
Самостійна робота з дисципліни 

«Типологія граматичних одиниць у науковій парадигмі та шкільному курсі 

української мови»  

(014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Типологія граматичних одиниць як наукова проблема. 

Предмет і завдання курсу. Морфологія. Актуальні 

питання типології частин мови. 

4 

2 Система і структура дієслова. Диференційні граматичні 

ознаки дієслова. Категорії дієслова та особливості 

дієслівних форм. 

6 

3 Граматичні категорії іменника. Типологічні особливості 

іменникових грамем. Особливості кваліфікації форм і 

значень відмінка. Проблема вокатива. Проблема 

займенника. 

4 

4 Проблеми аналізу та інтерпретації прикметника та 

прислівника. Поділ прикметників за значенням. Міра 

вияву ознаки прикметника і прислівника. 

4 

5 Особливості типології та характеристики службових 

частин мови та особливих граматичних форм. Типологія 

сполучників, прийменників, часток. 

6 

6 Синтаксичні одиниці в структурі граматики. Основні 

синтаксичні поняття. Синтаксичний зв’язок як 

системотворча дієслівна категорія. Види зв’язку. 

4 

7 Словоформа та словосполучення в системі синтаксичних 

одиниць. Типологічний аналіз сполучень слів. 

Особливості аналізу словосполучень. Сурядні 

сполучення слів.   

4 

8 Просте речення. Типологія простих речень. Граматичні і 

неграматичні критерії типології простих речень. 

4 

9 Засоби поширення та ускладнення речення, їхній аналіз. 

Типологія засобів поширення речення. Типологія засобів 

ускладнення речень. 

4 

10 Проблема типології складних речень. Складносурядні 

речення. Складнопідрядні та складнодворядні речення. 

Проблема безсполучникових речень. 

6 

 Разом 46 

 

 

 



Індивідуальні завдання 

Написати реферат на одну із тем (вимоги до оформлення рефератів: 8 – 10 

друкованих сторінок – 14 кегль, 1,5 інтервал, усі поля 2 см; зберігати у 

Microsoft Office). 

 

Теми рефератів. 

1. Проблеми типології частин мови. 

2. Підходи до визначення та характеристики іменника. 

3. Іменник у шкільному курсі граматики.  

4. Дослідження прикметника і прислівника в українській лінгвістиці. 

5. Прикметник та прислівник у шкільному курсі граматики. 

6. Українське дієслово в науковій парадигмі. 

7. Вивчення дієслівних категорій у школі. 

8. Службові частини мови в науковій граматиці. 

9. Службові частини мови у шкільному курсі морфології.. 

10. Критерії виділення частин мови. 

10. Синтаксис: наукова парадигма. 

11. Місце синтаксису  в шкільному курсі граматики. 

12. Синтаксичні зв’язки та семантико-синтаксичні відношення. 

13. Проблема виділення синтаксичних одиниць 

14. Синтаксичні одиниці у шкільному курсі граматики. 

15. Типологія та аналіз словосполучень. 

16. Типологія та аналіз простих речень. 

17. Типологія та аналіз складносурядних речень. 

18. Типологія та аналіз складнопідрядних речень. 

19. Проблема безсполучникових речень. 

 20. Огляд шкільних підручників. 
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