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ПЕРЕДМОВА
Запропонований навчально-методичний посібник рекомендовано для роботи на
практичних заняттях із дисципліни «Сучасна українська літературна мова (морфологія)»
для студентів-словесників, які отримують дві спеціальності – філолога іноземної мови
(слов’янських, арабської, перської, японської) та української. Питання та завдання
укладено з урахуванням надбань української та європейської лінгвістичної науки, з
опорою на традиційне трактування основних понять морфології.
Основна мета курсу – сформувати у студентів систематизовані наукові знання про
традиційні й нові підходи у класифікації та аналізі морфологічних явищ, що передбачає:
1) розуміти граматичний лад мови як категорійну систему, сформовану з
окремих значень, виражених відповідною системою граматичних форм;
2) розмежовувати частини мови за традиційною граматикою та за
нетрадиційними школами (І. Вихованця, К. Городенської, І. Кучеренка);
3) знати сучасні тенденції в трактуванні граматичних явищ, зумовлені,
зокрема, функціонально-семантичним напрямом;
4) установлювати категорійні ознаки для кожної частини мови в порівнянні з
іншими мовами, які вивчає студент;
5) володіти сучасною термінологією.
Програма курсу відображає академічний підхід у кваліфікації морфологічних
категорій у сучасній українській мові з елементами порівняльного та зіставного аналізів,
спрямованого на усвідомлення власне українських граматичних ознак, з одного боку, та
загальнослов’янських або ж ширше – загальномовних, з іншого боку.
Термін «граматична категорія» як узагальнене значеннєво-формальне поняття, яке
передбачає опозиційність хоча б двох граматичних значень (понять конкретніших) і
виражається певними граматичними формами, на сьогодні активно використовують як у
формальній граматиці, так і у функціональній та семантичній. Тому «категорією» в
посібнику кваліфіковано як вияви власне граматичні (наприклад, вид дієслова), так і
семантичні (конкретність / абстрактність іменника).
При виділенні частин мови пріоритетним є традиційний погляд (10 частин мови:
іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, прийменник,
сполучник, частка, вигук); але також залучено і нетрадиційну класифікацію (І.
Вихованець, К. Городенська, В. Горпинич, І. Кучеренко). Остання набуває особливої ваги
в контексті академічної освіти, адже фахівці-філологи, для яких розроблено курс, повинні
вільно орієнтуватися у мовознавчих концепціях. Різні погляди на статус частиномовної
належності тих чи інших слів сприяють глибшому розумінню мови як складної системи, в
якій компоненти перебувають у тісних взаємозв’язках, що може зумовлювати
неоднозначність у їхньому тлумаченні. Отож, завдання на розмежування частин мови
скеровані на обізнаність студентів із мовознавчими вченнями провідних українських
граматистів, які аргументували своє бачення морфологічних категорій. Так, граматичні
ознаки займенника корелюють з іменником, прикметником та числівником (І. Вихованець,
К. Городенська, І. Кучеренко), хоч своєрідність семантики та обмеженість у
словотворчому потенціалі дає підстави традиційній граматиці виділяти займенникові слова
як окрему частину мови. Порядкові числівники за морфологічними особливостями також
не відрізняються від прикметників, що теж створює суперечності у їхній кваліфікації (Д.
Баранник, І. Вихованець). Це ж стосується і дієслівної форми – дієприкметника (І.
Вихованець). В аналізі несамостійних частин мови також існують розбіжні погляди щодо
їхньої оцінки. Так, у концепції І. Вихованця та К. Городенської статус службових слів
оцінено як нечастиномовний, адже у проекції на мовну систему загалом такі одиниці за
своїми функціональними та семантичними особливостями прирівнюються до морфем. І.
Кучеренко обстоює думку, що прийменник може бути оцінено і як одиницю з лексичним
значенням, тобто, як максимально наближену до самостійних слів. Щодо вигуків, то їхня
кваліфікація як окремої частини мови теж має певні нюанси, особливо похідних. У
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комунікативному аспекті такі слова, передаючи емоції або волевиявлення людей, часто
співвідносяться із самостійними частинами мови. Окрім того, не тільки слова, а й цілі
сполуки можуть переходити в категорію вигуків (А. Колодяжний), тому неоднозначне
трактування вигукових елементів як слів-речень (І. Вихованець, К. Городенська, Н.
Гуйванюк, М. Кобилянська, І. Слинько) виправдане функціонально-комунікативним
призначенням цієї групи слів.
У темах, присвячених окремим частинам мови, автори в основному притримуються
традиційного погляду. Аналіз граматичних категорій та явищ побудовано на основі
академічної граматики (Сучасна українська літературна мова. Морфологія. / За заг. ред І.
К. Білодіда. – К., 1969), про що свідчить у змісті тематичне виділення десяти частин мови.
Однак в окремих завданнях запропоновано оцінити граматичні особливості частин мови
нетрадиційно, з урахуванням новітніх підходів. Також, з огляду на те, що завдання
зорієнтовані на роботу зі студентами слов’янської, арабської, перської, японської
філології, в окремих питаннях та завданнях увагу звернено – наскільки це можливо – на
порівняльний та зіставний аспекти в аналізі граматичних категорій української мови та тієї
іноземної, яку студент вивчає (йдеться передусім про наявність спільних категорій та їхню
структуру в обох мовах).
Матеріал, який ліг в основу завдань, переважно взято з української літератури
(здебільшого художньої, а також публіцистичної та наукової). У добірці до посібникапрактикуму залучено твори різних літературних періодів та жанрів ХІХ-ХХІ ст., зокрема
Х. Андієвської, Івана Багряного, І. Вільде, М. Вінграновського, Є. Гуцала, О. Довженка
І. Драча, Л. Костенко, М. Коцюбинського, І. Нечуя-Левицького, Б. Олійника, Д. Павличка,
Л. Перлулайнен, В. Симоненка, В. Стуса, Лесі Українки, П. Федька, І. Франка,
Т. Шевченка, Л. Яновської та інших. В окремих текстах, поданих для аналізу, граматичні
форми можуть зберігати авторські особливості, виступаючи застарілими, просторічними,
оказіональними тощо, хоча в цілому аналіз морфологічної системи спроектовано на
літературні норми.
Рекомендовану літературу подано до кожної частини мови загалом або до кожної
теми (залежно від аналізованого матеріалу). Позиції бібліографії розташовані звично – в
алфавітному порядку; сюди включено як підручники, рекомендовані Міністерством освіти
та науки для студентів-філологів, так і монографії та статті визнаних фахівців.
У посібнику також уміщено контрольні завдання до тем та схеми повного
морфологічного аналізу всіх частин мови.
У додатках подано граматичні системи мов (частини мови та структуру граматичних
категорій), які вивчають студенти на філологічному факультеті університету: білоруську,
болгарську, македонську, польську, сербську; словацьку; російську, хорватську, чеську, а
також арабську, перську та японську.
Укладачами збірника є: робочої навчальної програми, тем «Граматична будова
української мови. Принципи поділу слів на частини мови», «Іменник», «Займенник»,
«Службові частини мови», «Вигук» – Н. М. Захлюпана; «Прикметник», «Числівник»,
«Прислівник» – І. Т. Кузьма, «Дієслово» – Г. В. Кутня.
Упорядник видання – Г. В. Кутня.
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РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МОРФОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

























Граматична будова української мови. Лексичне і граматичне значення слова.
Граматична форма, граматичне значення і граматична категорія. Способи і засоби
вираження граматичних значень слова в українській мові.
Поділ слів на частини мови
Морфологія як розділ мовознавчої науки. Предмет морфології. Частини мови як
основні морфологічні одиниці.
Традиційні принципи поділу слів на частини мови. Поділ слів на частини мови у
слов’янських, перській, арабській та японській мовах.
Принципи класифікації частин мови за різними вченнями. Інноваційні принципи
поділу слів на частини мови (вчення І. Кучеренка, І. Вихованця, К. Городенської, В.
Горпинича).
Іменник
Іменник як частина мови з погляду різних учень.
Категорійне значення іменника. Загальна характеристика семантичних,
морфологічних, словотвірних та синтаксичних особливостей іменника.
Категорія роду іменника та особливості її реалізації в українській мові у порівнянні
з іншими слов’янськими мовами, перською, арабською і японською мовами.
Іменники з семантично мотивованим родом. Іменники з семантико- і формальнограматичними способами вираження родової ознаки. Подвійний рід іменників.
Подвійні форми іменників одного роду. Хитання в граматичному роді іменників.
Категорія істот та неістот. Розрізнення істот та неістот за лексичним значенням.
Граматичні засоби вираження граматичного значення істот та неістот.
Категорія власних і загальних назв. Власні іменники. Перехід власних назв у
загальні і навпаки. Граматичні засоби розрізнення власних і загальних назв.
Категорія конкретності / абстрактності в іменниках. Конкретні іменники та їх
граматичні ознаки. Абстрактні іменники та їх граматичні ознаки.
Категорія збірності. Граматичні особливості збірних іменників.
Категорія речовинності. Граматичні особливості іменників, яким властива категорія
речовинності.
Одиничні (сингулятивні) іменники. Граматичні особливості сингулятивних
іменників.
Категорія числа та її особливості в українській мові у порівнянні зі слов’янськими,
перською, арабською та японською мовами. Дві числові форми в сучасній
українській літературній мові. Однина та множина іменників. Іменники, які творять
корелятивні числові форми. Однинні іменники. Множинні іменники.
Категорії особи в іменниках. Граматичні засоби вираження значення особи
іменника.
Категорія відмінка. Значення відмінків. Граматичні засоби вираження значення
відмінка.
Іменникові парадигми.
Поділ іменників на відміни та групи. Іменники, які не належать до жодної з відмін.
Прикметник
Прикметник як частина мови у різних морфологічних школах. Категорійне
значення прикметника. Загальна характеристика семантичних, морфологічних,
словотвірних і синтаксичних особливостей прикметника.
Семантичні групи прикметників. Якісні прикметники та їх граматичні, семантикограматичні і словотворчі особливості.
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Категорія співвідносної міри якості предмета (ступені порівняння).
Вищий (перший) ступінь порівняння прикметника. Синтетична форма
та її творення. Історичний коментар. Аналітична форма вищого (першого) ступеня
порівняння та її творення. Найвищий (другий) ступінь порівняння. Синтетична
форма вищого (другого) ступеня порівняння та особливості його творення.
Аналітична форма вищого (другого) ступеня порівняння та її творення. Якісні
прикметники, які не творять ступеня порівняння.
Категорія безвідносної міри якості предмета. Три безвідносні ступені
інтенсивності ознаки: недостатній, помірний і надмірний. Синтетична та аналітична
форми.
Категорія суб’єктивної оцінки якості предмета. Особливості творення форм
прикметників зі значенням суб’єктивної оцінки.
Відносні прикметники. Семантичні групи відносних прикметників. Особливості їх
творення. Відносно-якісні прикметники. Особливості їх творення.
Присвійні прикметники. Семантичні групи присвійних прикметників. Особливості
їх творення. Присвійно-відносні прикметники. Особливості їх творення.
Порядкові прикметники. Перехід прикметників з однієї семантичної групи в іншу.
Відмінювання прикметників.
Повні і короткі прикметники (членні і нечленні форми прикметників). Стягнена і
нестягнена форма як морфологічний варіант повних прикметників.
Тверда і м’яка група відмінювання прикметників. Особливості відмінювання
прикметників на –лиций. Перехід інших частин мови в прикметник (ад’єктивація).
Числівник
Числівник як частина мови у різних морфологічних школах. Категорійне значення
числівника. Загальна характеристика семантичних, морфологічних, словотвірних і
синтаксичних особливостей числівника.
Групи числівників за значенням. Означено-кількісні та неозначено-кількісні
числівники. Означено-кількісні числівники: власне кількісні, збірні та дробові.
Порядкові числівники. Частиномовний статус слів “другий”, “десятий” тощо в
різних ученнях.
Поділ числівників за структурою та особливостями творення: прості, складні і
складені числівники. Морфологічні особливості числівників. Особливості
виявлення категорії роду, числа і відмінка у числівників.
Кількісно-іменні словосполучення з числівниками в непрямих відмінках.
Відмінювання числівників. Шість типів відмінювання кількісних числівників.
Відмінювання порядкових числівників.
Наголошування числівників.
Займенник
Займенник як частина мови. Категорійне значення займенника. Загальна
характеристика семантичних, морфологічних, словотвірних та синтаксичних
особливостей займенника.
Групи займенників за значенням та їх семантико-граматичні особливості.
Особливості реалізації категорії роду, числа та відмінка кожної групи займенників.
Особові займенники. Зворотний займенник. Присвійні займенники. Питальновідносні займенники. Вказівні займенники. Означальні займенники. Заперечні
займенники. Неозначені займенники.
Морфемний склад займенників.
Перехід інших частин мови у займенник (прономіналізація).
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Парадигма займенника. Відмінкові парадигми займенників співвідносні з
парадигмами іменників, прикметників та числівників.
Наголос у займенниках.
Дієслово
Дієслово як частина мови у різних морфологічних школах. Категорійне значення
дієслова. Загальна характеристика семантичних, морфологічних, словотвірних та
синтаксичних особливостей дієслова.
Дієслівні форми: інфінітив, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, форми на
–но, -то. Неособові та особові дієслівні утворення.
Структурні класи дієслів та дієвідміни. Функціонально-семантичні групи дієслів.
Загальнодієслівні категорії.
Категорія перехідності / неперехідності. Перехідні дієслова та їх морфологічні
ознаки. Неперехідні дієслова та їх морфологічні ознаки. Синтаксичний спосіб
вираження перехідності / неперехідності.
Категорія виду. Особливості її реалізації в сучасній українській літературній мові,
слов’янських, перській, арабській, японській мовах. Дієслова, що виступають у
вигляді видової корелятивної пари (парновидові). Дієслова, що уживаються в одній
видовій формі (одновидові). Дієслова з морфологічно невираженою видовою
ознакою (двовидові дієслова).
Дієслівні роди як морфолого-словотвірні категорії.
Особові і неособові дієслівні утворення. Особові утворення. Категорія особи і
числа. Особові парадигми дієслів.
Категорія часу. Особливості виявлення категорії часу в сучасній українській
літературній мові та слов’янській, перській, арабській, японській мовах. Два плани
висловлювання: план комунікації, план однобічної інформації. Прямий,
індикативний, відносний та релятивний плани мовлення.
- Часи дієслів: теперішній, майбутній, минулий, давноминулий,
минулий умовний час. Часи дієслів у слов’янській, перській, арабській та японській
мовах.
- Теперішній час. Детерміноване та недетерміноване значення форм
дієслів теперішнього часу. Пряме детерміноване значення форм теперішнього часу.
Пряме недетерміноване значення форм теперішнього часу. Переносне вживання
часових форм: теперішньо-минулий (теперішній історичний) час; теперішньоминулий (теперішньо-живописний) час; теперішньо-майбутній час.
- Майбутній час. Детерміноване і недетерміноване значення форм
майбутнього часу. Пряме і переносне уживання форм майбутнього часу. Майбутній
час доконаного та недоконаного виду: аналітична та синтетична форми їх творення,
історичний коментар.
- Минулий час. Детерміноване та недетерміноване значення форм
дієслів минулого часу доконаного і недоконаного виду. Історичний коментар до
творення форм минулого часу. Переносне вживання форм минулого часу. Минулий
аористичний та перфектний.
- Давноминулий час. Історичний коментар до творення форм
давноминулого часу.
- Минулий умовний час та особливості його форм.
Категорія способу. Дійсний, умовний, наказовий, спонукальний і бажальний
способи.
- Дійсний спосіб та граматичні засоби його вираження.
- Наказовий спосіб та граматичні засоби його вираження.
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- Умовний спосіб та творення його форм. Історичний коментар. Особові форми
умовного способу. Неособові форми умовного способу. Граматичні засоби
вираження форм дієслів умовного способу.
- Спонукальний спосіб та особливості його творення. Описові форми
спонукального способу. Граматичні засоби вираження форм спонукального
способу.
- Бажальний спосіб та особливості творення його форм. Граматичні засоби
вираження форм бажального способу.
Рід як іменна категорія особових дієслів. Особливості виявлення роду у особових
формах дієслів. Історичний коментар.
Категорія стану. Взаємозалежність категорії стану і категорії перехідності /
неперехідності. Дієслова активного стану і граматичні засоби вираження його
форм. Зворотно-середній стан: власне зворотні дієслова, непрямо-зворотні дієслова;
активно-безоб’єктні дієслова; пасивно-якісні дієслова; зворотно-пасивні дієслова.
Дієслова, які не мають значення стану.
Дієприкметник як форми дієслова. Граматичні категорії дієприкметника та
особливості їх реалізації в сучасній українській літературній мові. Синтаксичні
функції дієприкметника.
Дієприкметник у вченні І. Кучеренка, К. Городенської та І. Вихованця.
Активні та пасивні дієприкметники. Активні дієприкметники, їх граматичні
категорії.
Особливості
творення
активних
дієприкметників.
Пасивні
дієприкметники, їх граматичні категорії, особливості творення пасивних
дієприкметників.
Предикативні пасивні дієприкметники на –но, -то. Граматичні категорії цих форм,
їх морфологічні та синтаксичні особливості. Творення предикативних пасивних
дієприкметників на –но, -то.
Дієприслівник як форма дієслова. Граматичні категорії дієприслівника та
граматичні засоби їх вираження. Синтаксичні функції дієприслівника.
Дієприслівник у вченні І. Кучеренка, К. Городенської та І. Вихованця. Творення
дієприслівників теперішнього та минулого часу.
Інфінітив (неозначена форма дієслова). Інфінітив за вченням К. Городенської.
Особливості виявлення дієслівних категорій у інфінітива. Особливості морфемної
структури інфінітива. Пестливі форми інфінітива. Синтаксичні особливості
інфінітива.


Прислівник
 Прислівник як частина мови у різних морфологічних школах. Категорійне значення
прислівника. Морфологічні особливості, лексичне значення і синтаксична роль
прислівника.
 Поділ прислівників на групи за їх синтаксичними функціями: атрибутивні,
предикативні, модальні, атрибутивно-предикативні, предикативно-модальні,
атрибутивно-модальні.
 Атрибутивні прислівники: обставинні та означальні.
Обставинні прислівники: часу, місця, причини, мети.
Означальні прислівники: якісно-означальні; означальні, або способу дії; прислівники
ступеня вияву ознаки.
 Ступені порівняння якісно-означальних прислівників. Вищий (перший) ступінь
порівняння, синтетична та аналітична форма, особливості їх творення.
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Найвищий (другий) ступінь порівняння. Синтетична та аналітична форма та
особливості їх творення. Ступені безвідносної мір якості прислівника та особливості їх
творення. Форми суб’єктивної оцінки якісно-означальних прислівників.
 Означальні прислівники способу дії, їх семантичні групи.
Прислівники ступеня вияву ознаки, їх семантичні групи.
 Модальні прислівники (модальник як частина мови за В. Горпиничем), їх
синтаксичні особливості.
 Атрибутивно-предикативні прислівники, предикативно-модальні прислівники,
атрибутивно-модальні прислівники та їх граматичні ознаки.
 Структура прислівникових основ. Прислівники, співвідносні з прикметниками.
Прислівники, співвідносні з іменниками у непрямих відмінках з прийменниками і
без прийменників. Прислівники, співвідносні з числівниками. Займенникові
прислівники. Прислівники, співвідносні з дієсловами.
 Наголошування прислівників.
 Складні прислівники.
 Перехід прислівників у інші частини мови.

















Службові (неповнозначні) частини мови
Службові (неповнозначні) частини мови. Статус службових слів у вченні І.
Кучеренка. Нечастиномовний статус службових слів. Службові слова-морфеми.
Слова-речення (І. Вихованець, К. Городенська).
Прийменник
Прийменник як частина мови. Морфологічна класифікація прийменників.
Первинні і вторинні прийменники.
Відіменні, віддієслівні та прислівникові прийменники.
Основні значення конструкцій з первинними прийменниками. Синонімічні
прийменникові конструкції.
Частка
Частка як частина мови. Поділ часток за структурними особливостями (за місцем і
роллю у мовних одиницях). Фразові, формотворчі та словотворчі частки.
Поділ часток за функціонально-семантичними ознаками. Фразові частки: питальні,
оклично-підсилювальні, власне модальні частки; стверджувальні, заперечні,
означальні, кількісні, спонукальні, видільні, приєднувальні.
Частки, що виконують словотворчу функцію.
Частки, що виконують формотворчу функцію.
Наголос у частках.
Сполучник
Сполучник як частина мови. Морфемний склад сполучників.
Прості, складні і складені сполучники.
Поділ сполучників за способом уживання. Одиничні, повторювальні і парні
сполучники.
Синтаксичні функції сполучників. Сполучники сурядні та підрядні. Сурядні
сполучники: єднальні, протиставні і розділові. Підрядні сполучники: причинові,
часові, умовні, мети, порівняльні, допустові і пояснювальні.
Вигук
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Загальна характеристика вигуків як своєрідних незмінних слів, що є еквівалентами
висловів, що передають почуття, емоції, настрій людини тощо.
Первинні і похідні вигуки, їх творення та звукова структура. Поділ вигуків за
значенням: емоційні вигуки та вигуки, що передають різні волевиявлення людини.
Значення, які передають емоційні вигуки. Вигуки, що виражають волевиявлення:
наказово-спонукальні, спонукальні, апелятивні.
Звуконаслідувальні слова. Слова-речення.

Виписка з навчального плану
Курс,
Семестр Загальна
факультет
кількість
годин
2, 3 філологічний

4, 5

72

Лекції

36

Практич- Консульні
тації
заняття
36

8

Іспит

Залік

4
5
семестр семестр
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ТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
ГРАМАТИЧНА БУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ПРИНЦИПИ ПОДІЛУ СЛІВ НА
ЧАСТИНИ МОВИ З ВРАХУВАННЯМ РІЗНИХ МОВОЗНАВЧИХ ПОГЛЯДІВ
1.Морфологія як розділ мовознавчої науки. Предмет морфології.
2.Лексичне і граматичне значення слова.
3.Граматична форма, граматичне значення і граматична категорія. Способи і засоби
вираження граматичних значень слова в українській мові.
4.Традиційний принцип поділу слів на частини мови. Інноваційні принципи поділу
слів на частини мови (вчення І. Кучеренка, І. Вихованця, К. Городенської,
В. Горпинича).
5.Частини мови. Принципи їх виділення в українській мові. Поділ слів на частини
мови у слов’янських, перській, арабській та японській мовах.
Завдання 1. Переписати текст. Визначити частини мови у тексті за традиційним
вченням, за вченням І. Кучеренка, І. Вихованця та К. Городенської.
Молитва
Отче наш, Тарасе всемогущий,
Що створив нас генієм своїм,
На моїй землі, як правда, сущий,
Б’ющий у неправду, наче грім.

Не введи у спокушення слави,
Вкинь за те у хижу ненасить
Мудрості і знамено криваве
Дай нам не соромлячись носить.

Ти, як небо, став широкоплечо
Над літами, що упали в грузь;
Віку двадцять першого предтечо,
Я до тебе одного молюсь.

Поклади нам зорі на зіниці –
Променем туди, де непроглядь.
Хай підносять очі люди ниці,
Хай в незрячих більма погорять.

Язики отруйні і брехливі
Блискавицями пообтинай.
Проколи серця товсті й ліниві
І гноївки випусти Дунай.

Мислям нашим дай ясне поліття,
А поетам – спину, що не гнесь.
Дай нам пам’ять на тисячоліття,
Непокору і любов на днесь.

Всіх вельмож – рабів німих і подлих –
Перевішай, а слова хули –
Потурнацький, безголовий мотлох –
На вогнях оновлених спали.

І не одпусти нам ні на йоту
Борг, забутий в клекотах забав;
Сплатимо його із крові й поту,
Тільки од лукавства нас позбав.

Дай нам силу ідолів знімати
З п’єдесталів чорної олжі,
Бурити казарми й каземати,
Де виймають душу із душі.

Да несе ракетна срібна птиця
У космічну вічну далечінь
Нашу думу й пісню. Да святиться
Між народами твоє ім’я. Амінь.
(Д. Павличко)

Завдання 2. Назвати частини мови у тексті за традиційним вченням і за вченням І.
Кучеренка, І. Вихованця та К. Городенської.
Полковники мої!
Стояв Пушкар, як сивий дуб озимий.
Не шовк, не кармазини –
Стояв Богун, як лицар із казок.
шляхетних дій і помислів зразок.
Сміявся зором відчайдушно карим,
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на самі очі натягнувши шлик,
весь зранений, полковник мій, татарин,
всіх добрих слів
достойний Джеджалик.
Так мало бути. Ждав їх недаремно.
Душа пройшла над прірвою зневір.
І Ганнин брат, Іван Золотаренко,

своїх преславних ніжинців привів.
І той Богун – чолом під корогвою –
що замість мене бувши наказним –
подав мені клейноди з булавою,
і ми при війську обнялися з ним!
(Л.
Костенко)

Завдання 3. Визначити частини мови за традиційним ученням і вченням І. Кучеренка.
От якось греки їхали підвечір.
Було столів велике застеляння.
Аж гульк – село, чимало щось дворів.
Були землі всещедрої плоди.
І держать небо на кремезних плечах
Бог літнього сонцестояння
старі Атланти дужих яворів.
тоді брав шлюб з богинею води.
Втомились греки веслами махати.
Зайшли у двір. Віконце золоте.
А тут якраз жіноцтво біля хати
вінки купальські, сидячи, плете.

Не визнають тут Зевса і Паллади.
Тут сповідають люди на Дніпрі
високий культ астральної тріади –
Культ Місяця, культ Сонця, культ Зорі.

Ну, греки що? Зайшли, пожартували.
Ну, грекам що? По чарці налили.
Та так ото співали і співали,
І греків теж у пісню заплели.

Звуть молодого місяцем і князем.
У них дівчина сходить, як зоря.
Шанують предків. А зберуться разом –
у них тут пам’ять замість вівтаря.
(Л. Костенко)

Завдання 4. Переписати текст, визначити частини мови за традиційним ученням, за
вченнями І. Кучеренка, І. Вихованця та К. Городенської.
В цих лісах безборонно
із профілем Ліни Костенко
гасають вовки, наче рейнджери.
У простудженій церкві
Заблоковано зону
собою маля зігріва.
обходить здаля навіть дощ.
Тільки тіні шістьох,
Лиш тутешні зозулі,
спопелілих за всіх у четвертім.
що звуться “лічильники Ґейгера”,
Припадають до вікон,
Не роки обіцяють,
волають устами біди.
а числа рокованих доз.
– Та озвітеся ж, люди!
І шаманської ночі
Якщо ви забули про мертвих,
безокого, чорного місяця,
То живим постраждальцям
Коли землю, як саван,
подайте хоч кухоль води!
загорне вологий туман,
Бо ніщо не забудеться:
На задалених цвинтарях
ані ймення, ні дати.
в небо обвуглене світяться
Ми – не тіні. Ми – душі,
Сизо-цинковим одсвітом
віднині вовік молоді.
горбики чорнобилян.
І коли небеса возвістують
Так оглухло і тоскно.
годину відплати,
І так одиноко-пустельно.
Ми посвідчимо вашу байдужість
Тільки раптом із ночі
на страшнім Суді!
дитям заголосить сова.
( Б. Олійник)
Тільки Діва Пречиста
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Завдання 5. Визначити частини мови за традиційним вченням, за вченням І. Вихованця та
К. Городенської.
Не зразу греки стали толерантні.
Здорожились, вже й ніч була глуха.
Скіфиня теж хапала рогача.
Та не такий тут бог Семиярило –
Вони хотіли тут своїх гарантій
він хоч кого від сну розкутурха.
і навіть вимагали товмача.
Були до ранку в тому селищі
Коли ж вона внесла у друшляку
великі ігри, танці і веселощі.
лунарний символ – ліплені вареники,
то греки також прийняти цей культ
Пили меди, зрубали чорноклена,
і стали вже навік його зволенники.
втопили смерть, що звалася Марена.
(Л. Костенко)
Спочатку греків трохи в сон хилило.

Завдання 6. Назвати частини мови за традиційним вченням і вченням В. Горпинича.
– Так. Далека, як істина.
нерозоране поле.
Що їм блукання наші?
Час мене переписує…
– Розшматовують сумніви,
О, пане Львове! Страшно…
протинає гординя –
Вас?! Чи Ви не позуєте?
– Там і за нас помоляться
за останнім стандартом.
– Певно я не людина.
Пані поетко, долею
Маю інші можливості,
перейматись не варто.
може, більші турботи.
Всі ми собою хворіємо,
Я самотній, як вивіска
легковажні і кволі,
на проспекті Свободи.
засіваємо мріями
(Л. Перлулайнен)
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ІМЕННИК
СЕМАНТИЧНІ (СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ) КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА
1.
2.
3.
4.
5.

Категорія істоти / неістоти. Розрізнення істот та неістот за лексичним
значенням. Граматичні засоби вираження істот та неістот.
Категорія власних і загальних назв. Власні іменники. Перехід власних назв у
загальні і навпаки. Граматичні засоби розрізнення власних і загальних назв.
Категорія конкретності / абстрактності. Конкретні іменники та їх граматичні
ознаки. Абстрактні іменники та їх граматичні ознаки.
Категорія збірності. Граматичні особливості збірних іменників.
Категорія речовинності. Граматичні особливості іменників, яким властива
категорія речовинності. Одиничні (сингулятивні) іменники. Граматичні
особливості сингулятивних іменників.

Завдання 1. Переписати текст, знайти іменники зі значенням істот та неістот,
охарактеризувати граматичні засоби їх вираження.
І ті степи неміряні, небачені,
на цілий степ стада свої пасущі.
під небеса такої висоти!
На що сармати розсобачені,
Тут ягнята, і жінки, і дітки
а й ті туди не важилися йти.
сидять у дощ під шкурами кибитки.
Який не є , усе ж таки зогріток.
Там степ і степ. І скіфи славнозвісні.
А грек не звик би зроду до кибиток.
Вози у них міцні, шестиколісні.
Отари незліченні, табуни.
Йому аби за скелю зачепиться,
І дивна мова з голосом струни.
що аж за комір сиплються зірки,–
те голе місто, камінь, черепиця,
Він там бував, він дихав їхнім димом,
і ходять греки, чорні, як граки.
їв їхніх страв баранячу ропу.
Та тільки от – гречин не сходив з дива,
Над ними в небі і Телець, і Овен.
що в них домашнє вогнище в степу.
А тут пасеться цілий Зодіак.
Що скіфу – кінь, то греку – човен.
Бо це ж тобі не дворики ольвійські,
Живе на скелі, то інакше ж як?
жінки в сандалях і тварини свійські.
(Л. Костенко)
Тут вільний степ, і люди в ньому сущі,
Завдання 2. Переписати текст. Знайти іменники із значенням істоти та неістоти,
з’ясувати морфологічні засоби їх вираження.
І вийшов Колумб на берег Америки
вранці.
Ступив на траву невідомої досі землі.
І вийшли з вігвамів наївні стрункі
індіанці,
вітали його і крутили на пальцях брилі.
Жінки танцювали. Гримів над селищем
бубон.
На шиї пришельцям вдягли запахущі
вінки.

Такий був ласкавий чужинець з
русявим чубом!
Браслети дзвеніли. Всю ніч танцювали
жінки.
Багаття горіло. І плавали в морі медузи.
Вітри вигравали в тростині дзвінкий
ритурнель.
Розтуленим
ротом
сміявся
Бог
Кукурудзи,
на чорних пательнях стрибала срібна
форель.
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Плоди бурштинові вантажили в довгу
дорогу,
і гімни священні співали, лицем
догори.
На щастя чужинцям дали амулети в
дорогу,
щоб тій каравелі сприяли добрі вітри.
Під ноги чужинцям гостино сипали
квіти.

На палки бамбука спирали мудрість
борід.
А діти смагляві, ще поки що вільні
діти,
довірливо й довго махали Колумбові
вслід
(Л. Костенко).

Завдання 3. Переписати текст. Назвати іменники із значенням істот та неістот,
з’ясувати граматичні засоби їх вираження.
Він (Хмельницький)
подякує, як годиться,
не міг би уже вагатись –
хліба пошле, вина…
навіть якби хотів.
– Гетьмане, Ви – дитина!
Хотів?.. Але жоден Орлик
– Мені набридла війна…
і жоден зрадник не знав,
що гетьман давно угоду
На серці було тривожно,
з королем підписав.
наче зараз на кін.
Тепер терпіння, панове!
Програвати не можна!
Тепер Мазепа чекав
з останніх сил.
А цар вимагав полків.
В Могильові все літо вагався Карл:
Мазепа лічив хвилини,
піти через Україну
скаржився на татар, на хворі…
чи через Смоленськ? Зима
На Україну нарешті вирушив Карл.
уже підганяла в спину.
– Чого ще чекаєш?
Мазепа надію мав,
Блиснув очима:
що Карл на Смоленськ ітиме,
– Орлику, дай
не вплутуючи у гру
мені сюди оту скриньку…
його. Хай б’ються за північ.
Так…А тепер – читай!
А він напише Петру,
(Л. Перлулайнен)

Завдання 4. Знайти іменники з граматичним значенням істот та неістот. З’ясувати
граматичні засоби вираження цих значень.
Ваше тіло [Мазепи]
Похоронна процесія.
знеболене
Суміш сурм і фанфар.
вбрали в пишний наряд…
Ваші вірні мазепинці.
Пане, Ви задоволені?
Ваш улюблений марш.
Сам Дванадцятий Карл,
шведи, турки з татарами
На руках своїх Орликів
і французький посол…
Ви в’їжджаєте –
Навіть жовтень у траурі
проклятий у Святотроїцькім –
за труною пішов.
в Святоюрський собор.
(Л. Перлулайнен)
Завдання 5. Прочитати текст, знайти іменники із значенням власних та загальних назв,
охарактеризувати їх морфологічні ознаки.
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Над ним (греком)у небі світяться
Плеяди.
Над ним не плачуть німфи і наяди.
Над ним пливла плотва і красноперка.
А підняли гречина лиш теперка.
І хоч би хто у світі догадався,
як тут гречин з човном перекидався!
Але ж таки була якась причина,
що ні човна не стало, ні гречина.
Раптом буря? Вітер супротивний?
Та він же грек, а це народ спортивний.
Він може змалку марафони бігав,
траву на стадіон толочив.
Він, може, навіть на Істмійських іграх
вінок із сельдерею получив!
От тільки жаль, ніякий же дослідник
вже не всановить, хто він, ім’ярек.
“Щасливе місто” – Ольвія – дослівно,
а він щасливий грек.
Везе товар підвищеного попиту

негоціант з ольвійських передмість,
ще диригентам не завдавши клопоту,
як гість Варязький чи Індійський гість.
Та час іде, і все само собою.
Одна-дві ери тільки інтервал.
Шматок човна, добутий із Супою,
колись потрапив у музейний зал.
Афіна гляне тьмяними очима –
куди ж причалив цей Ольвійський
гість?
Музейна тиша голосом гречина
про одіссею скіфську розповість…
Тож їде грек, ріку пересікає,
та так і зирить, мислями ширя –
чи де не вийде ніжна Навсікая,
струнка дочка Супойського царя?
Чи мо, якась Каліпсо із сапою
сапає щось на березі Супою.
(Л. Костенко)

Завдання 6. Переписати текст. Назвати іменники із значенням власного або загального і
визначити граматичні засоби їх вираження.
Поїдемо у Винники, до буків, щоб відпочити від змагань із цінами (Л. Перлулайнен).
Повстань, Мазепо! Грім небесний і сонце з темного вікна (Д. Павличко). Стоїть Нечай, як сивий
дуб озимий. Стоїть Пушкар, як лицар із казок (Л. Костенко). Жили самотньо наші матері (Хоч
Зевс колись таки любив Європу). Де ми вродились? О якій порі? Чи це було якраз після
потопу?.. Майбутні Шамілі та Шевченки прийдуть на світ з твого життя (Д. Павличко). Тут
учуся Говерлами переміряти істини… Повільний акторський жест: Львів із глибини віків
піднімає свій святоюрський хрест. Але завжди від всіх оман у провінції Україна Львів ховає, як
талісман ( Л. Перлулайнен). Україно, на твоєму полі ще горять сліди його коня; а та пісня, що
вела з неволі, сяє там, як Боже послання. Його благословив Господь на Зборів, Корсунь, Жовті
Води; Богдан вселив у нашу плоть дух непокори та свободи (Д. Павличко).
Завдання 7. Переписати текст, знайти іменники із значенням власного і загального,
охарактеризувати їх морфологічні особливості.
Мої полки світи стрясали,
Ходив із батьком на султана
кресали іскри ого-го!
і з Сагайдачним на Москву!
Писарчуки універсали
Я Польщу в Польщу пересунув.
писали з голосу мого.
Мав жовч і мед в каламарі.
Сам Кромвель, Кромвель з-за туманів
Моїх полковників парсуни
мені вітання слав, як брат.
британські пишуть малярі.
Дрижала Порта Оттоманів,
Посол Венеції з’являвся.
Молдова, Крим і Семиград!
Султан турецький слав дари.
Не підкоряв чужих народів.
Я визволяв, я визволявся!
Пошану шаблею здобув.
Я міг сказати правду при
І судний грім моїх морських походів
самому Богові!
ще й досі чують Кафа і Стамбул.
Я віру вивозив з наших бездоріж!
Ще наша воля не світала,
Не дався Яну-Казиміру.
вже знав, для чого я живу.
(Л. Костенко)
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Завдання 8. Переписати текст, з’ясувати, котрі з іменників мають граматичне значення
конкретного, а котрі – абстрактного, визначити граматичні засоби їх вираження.
Вечірнє сонце, дякую за день! Вечірнє сонце, дякую за втому. За тих лісів просвітлений
Едем і за волошку в житі золотому. За твій світанок, і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти. За
те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло оддзвеніти. За небо в небі, за дитячий сміх.
За те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу,
за те, що завтра жде своїх натхнень. Що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую
за день, за цю потребу слова, як молитву (Л. Костенко).
Завдання 9. Скласти десять речень з іменниками, які мають граматичне значення
конкретного і граматичне значення абстрактного (по п’ять).
Завдання 10. Переписати текст, назвати іменники з конкретним та абстрактним
значенням. З’ясувати граматичні засоби їх вираження.
Шалені темпи. Час не наша власність. Фантастика – не мріяв і Жуль Верн. Кипить у нас в
артеріях сучасність. Нас із металу виклепав модерн. Душа належить людству і епохам. Чому ж
її так раптом потрясли осінні яблука, що сумно пахнуть льохом, і руки матері, що яблука
внесли?! Стихії смутку і любові. Великий сон душі, не втілений у свій. Гіркий міраж ілюзій і
оман. Силуети лицарів крізь туман. Як чорно тіні впали від тополь на добрий сум озимої
пшениці! Останні вже дукатики береза на пальцях лічить, літу віддає. Пробач мені, життя,
дароване так щедро! Обов’язком загнуздана свобода не визнає ніяких виправдань.
Утоплена в морі плебейства, то ще не є демократія. Хоч підіймай його домкратом, а хам не
стане демократом. Ненавидить простота простоту. Тримай віл себе хама за версту.
Те, що принижує, – пронизує. Душа образ не забува. Все, чим образили поета,
акумулюється в слова. А слово – струм. А слово – зброя. А віще слово – вічове. Душа
зруйнована, як Троя, своїх убивць переживе (Л. Костенко).
Завдання 11. Переписати текст, знайти іменники з конкретним і абстрактним
значенням, з’ясувати граматичні засоби їх вираження.
Вечір…ніч…тихо…темно…
Темінь тепла і ніби парка. Довкруги оборога з цьогорічним сіном все дихає теплою
темінню; і стрункі, мов осокори, стебла другої конюшини, і притихлі в чеканні, вагітні
дозріваючими плодами сади. Чогось чекала кожна яблуня, кожна гілка, і жодне яблуко не
посміло самовільно покинути гілку, вони вкупі з листям тулилися до неї і слухали, слухали. Все
слухало, як дихали темінню гори, як – скелі, звори і потоки. Дихали темінню на пасовиську
коні, а лошата стригли листочками-вухами, навіть не щипали отаву, а слухали-наслухали теплу
тишу. Корови не ремигали, а телята розчепірено не шукали мокрими писками вим’я, – стояли,
витріщившись на темряву, і дихали нею. Вівці з тупорогими баранами не бе-мекали, лиш
інколи тенькне на шиї мідний дзвіночок (П. Федюк).
Завдання 12. Від поданих іменників утворити іменники з граматичним значенням
одиничності, визначити їх морфологічні та морфемні особливості.
Волосся, горох, картопля, буряк, цибуля, солома, квасоля, морква, сніг.
Завдання 13. Скласти речення з поданими іменниками; з’ясувати їх морфемні та
морфологічні особливості.
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Картопля, картоплина, цибуля, цибулина, квасоля, квасолина, сніг, сніжина, волосся,
волосина.
Завдання 14. Утворити іменники (18) зі значенням збірності за допомогою суфіксів:
-ств(о), (-цтв(о), -зтв(о)); -н-; -от (а); -ур(а); нульовим скінченням; -л-; -ва-; -ор(а).
Охарактеризувати морфологічні особливості цих іменників.
Завдання 15. Скласти 10 речень з іменниками, які мають значення речовинності.
Охарактеризувати їх морфологічні особливості.
Завдання 16. Записати іменники у три колонки: 1) іменники з речовинним
значенням;2) іменники зі значенням одиничності; 3) іменники зі значенням збірності.
Охарактеризувати їх морфологічні особливості та граматичні засоби вираження значення
речовинності, одиничності, збірності.
Молодь, квасолина, цинк, олія, цибулина, козацтво, селянство, професура, мед, залізо,
вода, комашня, собачня, перлина, сніжина, горошина, уран, цезій, пісок, глина, картоплина,
гречка, жито, дріжджі, солодощі.

КАТЕГОРІЯ РОДУ
1.
Категорія роду іменника та особливості її реалізації в українській
мові у порівнянні з іншими слов’янськими мовами, перською, арабською і
японською мовами.
2.
Іменники з семантично мотивованим родом. Іменники з семантико- і
формально-граматичними способами вираження родової ознаки.
3.
Подвійний рід іменників. Подвійні форми іменників одного роду.
Хитання в граматичному роді іменників.
Завдання 1. Переписати текст, підкреслити іменники, з’ясувати, в якому
граматичному значенні виявляється категорія роду в кожному іменникові. Визначити
рід та граматичні засоби його вираження.
Жили, як степ, обличчям до небес. Узимку мерзли, кутались в бушлати. А по
Дніпру, де нині Дніпрогес, жили вже царські скіфи – паралати. На північ неври, де тепер
Полісся. Тоді вважав їх дехто чаклунами. Віки ішли. Народ не перевівся, і врешті-решт
вони зробились нами. Понад Дніпром жили все хлібороби, що звав їх Геродот –
борисфеніти. Були людьми не східної подоби, лишили голос у віках дзвеніти. Хліб на
Побужжі сіяли на продаж, тих скіфів називали орачами. А далі теж була б цікава
подорож – там, де Волинь, Поділля, – галичани. Були ще й інші там аборигени. Це може
буть віднесене до збігів, але меланхолійні меланхени вдягали чорне, – там тепер
Чернігів. Відлом фракійців – гети, зазбручани і ті, що в придунайських ареалах на ворога
виходили з мечами, а йшли із миром – грали на цимбалах. Віки мовчать. Душа не б’є на
сполох. Порожніх слів намножилась лушна. І тільки час від часу археолог якесь віконце
в правду прокопа (Л. Костенко).
Завдання 2. Прочитати та записати текст. Визначити граматичне значення роду
іменників та граматичні засоби його вираження.
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– Помолимося, дівчата, – сказала сива Дана, запалюючи Бог зна звідки добутий
недогарок свічки. Свічка заблискотіла і освітила святу вечерю: на жовтій фанері в
алюмієвих квартах і мисках всі дванадцять страв: жменька куті, сім шматочків хліба,
кілька оселедців, печених картоплин, а збоку – два пучки солі та цукру. Свічка блимала,
припрошуючи до вечері. Жінки молилися. І кожна з них просила Бога за одне:
повернутися додому і одягнути вишиту сорочку. В тюремному одязі і на колінах, вони
були ще більше подібні на закам’янілі у віках скіфські фігури, лишень не на
Причорномор’ї, а тут, а у хантимансійській тайзі. – Христос ся рождає, – привітала жінок
сива Дана. – Славімо Його, – відповіли їй стиха. – Сідайте вечеряти. Взяли по ложці раздругий, і вечеря скінчилася. – Подякуємо Господу нашому – Ісусові Христові і
заколядуємо. І сама тихенько завела: Нова радість стала, Яка не бувала. Її підтримали
інші. Звуки святої пісні спочатку тулилися до свіччиного полум’я, наче хотіли зігрітися
хоч трошки, а потім полинули далеко-далеко звідси, за колючі дроти, за високі гори,
туди, де зараз за столами, накритими стравою та вишитими рушниками та обрусами,
парували святвечірні страви. Слова колядки заклекотіли у горлі кожної колядниці і
застрягли. А замість них вибухли таким згустком жіночого ридання, що полум’я свічки
затремтіло і згасло (П. Федюк).
Завдання 3. Скласти 5 речень з іменниками подвійного роду, 5 речень з іменниками, яким
властиві подвійні форми одного роду та 5 речень з іменниками, для яких характерне хитання в
роді.
Завдання 4. Визначити, в якому граматичному значенні виявляється категорія роду
названих іменників.
Ательє, теля, УРП, авеню, Онтаріо (озеро), гуаш, шимпанзе, какаду, ему, колібрі, віче,
каное, каре, Нікарагуа, Чикаго, шампунь, тюль, какао, Цхалтубо, Баку, Умань, Уж, НРУ, УПА,
ВНЗ, Ромни, Лубни, Конотоп, салямі, ООН, бароко, Міссурі, Дідро, Куїнджі, муліне, кімоно,
амплуа, муміє, Хуанхе.
Завдання 5. Подані іменники розмежувати на:
іменники, що мають
подвійний рід

іменники, що мають
форми одного роду

іменники, для яких
характерне хитання в
граматичному роді

Арабик, бідак, метода, вужака, неборак, підлиза, гультіпака, Дніпр, дідунь, монарха,
плацкарта, вугіль, коромисел, Ворскло, плакса, бруднуля, заволока, сіромаха, сирота, рева,
вояка, бурлак, бистрінь, глибінь, акварель, латина, ідіома, арабеск, візита, змій, паль, продаж,
птах, барліг, терно, задума, імено, ганджа, паля, клавіша.
Завдання 6. Поєднати відповідні прикметники із наступними іменниками.
Манто, Умань, Тбілісі, інтерв’ю, турне, рукопис, какаду, салямі, івасі, Сибір, сироп, ООН,
УРП, АТС, ЧАЕС, Ятрань, Онтаріо (штат), Бікіні (острів), леді, філе, Конго (держава), Колорадо
(штат), авеню, ретуш, шифер, в’язь (риба), толь, тюль, вуз, Міссурі, Броди, Альпи, корови,
вікна, дороги, туш (фарба), в’язь (вид письма), спориш, нехворощ, хлоп’я, дівча, орля, ему, кір,
перекис, ступінь, степінь.
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КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА ТА ОСОБИ
1. Категорія числа та особливості виявлення її в українській мові та в українській
літературній мові у порівнянні зі слов’янськими, перською, арабською та японською
мовами.
2. Дві числові форми в сучасній українській літературній мові. Однина та множина
іменників. Іменники, які творять корелятивні числові форми.
3. Однинні іменники.
4. Множинні іменники.
5. Категорії особи в іменниках та особливості її реалізації в сучасній українській
літературній мові.

Завдання 1. Прочитати текст. З’ясувати граматичне значення числа кожного іменника
та граматичні засоби їх вираження.
Вони поверталися степом.
***
Бубоніли молитви.
От і все. В задумі глибокій
Радилися: Мазепа
Він стояв на розі часів.
не лишив заповіту.
І століття лизали ноги,
як приборкані вірні пси.
В Бендерах ділили ролі
Під патронатом Карла.
От і все. Догорав світанок,
Скарби забрав Войнаровський.
ніч стікала в кутики губ…
А булава чекала –
– Проведіть мене, прошу пана!
Важка булава…
Я дороги сама не знайду.
Ні в кого
Усміхнувся:
не вистачило сили…
– Що ж! доведеться…
Нарешті зважився – Орлик!
(Л. Перлулайнен)
Мазепа перехрестився.
Завдання 2. Назвати іменники та охарактеризувати їх граматичне значення числа.
…Ноги місили грязь. Душа летіла над Україною. Поля й поля. Півонія і півень.
Дрімайлівка, Нехаївка, Сватки. А де ж мої Немиринці і Гнівань, Велике Дрюкове, Драчі,
Табельники?! (Л. Костенко). Передмова Господня. Скіфські баби в степах, як завше до
Великодня вапнують Чумацький шлях, де ж ті українські зорі, яким у найгірші дні так і не
зрадив Орлик у своїм вигнанні (Л. Перлулайнен).
Завдання 3. Визначити граматичне значення числа іменників і назвати граматичні засоби
його вираження.
Я втомлена, як квіти восени,
Сучасний світ штампує фетиші.
котрі вже часом хочуть залишитись
Спасибі вам за побачення злетів,
лише в далекій пам’яті дощів.
Лечу на перебитому крилі.
Негідно бути речником юрби.
В червону книгу запишіть поетів.
Раби рабів ще гірше, ніж раби.
Поети теж зникають на землі.
Грядущий хам вже навіть не гряне.
Душа здригнулась в астралі.
Уже він сам у грядуще нас веде.
Де ж те як писанка село?
Дозиметром не виміряєш дози
В майбутнє підуть магістралі,
тотального спустошення душі.
А України наче й не було?!
Історія лягає під бульдозери.
Кричали “біс”, пишались зробленим
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Прогрес любили над усе
Летить лелека над Чорнобилем
Нікому діток не несе.
І сум, і жаль, і висновки повчальні.
І слово непосильне для пера.
Душа пройшла всі стадії печальні
Тепер уже сміятися пора.

Хторезний дід, котрий писав доноси –
Такого теж за старість пожаліть.
Ви думали – поет ні за холодну воду
Сидить собі поет пописує “стишка”
Поет – це біографія народу
А в нього біографія тяжка.
(Л. Костенко)

Завдання 4. Указати, котрі з іменників вживаються лише у формі однини, а котрі – у
формі множини, назвати граматичні засоби вираження цих значень.
Вила, кулемети, жителі, радість, цукор, знаряддя, знання, оповідання, читання, сорочки,
черевики, штани, обійми, сум, гордість, зелень, бадилля, мовознавство, полк, піхота, Самоа
(острів), м’ясниці, нетрі, колосся, колоски, цибуля, цибулини, вуста, віск, мед, сатин, шифон,
цемент, борщ, котлети, товариство, комашня, собачня, колібрі, депо, інтерв’ю, ПрикВО,
своєрідність, ідеї, жорна, обличчя, Гімалаї.
Завдання 5. Визначити, які з іменників мають граматичне значення особи.
Бог схилився:
– Я тут, Іване! [Мазепа]
Розповзались думки на клоччя.
– Помираю…Приймеш?
Гетьман їх утримать не міг.
– Прийму.
Він востаннє розплющив очі:
– Із анафемою, з гріхами?
– То чому ж ти не допоміг?
Із вигнання?
– Ти мені заважав.
– З нестерпних мук.
О Боже!
– Бачиш, що Ти зробив зі мною?
І тобі заважав…посмів…
Безкінечний перелік втрат…
То куди ж мене – в пекло?
Мабуть, ти іще за Десною
– Схоже,
перекинувся до Петра.
ти нічого не зрозумів…
А колись обіцяв…
Раптом шерех. Здригнувся:
– Я з вами –
– Мотре?!
з усіма.
І, як вирок, з небесних сфер:
– Як натільний хрест?
– Ні. То інша твоя знайома
– Я – всесвітній закон, Іване.
Пані-Смерть.
Непорушний закон. Прогрес.
(Л. Перлулайнен)
Завдання 6. Записати речення. Знайти іменники з граматичним значенням особи,
охарактеризувати їх морфологічні особливості.
Не журись, мій друже, Що життя пройшло, Нерозталим снігом Скроні занесло…Владико
світових безодень, Що бачили вічне і земне, Прийми під свій покров, Господе, Мою державу і
мене. Вердикт написано, Джохаре. Убивці йдуть. В них лиць нема. За ваші дзвони, пане Рим, За
ваші гордощі й нестрим…Чечня вмирає на хресті (Д. Павличко). Лежи, Іване! Світ вже був
немилий. Тут ще всілякі грози прогудуть. Тут Рось тобі камінчиків намила. З них добрі люди
пам’ятник складуть (Л. Костенко). Випиймо, хлопці, за Василє, – гукнув Петро (П. Федюк).
Гетьмане! Ти тримаєш Богданову булаву!.. Рятуй Україну, батьку! – бо ж проклянемо…(Л.
Костенко).
КАТЕГОРІЯ ВІДМІНКА
1. Категорія відмінка. Особливості її реалізації в українській та слов’янських, перській,
арабській і японській мовах.
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2. Система відмінкових форм та їх значення.
3. Прямі і непрямі відмінки.
4. Особливості вживання прийменників у непрямих відмінках.
Завдання 1. Визначити граматичне значення відмінка кожного іменника.
У голові Григорієві паморочилось від явної галюцинації. Він покотив її по подушці вправо
– глянув, – вліво – глянув. Роздивився по хаті . У кутку рясніли образи, королівськими
рушниками прибрані, кропило з васильків за Миколою-Чудотворцем. Чорні страстяні хрести
напалені на стелі…Він лежить на великому дерев’яному ліжкові, роздягнений, накритий
вовняною ковдрою чи киреєю…Пахне васильками. У вікно знадвору зазирає сонце. Мати в
очіпку і в рясній стародавній спідниці, посміхаючись несе тарілки в двері. За нею бистроока
дівчина виступає, мов горлиця. Біля вікна, тримаючи козацьке сідло й ушивальник, звівся і
стоїть густобровий кремезний парубок.
Григорій заплющує очі. Дівчина щось говорить, а йому зривається нагло…Що це? Той
голос, той шалений передсмертний крик мисливця, припертого ведмедем – останнє враження,
що він виніс із життя (І. Багряний).
Завдання 2. Визначити граматичне значення відмінка іменників.
Сонце стало над ним, [Мазепою]
поспішав, гудів, деренчав…
як німб.
Він сказав:
– Це – найкращий з Ваших портретів!
– Тут ходять автобуси.
Він сказав:
Доберешся сама. Прощай.
– Не жартуй. Ходім!
І – очима: “ Тобі не личить..”
І повів мене – вздовж історії
– Пане гетьмане! Він мовчав.
в майбуття полиновим степом.
…Розійшлись по своїх сторіччях,
…Ми зайшли до Пилипа Орлика
по своїх безсонних ночах.
і пішли до Івана Мазепи.
(Л. Перлулайнен)
Львів уже прокинувся повністю:

ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ ТА ГРУПИ
1. Поділ іменників на відміни.
2. Історичні коментарі до формування відмін у сучасній українській літературній мові.
3. Іменники, які не належать до жодної з відмін.
4. Поділ іменників на групи.
Завдання 1. Переписати текст. Назвати частини мови за І. Вихованцем та
К. Городенською. Визначити відміну іменників.
І
Душа у вирій проводжає птиць. Трагічний профіль сходить над снігами. Поет не буде
ширмою для вбивць. Були і є, і будем ворогами. Кричали біс, пишались зробленим. Прогрес
любили над усе. Летить лелека над Чорнобилем. Нікому діток не несе. І на душі у греків не
маркітно. Дорога, мандри – діло молоде. А на тинах гладущики, макітри. А на тинах і амфори
як де. Час надвечірній. Статуї святих біля стіни. У центрі проста дерев’яна лава, на ній сидить
похилений старий. Під ноги чужинцям гостинно сипали квіти (Л. Костенко).
ІІ
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Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом (Т. Шевченко). Чаклунки чаклували.
Лестрагани хотіли поковтать, як жабенят. Абетку смерті маємо АЕС (Л. Костенко). А по
Дніпру, де нині Дніпрогес, жили вже царські скіфи-паралати (Л. Костенко). Я думала в ту мить:
привіт моїй гордині. Ми виїхали в ніч. Дороги не видать. Було моє життя як ночі горобині.
Нічого у житті не вміла переждать. Посмішки, цвітіння людських облич – червоні троянди
пристрасті, білий гнів ломикаменю, колюча шипшина зневаги, сині іриси втоми, – мене
морозять, коли я бачу посмішку пошляка або лакизи. Хлопавкою для мух убивати б такі
посмішки (Л. Костенко).
Завдання 2. Виписати іменники кожної відміни в окрему колонку.
Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгомонний вік. Тарас гранітний дивиться
суворо: – А ви гартуйте ваші голоси. Не пустослів’ям пишним та барвистим, не скаргами, не
белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам’ятайте,
що на цій планеті, відколи сотворив її нам Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для
епох (Л. Костенко). Таке цвітіння, князю Володимире, тобі не важко буде пам’ятати? Ну що
мені магнолії, агави, я поцілую мальву у щоку (Л. Костенко). І бог зглянувсь на ті сльози,
Пречистії сльози! Побив Петра, побив ката. На наглій дорозі. Вернулися запорожці, Принесли з
собою В Гетьманщину той чудовий образ Пресвятої. Поставили в Іржавиці В мурованім храмі.
Отам вона й досі плаче Та за козаками. До утрені завив з дзвіниці Великий дзвін. Чернець мій
встав, Надів клобук, взяв патерицю, Перехрестився, чотки взяв… І за Україну молитись Старий
Чернець пошкандибав. За байраком байрак, а там степ і могила. Із могили козак встає сивий,
похилий. Встає сам уночі, іде в степ, а йдучи співа, сумно співає. Наносили землі і додому
пішли, і ніхто не згадає. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде
мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені… та не однаково мені, як Україну злії люди
присплять лихії і в вогні її окраденую збудять, ох, не однаково мені (Т. Шевченко).
Завдання 3. Назвати відміну іменників.
Боротьба, чудовий, межа, ведмежа, орлятко, УРП, депо, ступінь, шампунь, біль, ножиці,
донька, дівчина, дівча, дівчатко, граблі, клич, сніжинка, радість, ніч, путь, горло, воло, жало,
рушник, загс, Андрій, вікно, віконце, маля, малятко, шимпанзе, горила, урок, значення, читання,
каченя, муляр, зелень, калюжа, осел, сім’я, плакса, Полісся, мережа, сніп, Павло, Петро,
боротьба, СБУ, Іванчук (Петро), Іванчук (Марія), Віардо, Екзюпері, пюре, вогнище.
Завдання 4. Визначити відміну та групу іменників, з’ясувати граматичні засоби їх
вираження.
Так ось хто був там гетьманом на ділі! Бо поки я від горя соловів, він тридцять тисяч
війська у неділю вночі через болото перевів. Поляки спали, бо пани панами. А він зволів у тій
трясовині мостити греблю хмизом, жупанами, возами, повстю, діркою в човні! Гатили все в
роззявину болота: сідло, бордюг, баняк і кобеняк. Брела голота… і жінками Лота білів, болів
березовий стовбняк. Турецьких сукон вернули хуру. Товкли в багву останнє таганча. Щоб
рятувати не козацьку шкуру, а руки, що згодяться для меча! І мочарах провалювались, дибали.
Недвигу-каліч неводом вели. І виповзали чорні, як анциболи, набравши смерті повні постоли.
Богун останнім увійшов у ліс. А сторопілим після сну гусарам лишив болото з греблею взаміс.
По схилах циганча за мною довго бігло. І циган говорив, що кінь у мене: – О! Іще димлять
під попелом багаття. Ще сон торкає вічі мимохіть. А вже в похід нам витрублено, браття! І
довбиш б’є у потемнілу мідь.
А відьма мене будить, а відьма припадає: – Та, встань та з’їж, та випий, хоч вилай, хоч
завий. Ой боже, що робити? Людина пропадає, як пив, то було краще. Хоч видно, що живий.
(Л. Костенко)
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Завдання 5. Переписати текст. Знайти іменники, визначити їх відміну і групу, з’ясувати
граматичні засоби їх вираження.
Ти, скіфська баба, кам’яна незграба,
зрадецькі хани з профілем шулік…
стоїш в степах...Курай і бугила…
Ти це забудь. Усе це застаріле.
Яка ж ти баба, ну яка ж ти баба?!
Поглянь навколо. Це – двадцятий вік.
За сто віків дитя не привела!
А ти стоїш. Звітріли коси і руки.
Були б у нього кремінь-ноженята,
Скришились плечі, – може, скажеш, ні?
ото вже б гупотіло по ланах!
Були б у тебе кам’яні онуки.
Чого смієшся? Космос нежонатий,
Ти розумієш, бабо? Кам’яні!
а ти стоїш одна у полинах.
Ото – літак, а не якась дараба.
Невже ж таки ніхто не женихався?
Це все – прогрес. А ти стара, як світ…
А висить же в музеях твій портрет.
Сміється баба, клята скіфська баба,
Тобі козацький череп усміхався,
сміється, ухопившись за живіт.
та це – минуле. Ти дивись вперед.
(Л. Костенко)
Ти звикла – коні, гаківниці, стріли,
Завдання 6. Переписати текст, знайти іменники, визначити їх відміну та групу,
з’ясувати граматичні засоби їх вираження.
“Як тихо, – проказав сам собі, – Як тихо, темно, як тепло. Страшно…” Іван не міг зрушити
з місця, вдивлявся в густу темряву, хтозна – скільки простояв отак. Щезли виміри часу і
простору: лишилася синя непроглядна густизна, щільна, немов слюда. Здавалося, ти там, одинєдиний, залитий синім густим бурштином, нема нікого: ні сторожа, ні овець, ні корів, ні коней.
Нема ні старого вовка, ні дужого ведмедя. А лиш ти сам-сам-сам, впресований у пітьму, у тишу,
у ніч.
Думки пропали, навіть гукнути пастухів молодий зоотехнік не міг. Стояв, як
загіпнотизований, і лиш одне в голові: “Страшно!”
Раптом…раптом на полонину впало море біло-болючого світла. Впало, засліпило, щезло. І
стояли всі довкруги приголомшені, засліплені.
Затріщали розпечені за день гранітні хмари – і на полонину немов упала ціла кремінна
гора. І з таким гуком розбилась, що покотилися луною в долини її великі уламки. Котилися,
летіли в безодню провалля – прірви, билися у вузькі камінні стіни, аж поки не гасили свої звуки
на дні, де гралася з піском вода. І знову стало тихо і темно, але ненадовго.
Одна за одною шугали на полонину блискавки і валилися громи. Вони, то більші, то
менші, падали з неба з тріском, і ніхто не знав що робити (П. Федюк).
Завдання 7. Визначити групу іменників та граматичні засоби їх вираження.
Пісняр, футляр, коридор, явір, школяр, муляр, звір, мир, директор, засів, рів, плече, місце,
ніч, межа, вишня, мрія, учителька, Ілля, громада, гороскоп, меч, плющ, узбережжя, роздоріжжя,
віче, вартовий, гай, шифр, сенатор, капелюх, чоло, тіло, пляж, пропелер, слухач, голуб, штани,
граблі, Іваненко (Марія), Іваненко (Петро), товар, книгар, цісар, бюро, депо, радість, вапняр,
санаторій, терен, озерце, секретар, вепр.

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ
1. Парадигма відмінювання іменників:
а) І відміни;
б) ІІ відміни;
в) ІІІ відміни;
г) ІV відміни;
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ґ) іменників, які не належать до жодної з відмін (прикметникового походження та
множинних).
Завдання 1. Провідміняти іменники І відміни. Виявити морфологічні процеси, що
супроводжують формотворення.
Земля, вода, книга, Микола, Ілля, сирота, школа, вишня, вежа, каша, площа, сажа, стіна,
береза, правда, лінія, доля.
Завдання 2. Провідміняти іменники ІІ відміни. Виявити морфологічні процеси, що
супроводжують формотворення.
Весло, клен, знання, поле, дощ, батько, око, степ, волосся, море, меч, обличчя.
Завдання 3. Поставити іменники ІІ відміни в родовому та орудному відмінках однини.
Виявити морфологічні процеси, що супроводжують формотворення.
Вихор, вітер, мир, лікар, вівчар, зброяр, вугляр, пісняр, дар, колір, метр, ящур, покер, мер,
явір, звір, комар.
Завдання 4. Провідміняти іменники ІІІ відміни. Виявити морфологічні процеси, що
супроводжують формотворення.
Ніч, піч, радість, мудрість, гордість, мати, сіль, міль, пристань, поміч, блакить, форель.
Завдання 5. Провідміняти іменники ІV відміни. Виявити морфологічні процеси, що
супроводжують формотворення.
Курча, зайча, ім’я, плем’я, тім’я, козеня, левеня, теля, каченя, коліща, дитинча.
Завдання 6. Провідміняти іменники, які не належать до жодної з відмін. Виявити
морфологічні процеси, що супроводжують формотворення.
Сани, гордощі, Суми, Винники, штани, ворота, набережна, знайома, молода, учителька,
безробітний, подорожній, помиї.
Завдання 7. Поставити іменники у формі:
а) кличного відмінка однини : Олег, Орися, панна, читач, вовк, душа, теща.
б) родового відмінка однини: неспокій, памфлет, роман, лист, барвінок, міст, Чигирин,
байрак, аспірин, Ніл, димар, синтаксис, відмінок, перстень, університет, трамвай, лист, вальс,
Кавказ, стіл, листопад;
в) родового відмінка множини: граблі, моря, болгари, поля, русини, галузі, статті, татари,
грузини, цигани, коні, подорожі, сосни, війни;
г) орудного відмінка однини: круча, газета, Марія, пластир, столяр, депо, бібліотекар,
кумир, слухач, козир.

1.
2.
3.
4.
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ПРИКМЕТНИК
1. Прикметник як самостійна частина мови: теорії, погляди, дискусії. Історія терміна
„прикметник”.
2. Становлення прикметника як частини мови.
3. Частиномовне (категорійне) значення прикметника.
4. Морфологічні (граматичні) категорії прикметника, їхні особливості.
5. Словотвірна характеристика прикметника: первісні і похідні прикметники, типові
способи словотворення.
6. Характерні синтаксичні ознаки прикметника.
7. Омонімія прикметника з іншими частинами мови, загальномовні й контекстуальні
омоніми.
8. Атрибутивність, її різновиди в сучасній українській мові.
9. Якісні прикметники: семантико-граматичні та словотвірні особливості.
10. Категорії безвідносної міри і суб’єктивної оцінки якості предмета.
11. Відносні прикметники: семантико-граматичні та словотвірні особливості.
12. Присвійні прикметники: семантико-граматичні та словотвірні особливості.
13. Семантичні розряди прикметника і багатозначність (роль контексту при визначенні
розряду).
14. Ступені порівняння прикметників: словотвірний, семантичний та синтаксичний
аспект; історичні коментарі.
15. Творення форм вищого ступеня порівняння з історичним коментарем.
16. Творення форм найвищого ступеня порівняння з історичним коментарем.
17. Якісні прикметники, що не ступенюються.
18. Парадигми прикметника, тверда і м’яка групи.
19. Повна і коротка форми прикметників, історичні коментарі.
20. Морфологічний аналіз прикметника.
21. Правила написання прикметників разом, через дефіс та окремо.

Завдання 1. Записати всі словоформи в початковій формі. Назвати частини мови за
традиційною та іншими відомими школами. Назвати прихильників цих шкіл. Довести
частиномовний статус кожного слова.
І
У неділю вранці-рано
На морі синьому.
Синє море грало,
Тільки три чайки...
Товариство кошового
Слава Богу,
На раді прохало...
Отамана курінного,
З Дніпрового гирла
Сироти Степана молодого,
Широкого випливали
Синє море не втопило
Серед ночі темної
(Т. Шевченко).
ІІ
Після пречистої в неділю
та після першої Трохим
старий сидів в сорочці білій
в брилі на призьбі. Перед ним
З собакою онучок грався,
А внучка в юпку одяглась
У Катрину і ніби йшла

до діда в гості. Засміявсь
Старий і внучку привітав.
Везе Марко Катерині
сукна дорогого,
А батькові шитий пояс
З шовку червоного... (Т. Шевченко).
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ІІІ
Несе йому сина –
Несповита, заплакана
Сердешна дитина...
Візьміть його та оддайте
Старшому за сина...
То не вітер, то не буйний,
Що дуба ламає,
То не лихо, не тяжкеє,

Що мати вмирає;
Не сироти малі діти,
Що неньку сховали:
Їм зосталась добра слава...
Задивляться чорноброві –
І босе, і голе. Дала, кажуть, – бровенята,
Та не дала долі! ( Т. Шевченко).
ІV

І не знецінюйте коштовне,
Не загубіться у юрбі.
Не проміняйте неповторне
На сто ерзаців у собі!
Минають фронди і жіронди,
Минає славне і гучне.
Шукайте посмішку Джоконди,

вона ніколи не мине.
Любіть травинку і тваринку,
І сонце завтрашнього дня,
Вечірню в попелі жаринку,
Шляхетну інохідь коня (Л.
Костенко).

Завдання 2. Виписати з поданого вище тексту прикметникові словоформи, записати
їх у початковій формі. Пояснити, які критерії розмежування прикметників та іменників
прикметникового походження; прикметників та дієприкметників (за традиційною
школою).
Завдання 3. Підкреслити прикметники, визначити семантичні розряди (якісні,
відносні, присвійні), відповідь обґрунтувати:
І
У категорії роду наявний і той тип інформації, який не споріднений із семантикограматичним змістом морфологічних одиниць і категорій. Цей тип інформації формальнограматичний, близький до внутрішньомовної інформації формальних класів і спрямований
на формально-морфологічне виокремлення іменника як центральної частини мови
(Теоретична морфологія).
ІІ
Вдовиний син, замріяна душа, −
вже сотня їхня вийшла із Опішні,
а він біжить за ними, як лоша,
і гірко думи думає невтішні...
Я – навіжена. Я – дитя любові.
Мені без неї білий світ глевкий.
Ото за те й судити мене треба.

Всі кари світу будуть замалі.
Моя любов чолом сягала неба,
а Гриць ходив ногами по землі.
Біднесенький намучився зі мною
Веселий був, а я була сумною
(Л. Костенко).

ІІІ
Кволі, та жалібні згуки монастирського дзвону сумно лунають у долині. Із літньої кухні
дим бухав хмарою, а послушниці, в темних одежах, блукали по двору, ліниві і заспані. В
білій капличці, де в кам’яну чашу стікала чиста цілюща вода, рівно горіли, мов золоті квіти,
свічки, запалені кимсь із богомольців... Гойдаючи рудими боками, п’ялись по крутих
стежках корови, за ними йшли сестри. Попереду молодша – Варвара, міцна, кремезна дівка,
за нею Юстина, тонка, делікатна, в чорній одежі, як справжня черниця (М. Коцюбинський).
ІV
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Спалах Антоничевої музи – „Три перстені” з її шедевральними елегіями. Вже тут поет
надавав віршам дивовижного звучання, нанизуючи низки золотих строф. Щось вічне,
біблійне, загадкове постало не лише з назви. Була то остання видана за життя Антоничева
книжка. Мала вона масивніші конструкції, творилася монументальними ритмами. Поет
створив свій „антоничівський” розмір: шести, семи, восьми– й навіть десятистоповий
ямб... ( В. Шевчук).
Завдання 4. Записати словосполучення у три колонки:
1)
із якісними прикметниками;
2)
із відносними прикметниками;
3)
із присвійними прикметниками.
Виявити семантико-структурні ознаки кожного з розрядів.
І
Практичні завдання, квадратний конверт, квадратний корінь, франківський ювілей,
український прапор, духмяний цвіт, медовий місяць, медовий пряник, доньчині друзі,
доччина кімната, дитячий одяг, дитяча наївність, Шевченкові слова, шевченківський стиль,
залізне здоров’я, порівняльна характеристика, перелітні птахи, полохливі голуби, колюче
стебло, об’єктивна оцінка, величезний авторитет, Чорне море, білий танець, токсична
речовина, професорський склад, професорові думки, дідусева люлька.
ІІ
Собачий холод, вороняче гніздо, господареві діти, словотвірна характеристика, об’їзна
дорога, блискучий вогник, європейська держава, смішний малюнок, фальшивий документ,
суфіксальний спосіб, грішна душа, малиновий прапор, вчорашня зустріч, сварливі люди,
босі ноженята, жіночі штани, золоте правило, обчислювальний центр, гетьманська булава,
дошкульний мороз, мінливий настрій, недільна школа, рибні котлети, пташине молоко,
гусяче м’ясо, оленячі роги.
ІІІ
Золоте колосся, талановитий митець, життєва правда, українська мова, франківські
читання, львівські вулиці, духовна культура, трипільська культура, коливальний рух,
жінчині знайомі, чоловікові друзі, Гомерова поема, Лесина таємниця, волошкові очі, лютий
погляд, доброзичлива усмішка, вчорашній візит, лебедина вірність, лебедині крила, Ігорів
похід, Андріївська церква, Соломіїні сльози, крокодилячі сльози.
ІV
Панові слуги, панська худоба, Остапів погляд, знайомий чагарник, пізнавальна
прогулянка, зелене збіжжя, столітній дід, людська доля, смарагдовий ліс, хоробрий воїн,
суддівський вирок, Марусина кара, телячий паштет, оленячі роги, материні слова,
материнська турбота, доньчин намір, турботлива донька.
Завдання 5. Скласти речення (словосполучення), у яких ті самі прикметники
виступатимуть як:
1) присвійні – відносні (по 10 прикладів)
2)присвійні − якісні (по 10 прикладів)
3) відносні – якісні (по 10 прикладів)
Відповідь пояснити.
Завдання 6. Виписати з тексту якісні прикметники, утворити всі можливі форми
ступенів порівняння, прокоментувати морфонологічні зміни в процесі словотворення. Якщо
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прикметники не ступенюються, пояснити чому. Пояснити можливу паралельну мовну
норму.
І
Мріють крилами з туману лебеді рожеві,
Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до
Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві,
хати;
Заглядає в шибку казка сивими очима,
Не пущу тебе колиску синову гойдати.
Материнська добра ласка в неї за
Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,
плечима.
Опустіться, тихі зорі, синові під вії (В.
Симоненко).
ІІ
От і все.
Поховали старезного діда,
закопали навіки у землю святу.
Він тепер вже не встане
і ранком не піде
із косою під гору круту.
От і все.
ІІІ
Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не кланюся
в передчутті недовідомих верст...
Народе мій, до тебе я ще верну,
Як в смерті обернуся до життя

Поховали хорошу людину,
повернули навіки у лоно землі.
Та невже ж
помістились в тісну домовину
всі турботи його,
всі надії,
жалі! (В. Симоненко).
Своїм стражденним і незлим обличчям
Як син, тобі доземно уклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі,
і в смерті з рідним краєм поріднюсь
(В. Стус).

IV
Знайомі ще з перших відвідин будинки опинилися у довгому ряді, а поряд уже всміхається
симпатичними дитячими личками у прочинених вікнах другий ряд. Житло дороге, але й
потреба в ньому велика. Кажуть, у нас чи не найдешевше в місті житло відповідного рівня.
Справді, де ж ще знайдеш у Львові масив, настільки близький до центру міста, з таким
хорошим сполученням і в той же час такий тихий й екологічно чистий... (Із газети).
Завдання 7. Записати відносні прикметники мотивовані: 1) іменниками (10 прикладів);
2) дієсловами (10 прикладів); 3) прислівниками (10 прикладів).
Підсумувати продуктивність мотиваційних баз названих частин мови, способів
словотворення та афіксів у наведених прикметниках. Пояснити можливі морфонологічні
зміни. Розкрити семантику ад’єктивів.
Завдання 8. Утворити якісні прикметники від:
1) іменників: чуб, борода, фальш, лінь, сік, талант, примха, щастя, кучер (волосся), ласка.
2) дієслів: вередувати, пестити, дбати, тямити, колоти, співати, липнути, боліти.
3) прикметників: широкий, довгий, короткий, милий, давній, солодкий, страшний, блідий,
дрібний.
Назвати афікси, характерні для похідних якісних прикметників, зробити висновки щодо
семантики цих слів. Пояснити можливі морфонологічні зміни.
Завдання 9. Утворити присвійні прикметники чоловічого, жіночого і середнього родів:
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1) від загальних назв осіб:
брат, батько, тато, дідусь, дядько, лікар, композитор, каменяр, мама, мати, сестра, бабуся,
тітка, неня, ненька, свекруха, дочка, донька, козачка;
2) від усіх можливих варіантів власних чоловічих і жіночих імен:
Петро, Ігор, Назарій, Андрій, Микола, Ярослав, Юрій, Марія, Наталія, Ольга, Параска,
Настя, Галина, Софія, Олена;
3) від назв істот-неосіб:
вовк, ведмідь, лис, лисиця, орел, черепаха, бджола, оса, корова, теля, собака, вівця, пава.
Назвати афікси присвійних прикметників, пояснити морфонологічні зміни при творенні
ад’єктивів, а також їх словозміні.
Завдання 10. Провідміняти за відмінками, родами і числами прикметники: чорний,
ближній, блідолиций. Виявити різницю між трьома парадигмами.
Завдання 11. Записати прикметники:
а) твердої групи (10 прикладів)
б) м’якої групи (10 прикладів)
в) прикметники, які не належать до жодної з груп (10 прикладів).
Завдання 12. Користуючись словником паронімів, тлумачними словниками, увести в
контекст (словосполучення) прикметники дружний і дружній у таких граматичних формах:
Н. одн. ч. р., ж. р., с. р.
Р. одн. ч. р. (с. р.) і ж. р.
Д. одн. ч. р. (с. р.)
О. одн. ч. р. (с. р.) і ж. р.
Р. мн.
Д. мн.
О. мн.
М. мн.
Визначити групу записаних словоформ. Пояснити семантичну різницю між наведеними
прикметниками.
Завдання 13. Зробити повний морфологічний аналіз прикметників.
І
Радісним було йому й перше знайомство з міськими людьми – сухорлявим крамарем,
півбожевільним учителем... Це була перша вечірка літературного сезону, тому аудиторія
зібралася численна. Читання творів – тільки вступ до найголовнішої частини – дискусії.
Дискусія – більше видовисько, ніж читання, масовіше, пікантніше. Останній в обговоренні має
приємну змогу вилаяти попередніх і здаватись найрозумнішим (В. Підмогильний).
ІІ
Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою
березою і з великим прастарим дубом. То береги лісового озера, що утворилося з лісового
струмка... Дерева ще безлисті. На озері туман... розвивається, одкриваючи блідо-блакитну
воду... Русалка випливає і знадливо всміхається. На ній два вінки – один більший, зелений,
другий маленький, перловий... (Леся Українка).
ІІІ
Осип Маковей – знаний педагог, директор Заліщанської учительської семінарії – сторінка
менш відома... Меморіальна дошка на будинку колишньої семінарії почорніла. Ми обійшли
пам’ятні маковеївські місця, і я мав щастя потрапити і в музей, розміщений в одній із кімнат
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місцевої середньої школи. Звісна річ, на літо школу зачинили – сюди знесено чимало шкільного
майна...(В. Шевчук).
ІV
Нащо мені чорні брови,
Нащо карі очі,
Нащо літа молодії,
Веселі дівочі?
Плач же, серце, плачте очі,
Поки не заснули,

Голосніше, жалібніше,
Щоб вітри почули,
Щоб понесли буйнесенькі
За синєє море
Чорнявому, зрадливому
На лютеє горе (Т. Шевченко).

Завдання 14. Записати складні прикметники (разом, окремо, через дефіс). Пояснити
правила правопису.
І
П’яти/мільйонний, суспільно/корисний, суспільно/політичний, поперечно/шліфувальний,
західно/український, латино/грецький, латино/американський, всесвітньо/відомий, дуже
важко/доступний,
слабо/розчинний,
суб’єктивно/ідеалістичний,
об’єктивно/оцінений,
вище/зазначений, кінно/спортивний, діаметрально/протилежний, сто/двадцяти/п’яти/річний,
військово/ спортивний, ранньо/весняний.
ІІ
Радіо/фізичний,
м'ясо/заготівельний,
сільсько/господарський,
мовно/літературний,
лінгво/стилістичний, екс/президентський, контр/адміральський, глухо/німий, ніжно/білий,
біло/сніжний, червоно/багряний, жовто/гарячий, біло/зубий, темно/шкірий, червоно/чорний,
червоно/гарячий,
ясно/барвний,
суспільно/небезпечний,
геолого/розвідувальний,
військово/полонений, військово/морський.
ІІІ
Всесвітньо/історичний, м'ясо/молочний, кисло/молочний, обернено/пропорційний,
прямо/протилежний, історико/культурний, геолого/розвідувальний, віце/президентський,
народно/визвольний, івано/франківський, біло/церківський, рава/руський, нью/йоркський,
старо/самбірський,
північно/західний,
північно/африканський,
українсько/канадський,
південно/український, чорно/окий, суспільно/необхідний.
Завдання 15. Утворити всі можливі прикметники від іменників. Пояснити правопис та
морфонологічні зміни.
І
Сочі, Біла Церква, Лос-Анджелес, Володимир-Волинський, Острог, Лейпциг, Кременчук,
Запоріжжя, Калуш, Кам’янець-Подільський, Галич, Прага, Прилуки, Перемишль, Донецьк,
Люксембург, Дамаск, Мекка, Золотоноша, Париж, Сиваш, Івано-Франківськ, Баку.
ІІ
Користь, випуск, зап’ястя, честь, якість, швидкість, масло, контраст, компост, серце, сонце,
яйце, щастя, кість, тиждень, кінець, рука, місто, область, земля, четвер, дно, пристрасть.
ІІІ
Студент, доцент, гайдамака, рекрут, козак, інтелігент, агент, люд, фашист, пропагандист,
товариш, латиш, брат, боягуз, ткач, парубок, гірник, волох, чех, казах, турок, тюрки, француз.
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ЧИСЛІВНИК
1.
Числівник як самостійна частина мови: теорії, погляди, дискусії. Історія
терміна ,,числівник”.
2.
Становлення числівника як частини мови.
3.
Частиномовне (категорійне) значення числівника.
4.
Морфологічні (граматичні) категорії числівника.
5.
Структурно-словотвірна характеристика числівника: первісні і похідні
числівники, типові способи словотворення; класифікація числівників за будовою.
6.
Характерні синтаксичні ознаки числівника.
7.
Семантичні розряди числівника.
8.
Різновиди кількісних числівників.
9.
Порядкові числівники, їхній статус у сучасному мовознавстві.
10.
Парадигми числівників.
11.
Відмінювання власне кількісних числівників (одиниць, десятків, сотень і
т.д.)
12.
13.
14.
15.
16.

Відмінювання дробових числівників.
Відмінювання порядкових числівників.
Морфологічний аналіз числівника.
Особливості поєднання числівників з іменниками.
Основні правописні норми в числівнику.

Завдання 1. Записати всі словоформи в початковій формі. Назвати частини мови за
традиційною та іншими відомими школами. Назвати прихильників цих шкіл. Довести
частиномовний статус кожного слова.
І
…Постачання нафти зростатиме лише на 1 відсоток за рік. Попит протягом наступних
п’яти років буде рости із швидкістю 2, 2 відсотка за рік і до 2002 року досягне рівня 95, 8
мільйона барелів за день. У 2012 році ОПЕК має постачати близько 36, 2 мільйона барелів за
день, нині ж – 31,3 млн. Ціни нафтопродуктів зростуть удвічі, тобто літр бензину через п’ять
років коштуватиме понад два долари (Із газети).
ІІ
Ви просто дайте можливість мозку налаштуватись на другу половину дня. Удень краще
відпочити з 14-ї до 16-ї години. Комусь вистачає відпочити двадцять хвилин, а комусь потрібно
дві години. Проблема компенсації сну індивідуальна. Якщо ви недосипаєте лише півгодинигодину, то це не страшно. Коли ж втрачений час сну сягає декількох годин, то ніякі вихідні його
не компенсують (Із газети).
ІІІ
На засідання були запрошені лідери усіх десяти політичних сил; зустріч було призначено
на пів на десяту. Через 30 хвилин приїхав Президент. Однією з багатьох умов перебування в
мегаблоці є готовність до злиття в єдину політичну силу. Але чимало українців має таку
ментальність: хай маленьке, незначне, непомітне, але своє (Із газети).
ІV
Перехід до поширеної проїзної частини треба здійснювати на ділянці завдовжки 25 м на
дорогах ІІ та ІІІ категорій і 15 м – на дорогах ІV-V категорій. Ширину розділювальних смуг
доцільно збільшувати на 7,5 м. Перехід до зменшеної ширини треба здійснювати з обох боків.
При призначенні елементів плану та повздовжнього профілю основні параметри повинні бути
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такими: радіус кривої у плані – не менше 3000 м; радіус опуклої кривої – не менше 70 000 м;
угнутої – не менше 8000 м. (Держ. буд. норми України).
Завдання 2. Виписати з поданого вище тексту числівники з іменниками, записати їх у
початковій формі, визначити семантичний розряд і структурні особливості (за традиційною
школою).
Завдання 3. Виписати із наведеного переліку слів числівники. Пояснити різницю між
числівниками та іншими частинами мови з числівниковими коренями. Визначити розряд
числівника.
І
По-перше, поодинці, по-одному, одиниця, вперше, одинокий, однозначно, багатозначність,
багато, перший, мільйонний, семимильний, семисотий, обоє, удвоє, удвічі, по двоє, по-друге,
двійка, двоє, два, одна друга, сотня, у стократ, сотий, двісті, дев’яносто четвертий.
ІІ
Тридцятеро, тридцятка, тридцять, тридцятий, тридцять третій, по-третє, трійка, троє,
третій, триразовий, тритисячний, тисяча, півтора, чимало, більшість, поодинокий, одиничний,
однин ний, багато, одна третя, тридцять цілих тридцять сотих, третина, тридцять три, нікотрий.
ІІІ
Чверть, одна четверта, четвертина, четвертий, учетверо, по-четверте, по четверо, на
чотирьох, четвірка, чотири цілі двадцять п’ять сотих, четверо, нуль цілих сорок п’ять сотих,
чотиритисячний, чотириповерховий, чотирирічний, чотирнадцятий, хтозна-скільки, казнакотрий.
ІV
Кільканадцять, кільканадцятеро, мало, чимало, більшість, меншість, небагато, декілька,
скільки, стільки, ніскільки, котрий, п’ятий, сотий, скількись, півтора, півтораста, півтори,
півторарічний, десятеро, одна десята, нуль, десятина, десятий.
Завдання 4. Записати словами. Провідміняти числівники.
І. Кількісні: 346; ½; 0, 7; 58, 6; 1896; 497; 8681; 29; 265; 1,9.
ІІ. Кількісні: 634; 7/8; 0,5; 67,5; 2749; 179; 7816; 99; 356; 1,4.
ІІІ. Порядкові: 346-ий, 40-ий, 58-ий, 1896-ий, 497-ий, 8681-ий, 265-ий, 1000000-ий, 568-ий,
200-ий.
ІV. Порядкові: 634-ий, 60-ий, 85-ий, 2968-ий, 794-ий, 8186-ий, 652-ий, 10000-ий, 100000ий, 800-ий.
Завдання 5. Записати числівники словами, поєднати з іменниками в дужках і
провідміняти словосполучення. Відповідь обґрунтувати:
І. Власне кількісні числівники:
1 (сани), 22 (штани), 87 (львів’янин), 43 (киянин), 64 (русин), 102 (друг), 3 (ножиці), 54
(каченя), 61 (ягня), 93 (теля).
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ІІ. Збірні:
8 (львів’янин), 3 (киянин), 4 (русин), 2 (друг), 7 (козеня), 3 (каченя), 4 (ягня), 6 (дівча), 30
(хлоп’я), 10 (маля).
ІІІ. Власне кількісні:
2 (санчата), 3 (штанята), 4 (ножиці), 24 (граблі), 53 (грузин), 64 (молдаванин), 75
(болгарин). 86 (осетин), 3 (брат), 161 (громадянин).
ІV. Дробові:
1/2 (кілометр); 1, 5 (кілограм); 1,5 (склянка); 7,8 (тонна); 89,9 (процент); 99,9 (відсоток);
0, 67 (центнер); 2 7/8 (літр).
Завдання 6. Назвати всі частини мови за академічною граматикою. Зробити повний
морфологічний аналіз числівників.
І
Отак кричали і летіли
Ворони з трьох сторін і сіли
На маяку, що на горі
Посеред лісу, усі три.
…Е…сестрице, много:
Три укази накаркала
На одну дорогу…
Та ще буде
Два дива твориться.
Сю ніч будуть в Україні

Родиться близнята.
Один буде, як той Гонта,
Катів катувати!
Другий буде…оце вже наш!
Катам помагати…
То близнята народились,
А навісла мати
Регочеться, що Йванами
Обох буде звати!
(Т. Шевченко).

ІІ
…Вони мене купуватимуть, то ви продайте знову за триста гривень…Дадуть вам за мене
тисячу гривень, тільки продавайте без вуздечки.
- Ну, батьку, я тобі ще п’ять гривень накину, тільки з вуздечкою.
Думає чоловік: вуздечка три шеляги варта, а циган дає п’ять гривень!..
Ох перекинувся півнем та давай пшоно дзьобати…А одна пшонина закотилася під ноги
князівні – він тієї одної пшонини не з’їв (Нар. казка).
ІІІ
З 23 по 26 серпня триватиме другий міжнародний фестиваль незалежного кіно. На 30
столиків, за кожним з яких уміщується чотири людини, видаватимуть запрошення. Безплатний
кіно показ починатиметься о дев’ятій вечора й закінчуватиметься о першій ночі.
До Львова на Форум видавців приїде 461 учасник. 14-та національна книжкова виставкаярмарок у місті відбуватиметься 13-16 вересня. Програма імпрези налічує 145 акцій.
ІV
Є ще кілька ефектів, яких ми не очікували. Зменшився рівень бідності багатьох сімей із
дітьми до трьох років. У 3-4 рази менше породіль залишають дитину після народження. Але
демографічна ситуація залишається складною. На правильному шляху ми ступили лише
перший крок. У світі придумано безліч інструментів – це система кредитів і на житло, і на
освіту.
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ЗАЙМЕННИК
1.
Займенник як частина мови у традиційній морфології.
2.
Особливості виявлення граматичних категорій роду, числа та відмінка у
займенника.
3.
Займенникові слова в системі частин мови І. Кучеренком, І. Вихованцем та
К. Городенською.
4.
Займенник в інших слов’янських мовах. Займенник у перській, арабській,
японській мовах.
5.
Групи займенників за значенням та їх семантико-граматичні особливості.
6.
Прономіналізація частин мови.
7.
Парадигми відмінювання займенників: особових, зворотного, присвійних,
питально-відносних, вказівних, означальних, заперечних, неозначених.
8.
Наголос у займенниках.
9.
Синтаксичні функції займенників.
Завдання 1. Переписати текст, знайти займенники, визначити групу за значенням,
з’ясувати їх морфологічні особливості.
Я завжди боявся цвіту.
Я чекав його дуже напружено. Особливо у лютому.
Я думав – той цвіт зачекає на мене, але цвіт ніколи не хотів чекати. Він вибухав сам-пособі, а я потім довго хворів тим цвітом. Втеча в свідомість, і я непритомний бродив вулицями, і
сам себе картав за втрату цвіту. Якби не втратив, то й не карав би сам себе. А то ж просто
прозівав. Але ж я таки напружено чекав – боявся заснути, не посмів навіть очей стулити, стояв і
дивився крізь шибку вікна, навіть фіранки не опускав. І лишень підняв погляд на небо, бо там
вар’ював місяць, а цвіт – раз – і вибухнув.
Ну хоч сядь та плач: зацвів і усе тут. Ну що ж тут вдієш.
Особливо мстили мені дві черешні на початку Зеленої. Вже тридцять років, кожного
лютого я даю клятву припантрувати, коли вони почнуть цвісти, а вони серед ночі, коли я
втомлюся спати, коли ніч замучу сном, а сон мене замучить, візьмуть і зацвітуть, і вже на тому
цвіті рої бджіл ввихають під місяцем. І хто тих бджіл так рано розбудив? То видно їхня матка
на зло розбуджує бджіл на Підзамчі, і вони розроюють цвіт…
Ходжу серед цвіту і боюся торкнути цвіту. Той цвіт поїдає частку моєї суті. Цей цвіт
пропалює мені душу, і я навесні стаю весь безцвітний.
Я – безцвітний, а довкілля буяє цвітом. Той цвіт такий могутній, що він навіть заглушує
мій впертий голос, який не може пробитися крізь пласти цього рожевого божевілля.
Той цвіт несамовитий, він ще розкішніший від самої смерті.
Боже, як я боюся вибуху того цвіту весни на початку Зеленої (П. Федюк).
Завдання 2. Переписати текст, виділити займенники, назвати їх групу за значенням.
З’ясувати особливості виявлення граматичного значення роду, числа, відмінка, особи у
кожному займеннику.
Ти ж
Вибігала тобі назустріч –
був завжди – як земля і небо,
і ніхто зупинить не міг…
добрий бог дитинства мого.
Ти мене піднімав на руки,
Кожне свято було – Мазепа.
притуляв до колючих щік.
Кожне свято моїм було.
Видихала:
Ще й повітря не ворухнеться,
– Хрещений!
ще ніхто не чув – а я
– Мотре!
резонансом власного серця
Ваша милість! Скучала? Ні?
впізнавала твого коня.
– Так! – і смикала вже
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– А що ти
для своєї Мотрі привіз?
Що? А все – що побажаю.
Забаганки терпів дурні.
Анікому не дав би шаблю
потримати – лише мені.

– Він же гетьман! – Вона ж – дитина!
Обіймала – не відірвать!
…Так засну на твоїх колінах,
а прокинусь – тебе нема…
(Л. Перлулайнен)

Завдання 3. Переписати текст, знайти займенники і визначити їх групу за значенням,
з’ясувати частиномовний статус займенника за іншими вченнями.
Степи зеленіють; Діди лежать, а над ними Могили синіють. Що з того, що високі? Ніхто їх
не знає, Ніхто щиро не заплаче, Ніхто не згадає. У всякого своя доля І свій світ широкий: Той
мурує, той руйнує, Той неситим оком за край світу зазирає, Чи нема ще країни, Щоб загарбать і
з собою взять у домовину. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то
залізете на небо: “І ми не ми, і я не я; І все те бачив, і все знаю!..” (Т. Шевченко). Поїзд бо так
набитий людьми, – і то завжди, що далебі жодному кондукторові, і жодному контролерові за
всю його історію не пощастило ще пройти його від паротягу і…бодай до третини ешелону.
Старий насупився. – Хтось не тутешній, – буркнув крізь зуби. – Іч іроди! Двоє, видать, були не
тайгові, – тайгові не порушать закону. Три дні він ішов снігами і боровся сам з собою (І.
Багряний). Хто мене тут тримає, повертає сліди? Випадків не буває. Значить ішли сюди. – Все
побачила? – Спину. Вистачить і її. Ніщо тебе не зупинить. Йди проти течії. Полтва виведе
(Л. Перлулайнен).
Завдання 4. Записати текст. Назвати частини мови за традиційним вченням. Знайти
займенники та з’ясувати особливості виявлення у них граматичних значень роду, числа,
відмінка, особи.
А ви всі казали про неї: це Івга, це ота сама! А що “та сама”, до чого – спробуй в дитинстві
втям. Ніхто не спитав ні в кого: людоньки, що ж це коїться? “Фрам” застрягне в льодах…А
якщо не вернуся я звідти? Я ж собі не прощу! А якщо у нас буде дитя?! Ви, така молода! Ви, що
любите сонце і квіти!...Я люблю Тебе, Нансен! І чекатиму все життя. А він ще грав. І лиш за
ним тужили, і вже його не бачили від сліз. Ваші теплі долоні і мої відморожені руки…Як вуста
одірву від такої сумної руки? (Л. Костенко). Вірячи в Шевченкове слово Правди, віримо у свою
непомильність у свою спасенність терпінням, його любов’ю, його добротою, його мудрістю –
віримо у божественну силу Правди, віримо в перемогу над злом.(Т. Салига) Бодай кати їх
постинали Отих царів, катів людських. Морока з ними, щоб ви знали, Мов дурень ходиш
кругом їх, не знаєш, на яку й ступити (Т. Шевченко). Ти тут вдома…Я ще не знаю, хто ти, але
моя хата – твоя хата. Лежи ж собі. Такий тут закон. Наш закон…Відтак вийшов із хати, за ним
син (І. Багряний).
Завдання 5. Переписати текст. Знайти займенники. Визначити їх семантичну групу за
значенням.
– Боже, і тебе, дитино, катовано. О, Господи, пошли ж нам Месію, бо вже нема пророка у
рідному краї – повинищували московські центуріони, не на Голгофі привселюдно, а вночі у
пивницях замордовано їх найтяжчими муками.
І раптом на середину Собору вийшла висока вродливо-русява дівчина і глибоким грудним
голосом заспівала “Аве Марія”. Пісня швидко виповнила весь собор, заповнила і освітила душі
невільників і невільниць, яких все прибувало сюди і прибувало.
А Ісус Христос дивився не з Оливної гори на свій рідний Назарет, а з-під склепіння Собору
Богородиці на ось цих нещасних прикарпатських невільників і невільниць, яких завтра, чи
через кільканадцять днів повезуть кудись у холодну безмір, на долю, яких випало випити до дна
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повну чашу болю і муки, бо мусіли спокутувати, за те, що предки їхні дозволили іудаміскаріотам цілувати пророків їхніх… (П. Федюк).
Завдання 6 Переписати текст. Знайти займенники. Визначити їх семантичну групу за
значенням та особливості реалізації категорії роду, числа, відмінка та особи.
Заслання, самота, солдатчина. Нічого.
овацію таку йому зробили друзі! –
Нічого – Оренбург. Нічого – Косарал.
коли він увійшов.
Не скаржився. Мовчав.
І він не зміг іти.
Не плакав ні від чого.
Він прихилився раптом до колони.
Нічого, якось жив і якось не вмирав.
Сльоза чомусь набігла до повік.
Вернувся в Петербург,
Бо, знаєте…із каторги в салони…
і ось, у Петербурзі –
не зразу усміхнеться чоловік…
після таких років самоти! –
(Л. Костенко)
Завдання 7. Скласти 10 речень із займенниками різних семантичних груп.
Завдання 8. Провідміняти подані займенники, використовуючи прийменникові та
безприйменникові форми, та пояснити їх правопис: хтось, дехто, абиякий, будь-що, хтозна-хто.
Завдання 9. Провідміняти заперечні займенники, використовуючи прийменникові та
безприйменникові форми, та пояснити їх правопис.
Завдання 10. Провідміняти особові займенники і поставити наголос у відмінкових
формах.
Завдання 11. Провідміняти подані займенники і поставити наголос у відмінкових формах:
мій, моя, твій, твоя.
Завдання 12. Поставити подані займенники у родовому, орудному та місцевому відмінках,
уживаючи прийменникові та безприйменникові форми, поставити наголос: ніхто, ніщо, будьякий, хто-небудь, ніякий, будь-чий.
Завдання 13. Скласти речення з поданими займенниками та визначити їх синтаксичну
функцію: мною, ви, якогось, всякого, з нами, жодному, весь, будь-кого, тебе.
Завдання 14. Провідміняти займенники, пояснити їх правопис, поставити наголос:
Ніхто, ніякий, будь-хто, який-небудь, якась, чийсь, я, себе.
Завдання 15. Скласти 4 речення, в яких слово собі виступає займенником і часткою (по 2
речення на кожну з названих частин мови)
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Завдання 16. Утворити початкову форму поданих займенників, визначити їх розряд.
Коло них, біля їхніх, в усякого, біля нас, за нашими, ні для чого, будь з ким, до чиїхось, з
вами, при вашому, собою, у цієї, ні в кого, будь у чому, хтозна з ким, до інших.
Завдання 17. Переписати текст. Знайти займенники. Зробити морфологічний аналіз у
такій послідовності: словоформа, початкова форма, група за значенням, рід, число, відмінок,
особа, синтаксична функція.
Іще димлять під попелом багаття.
Ми переможем. Не такі ми кволі.
Ще сон торкає вічі мимохіть.
Не допускай такої мислі,
А вже в похід нам витрублено, браття!
що Бог покаже нам неласку.
І довбиш б’є у потемнілу мідь.
Життя людського строки стислі.
І вже ногою бувши в стремені,
Немає часу на поразку.
я нахилився до своєї Долі.
(Л. Костенко)
Я їй сказав: – Чекай в Чигирині.
Завдання 18. Переписати текст. Знайти займенники. Зробити морфологічний аналіз у
такій послідовності: словоформа, початкова форма, група за значенням, рід, число, відмінок,
особа, синтаксична функція.
На нас ішла стіна рухомогруда. Летіло все, закуте у брехню. Гусар крилатий – то така
споруда, що тільки шаблю вищербиш об ню. Скресались ми. Вони спочатку тисли. Та ми, легкі
між тої ваготи, крушили їх, знімали з коней списами і прогинали келепом щити. Повержений
Богдан, – Хто дасть за мене викуп? Розбите військо? Великий Чигирин? Якби колись, то це б я
тільки кликнув. Тепер я хто, ціна мені калим (Л. Костенко). Москаль ту викопав криницю; А як
він викопав, то ми оце розкажемо в пригоді, А ви запитуйте, не шкодить Такую річ і записать.
Як маю я журитися, Докучати людям, Піду собі світ за очі, що буде, те й буде. Найду долю –
одружуся, не найду – втоплюся, Та не продамся нікому (Т. Шевченко).
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ДІЄСЛОВО
ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ
1. Дієслово в системі частин мови. Семантико-граматичні ознаки дієслова.
2. Структура граматичних категорій дієслова. Категорії власне
міжчастиномовні.
3. Форми дієслова. Початкова форма.
4. Синтаксичні особливості дієслова.
5. Словотвірні особливості дієслова.

дієслівні

та

Завдання 1. Установити частиномовну належність підкреслених у тексті слів.
Завдання 2. Виписати з речень усі дієслова, вказати їхні форми, з’ясувавши відмінності
цих форм у характері вираження динамічної ознаки (дія, стан, процес); утворити від
виписаних дієслів форму інфінітива.
І
Йому стелилася дорога незвичайна – єдина у житті і в смерті теж єдина, крізь всі віки,
загорнуті у смуток, крізь всі народи, сиві і весняні, кругом землі йти на плечах братів. І до
труни з кленового безсмертя Шекспір підходить з глибини століть і, чорний плащ відкинувши
рукою (на грудях заряхтіли діаманти, мов зорі на небесному чолі), схилився до землі, поцілував
у лоб – війнулося волосся над труною. Застиг в мовчанні, вічний, як життя. Війнуло подихом
насичених терзань – рішуче звівся буряний Бетховен. Левиний чуб із чорних блискавок упав на
груди вогняного брата – вислухав громи в Тарасовій душі. Стрункий, і чистий, і легкий, мов
птах, в устах затисши білий цвіт черешні, плив на вітрах гарячо-мудрий Пушкін. І полилось
волосся кучеряве на мудрі руки сивого борця. І скинув Гойя вороний циліндр, поставу
згорблену ніс крізь тривожні хмари з совою на широкому плечі. У кожного рукав пов’язаний
хустиною з яскравим українським вишиттям. Взяли на плечі дорогу труну. (...) Вишневий плід
здивує світ, всміхнеться сонцю на крилах літ в Тарасових натруджених руках (І. Драч).
ІІ
Тим паче зараз, як така розруха. Тим паче зараз, при такій війні, – що помагає не вгашати
духа, як не співцями створені пісні? (...) З тих тоді рацій все дорозумівши і між собою
радившись не раз, кондиціями права посполитого тоді такий ми винайшли наказ (...) Вона ж на
суд за інше зовсім ставлена. І потім, бачте, чутка є, ги-ги, що свідок цей – особа зацікавлена.
Його слова не мають тут ваги. (...) Аж навіть кат не витримав, зачовгав, заніс мішок, узявшись
за краї, – чи щоб вона не бачила нічого, чи так нестерпно бачити її! (...) Універсал прочитано
публічно, щоб справу тую уморить навічно (...). О Боже духів і живої плоті! Я вперше
усміхаюся, прости. Якась галузка в тому живоплоті і та он пнеться, хоче розцвісти. Весна
прийшла. Скасовано угоду. Вся Україна знову у вогні. Цвіте земля, задивлена в свободу. Аж
навіть жити хочеться мені. (…) І минатиме час, нанизавши сотні вражень, імен і країн, – на
сьогодні, на завтра, назавжди! – ти залишишся в серці моїм (Л. Костенко).
ІІІ
Андрій ходив по камері. Підходить до вікна і так стоїть. В його очах пробігає багато,
багато інших сліпучих картин їхнього прекрасного дитинства.
Ось вечір під Івана Купала. Небом снуються фантастичні, мовчазні, грозові хмари, й
мерехтять десь мовчазні молонії. Старші сестри і всі сусідські дівчата, заквітчані й закосичені,
швиденько закінчують робити посеред вулиці “Купалу” – дві високі жердини, зв’язані вгорі, а
тоді зігнуті й широко розставлені, як дуга, та й так вкопані в землю, вони обмотують
гірляндами квітів і трав, пахучим любистком, зеленим барвінком, угорі чіпляють ліхтар із
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свічкою, внизу вбивають стовпик, до якого прив’язують високу жалючу кропиву, через яку
стрибати треба. (...)
Одного дня сорок дев’ятій камері звелено одягтися й зібратися кудись. Потім їх поведено в
супроводі кількох вартових і чергового корпусу. Перш ніж випустити їх з тюремних дверей,
черговий корпусу пояснив (не кажучи, куди це їх везуть), як вони мусять триматися за
дверима…(Іван Багряний).
Завдання 3. Визначити дієслівні форми та встановити систему граматичних категорій,
характерних для цих форм:
І. Прийшов, замислившись, прибігти, звеселяйте, замислена, зачинено.
ІІ. Зачини, захотіла б, білити, прокладений, розбито, міркуючи.
ІІІ. Прибіжать, затуманений, пережито, зачитатися, прибідняючись, знали.
Зразок виконання:
зачиняю – особова (дієвідмінювана) форма дієслова. Характерні власне дієслівні категорії – виду,
перехідності / неперехідності, стану, способу, часу та міжчастиновні категорії – числа та особи.

Завдання 4. У реченнях з’ясувати синтаксичну функцію всіх дієслів.
І
Любов відкрити важче, ніж Америку (Л. Костенко). І серцям – віками пломеніти (В.
Симоненко). Одклав книжку, пішов на город нарвати гички, бо вже скоро мала прийти Зірка з
череди. Казав собі ступити на обійстя, а ноги чомусь самі понесли його в рів, зарослий
лопухами та глухою кропивою, а звідти вже за хлів (Є. Гуцало). А Володько пішов у книгу. До
нього заговорив його вічний голос, голос бажання знати (У. Самчук). Вік прожити – не ниву
пройти гомінку. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає (Т. Шевченко). В неволі виріс між
чужими і, не оплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру (Т. Шевченко). Яке то щастя – свій
народ у світлі бачити! (Д. Павличко). І не всі теореми доведені, не дочитані всі казки (Б.
Олійник). Одні тільки бажання творити добрі діла й зосталися при мені на все життя (О.
Довженко). … І незабаром віз стояв запряжений, готовий вирушити в дорогу (М.
Коцюбинський). Здавалось, плавням нема кінця-краю М. (Коцюбинський). Ще не розтуляючи
очей, я всім тілом відчуваю злагоду в нашій хатині (М. Стельмах).
ІІ
Як научить байдужих почувати? (Леся Українка). І наче на її очах, узявся рости горох, і
поп’ялася квасоля… (Ю. Яновський). Додому він вертавсь умирати, але в мистецтві він ще не
воскресав (Л. Костенко). Фотокартка була вигоріла й бліда від давності (О. Микитенко). Ото
щастя – написати таку книжку, щоб читач навмисне розтягував читання її надовше... (Гр.
Тютюнник). Наші предки були схильні міфологізувати навколишній світ (О. Мишанич). А що,
як інший вибрати закон, – не з боку вбивства, а із боку зради? (Л. Костенко). Ми – спадкоємці
спадків розграбованих (Л. Костенко). Зосталася тільки надія одна: надія вернутись ще раз на
Вкраїну (Леся Українка). Дуби в сріблом гаптованих каптанах подібні стали до вельмож (Д.
Павличко). Не дай мені, доле, з байдужістю знатись (М. Нагнибіда). Проживши двадцять два
роки, він іще не знав справжнього кохання (М. Стельмах). Можна створити нові видатні твори,
але замінити ними старі неможливо... (О. Білецький). Жінки й дівчатка, слухаючи байку,
хмурнішали… (Остап Вишня). І ці слова, і манеру триматися вона вже встигла перехопити від
дорослих дівчат (М. Стельмах). Біда біду, говорять, родить (І. Котляревський).
ІІІ
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На землю упав лютувать і стогнать (М. Вінграновський). І жити спішити треба, кохати
спішити треба – гляди ж не проспи (В. Симоненко). Достатньо звернутися в творчості І. Драча
до баладного жанру, як побачимо: балада для поета постає і в традиційній ролі (В. Кононенко).
На ґанку стояла загорьована, аж потемніла на виду, Юстинина мати… (В. Шевчук). Чи не
жахно тобі брати пензель у руки і мимоволі ставати у той довжелезний ряд? (І. Драч). Лягає
день натруджений спочити, перини гір у голови кладе (О. Гончар). Моє щастя – Вітчизни
простори, оповиті і сонцем, і хмелем, й зерном (О.Стельмах). Досвідчене око навчилось
вивчати й мовчати (Б. Олійник). Настає час розставатись (О. Довженко). Занудилась дома,
ждучи мене, мила (Леся Українка). В неволі тяжко, хоча й волі, сказать по правді, не було (Т.
Шевченко). Це дуже важко – написати пісню (Д. Павличко). Степ у цю пору весь залитий
сонцем (Гр. Тютюнник). Нарешті Андрій упросив батька піти в яр – хотів побачити старе
Городище (М. Стельмах). Приємно їсти паску і крашанки (О. Довженко).
Завдання 5. Установити спосіб творення похідних дієслів, вказати словотворчі засоби:
І
Кущитися, перемножувати, розбігатися, білітися, умиротворити, подвоїти, намилити,
добрішати, насміхатися, засумніватися.
ІІ
Утихомирити, прочитувати, набігатися, удесятирити, завищити, червонітися, колоситися,
привласнити, відмовчуватися, розсміятися.
ІІІ
Уярмити, причаровувати, боготворити, переборщити,
зеленітися, переінакшити, красивішати, вчитатися.

примудритися,

підмовити,

Завдання 6. Установити особливості керування у поданих дієсловах:
І
Сумувати, чекати, написати, зостатися, терпіти, боротися.
ІІ
Ждати, погоджувати, апелювати, надивитися, повірити, погодитися.
ІІІ
Очікувати, дякувати, вдаватися, змагатися, чутися, заслуговувати.
Зразок виконання:
ображати – сполучається з формами знахідного відмінка (без прийменника та з прийменником): ображати
сусідку, ображати за ніщо; орудного відмінка: ображати вчинками.
ЛІТЕРАТУРА
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КАТЕГОРІЯ ВИДУ
1.Зміст категорії виду. Її зв’язок з іншими дієслівними категоріями.
2.Особливості категорії виду в слов’янських, перській, арабській, японській мовах у
порівнянні з українською мовою.
3.Особливості видових утворень дієслів (перфективація та імперфективація).
Формальні засоби вираження виду.
4.Парновидові дієслова. Творення видових пар.
5.Непарновидові (одновидові) дієслова.
6.Двовидові дієслова.
7.Основні і додаткові значення доконаного і недоконаного видів. Роди дії (за В. М.
Русанівським).
Завдання 1. Від поданих дієслів утворити видове протиставлення (форму доконаного /
недоконаного виду), вказати засіб творення. Виявити одновидові та двовидові дієслова.
Обґрунтувати відповідь.
Зразок виконання:
1) м’якнути (НДВ) парновидове → пом’якнути, зм’якнути (ДВ); утворення форми доконаного виду за
допомогою префікса по-; 2) проспати (ДВ) – одновидове; префікс про- вказує на стан, обмежений проміжком
часу; 3) ґарантувати – двовидове, видове значення можна визначити у контексті.

І
Чути, пересіяти, збуденніти, підмалювати, розтанцюватися, ви́міряти, брати, вибирати,
стежити, афішувати, дрібнішати, принести, відсипа́ти, наривати, заспівати, попискувати,
госпіталізувати, біліти, вилити, ставати, вчителювати, розки́дати, стукнути, женити,
консолідувати.
ІІ
Бачити, підбігти, збюрократіти, оподаткувати, розгаласуватися, скли́кати, ловити,
прощати, похитуватися, автоматизувати, нехтувати, завести, розсипати, надіслати, заговорити,
поблискувати, драматизувати, в’янути, відвезти, завмирати, президентствувати, відки́дати,
поміркувати, мовити, ініціювати.
ІІІ
Казати, виповзти, знепритомніти, підчитати, розкричатися, наси́пати, говорити, забрати,
кричати, модернізувати, орати, знебарвити, відрізати, пересилати, загомоніти, пописувати,
телефонізувати, зеленіти, зменшити, підписувати, маклерувати, ви́кидати, покричати,
колесувати, блокувати.
Завдання 2. Подані дієслова недоконаного виду розмежувати на три групи: а) парновидові
дієслова; б) одновидові; в) двовидові. Обґрунтувати відповідь.
Зразок виконання
парновидові: шифрувати (при утворенні форми доконаного виду – зашифрувати – не змінюється лексичне
значення);
одновидові: думати (форми доконаного виду засвідчують зміну лексичного значення: задумати – початкова
фаза процесу в розгортанні, передумати – завершення тривалого процесу, подумати – початкова фаза процесу в
розгортанні тощо);
двовидові: діагностувати (значення виду можна визначити контекстуально: Лікар діагностував пацієнта
повільно → недоконаний вид; Лікар мене щойно діагностував → доконаний вид).

І
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Надиха́ти, консультувати, грюкати, балакати, наріза́ти, програмувати, розслідувати,
жовтіти, інформувати, маклерувати, сторонитися, викладати (предмет), викладати (речі),
дорожчати, лякатися, комп’ютеризувати, ходити, будувати, кувати (метал), кувати (про
зозулю).
ІІ
Дарувати, акредитувати, свистіти, лепетати, розрізати, сперечатися, ночувати, світліти,
бюрократизувати, лікарювати, користатися, мазати (хліб), мазати (промахуватися у грі),
трухлявіти, мститися, вітамінізувати, бігати, креслити, топити (піч), топити (човен).
ІІІ
Деформувати, декларувати, пищати, говорити, викида́ти, ставитися, дозувати, лагідніти,
нумерувати, опікунствувати, лаятися, бродити (про вино), бродити (ходити), питати, манити,
кодифікувати, літати, рахувати, вити (вовком), вити (шнурок).
Завдання 3. Навести приклади речень, в яких подані нижче двовидові дієслова мали б різні
видові значення (недоконаного та доконаного виду).
І. Абстрагувати, констатувати, модернізувати, кодифікувати.
ІІ. Акумулювати, аргументувати, лімітувати, електризувати.
ІІІ. Експортувати, авансувати, дискваліфікувати, дискредитувати.
Завдання 4. Згрупувати похідні дієслова за поданими нижче родами:
1) часові, або фазові роди:
а) починальні;
б) обмежувальні (делімітативні);
в) тривало-обмежувальні (пердуративні);
г) фінітивні;
2) кількісні роди:
а) однократні;
б) багатократні (ітеративні);
в) достатньої інтенсивності;
г) неповного вияву (недостатньої інтенсивності);
д)надмірного вияву;
е)розподільні (дистрибутивні);
3) результативні.
І
Вижовтіти, відтанути, догоріти, завагітніти, зморщитися, набрунитися, надгоріти,
наліпити, обмерзнути, переморозитися, перешити, перегніватися, попоїсти, підмерзнути,
повідсихати, повисихати, поврунюватися, прислабнути, прокиснути, провчитися, розрідитися,
укріпити, почитувати, грюкнути, полетіти, доходитися.
ІІ
Вилиняти, відсохнути, досіяти, заквітнути, зголодніти, нагноїтися, надсохнути, нав’ялити,
обморозитися, пересохнути, перечитати, перехворіти, попоспівати, підпектися, повідцвітати,
повипрівати, пригіркнути, ущільнити, крикнути, покотити, дочитатися, повсихати
прокваситися, пробалакати, розростися, погримувати.
ІІІ
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Википіти, відсиріти, доцвісти, заколоситися, змудріти, нагрітися, надщербитися, нашити,
облетіти, перемерзнути, перерубати, перебідував, попогуляти, підморозитися, повідмерзати,
повиростати, повростати, прижовкнути, прожовкнути, провчителювати, розгорітися, укорінити,
попискувати, муркнути, поповзти, добігатися.
Завдання 5. Виписати з тексту дієслівні словоформи і проаналізувати їх у такій
послідовності: 1) аналізована форма дієслова; 2) інфінітив; 3) вид; 4) видові особливості
(парновидове, одновидове, двовидове); 5) парне дієслово протилежної видової форми (для
парновидових); 6) засіб творення (формотворчий – для парновидових та словотворчий – для
одновидових); 7) рід дії (для дієслів із словотворчим засобом творення); 8) для двовидових –
контекстуальні показники видового значення.
Зразок виконання:
підспівуючи – підспівувати, недоконаний вид, парновидове (підспівати), суфікс –ува-; відзвучала –
відзвучати, доконаний вид, одновидове, часова дія (завершальна фаза, повна вичерпаність дії), префікс від-.

І
Довго вириватимусь я в дорогу, поспішаючи в тривожну далечінь. Прощання перейде
колись у картини мої, розлука зів’є собі гніздо в моєму серці. Всі покидатимуть когось і
поспішатимуть назустріч невідомому, і комусь буде жаль. (...) Сінокіс у нас був гуртовий. Його
ніхто не міг поділити, бо кожен боявсь, що йому припаде та третина якраз на коліні Десни, яку
щороку ріже нещадно весняна вода. Тому косили і гребли гуртом. Потім ділили копиці, і вже
тільки тоді кожен стягав їх у стоги до свого куреня. І так ставалось чомусь, що при розподілі
копиць ні одна майже косовиця не кінчалася миром. (...) У цих запеклих боях особливою
відвагою і хоробрістю відзначався дід. Він був здатний до такого шаленого накалу гніву, що
йому міг би позаздрити найбільший у світі артист чи генерал (О. Довженко).
ІІ
Сонце пробило у хмарах над байраком вузеньку ополонку, яскравим променем стрельнуло
на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи золоту
мушку на кінчикові носа (Гр. Тютюнник). У зоряній тиші пропливає ніч, і контури гір
означаються так легко, начебто тільки лінії малюнка. От і вечірня зіронька стрепенулась за
сусідським двором, де поскрипує над криницею журавель. (М. Стельмах). Стало тихо. Хропли
косарі під дубами. Дід ще довго протяжно позіхав, потім перехрестив рота, корінь дуба, Десну і,
обклавшись хрестами, заснув. Почали гукати деркачі, перепел, бугай, ще якась птиця.
Скинулась здорова риба серед Десни, так я взяв і собі заснув (О. Довженко).
ІІІ
Ворона знала кожного з нас як облупленого, бачила – хто чим дише і чого хоче. Раз батько,
розсердившись за дощ, що вона накаркала, попросив Тихона Бобиря, єдиного мисливця на всю
округу, застрілити її з шомпольної рушниці. І що ви думаєте? Не встиг ще батько затулити рота,
як вона знялась із своєї сокорини й перелетіла за Десну на високий дуб. І хоч Тихон
категорично відмовився стріляти не дозволену законом божим птицю, вона повернулася з дуба
тільки ввечері і накаркала такого дощу й грому, що погноїла все сіно (О. Довженко).
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КАТЕГОРІЯ ПЕРЕХІДНОСТІ / НЕПЕРЕХІДНОСТІ
1.Зміст категорії перехідності / неперехідності. Проблема статусу категорії щодо
мовного рівня. Її зв’язок з іншими дієслівними категоріями.
2.Основні ознаки перехідних і неперехідних дієслів:
а) семантичні групи;
б) синтаксичні ознаки;
в) морфологічні особливості;
г) словотвірні особливості.
3. Виділення прямо перехідних і непрямо перехідних дієслів у мовознавчій
літературі.
Завдання 1. Установити, якими потенційно є подані дієслова – перехідними чи
неперехідними. Вказати семантичну групу дієслів та словотвірні ознаки (якщо такі є).
І
Біліти, білити, бігати, учителювати, конфліктувати, контролювати, продумати, прихилити,
прихилитися, прочитувати, купувати, вирвати, жовкнути, червонішати, бажати, нести,
дивитися, гримнути, стукнути.
ІІ
Жовтіти, ожовтити, жовкнути, зажовтітися, хотіти, зичити, кореспондувати,
концентрувати, шоферувати, ревіти, говорити, білішати, бачити, бачитися, грюкнути, буркнути,
везти, бігти, стукати, простогнати.
ІІІ
Зеленіти, озеленити, озеленитися, зеленішати, сподіватися, контрастувати, консолідувати,
президентствувати, відказати, відгриміти, глухнути, вмивати, вмиватися, муркнути,
дзеленькнути, відсипати, відсипатися, палити, палати, притоптувати.
Завдання 2. Виділити дієслівні словоформи, вказати, яке граматичне значення
(перехідності / неперехідності) вони виражають; з’ясувати відмінності в семантиці, в
морфологічній та синтаксичній характеристиках:
І
Не допусти, щоб світ зійшовся клином, і не приспи, для чого я живу. Даруй мені над
шляхом тополиним важкого сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях, не
розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх. І
в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм світ. І їх жінки хапали за стремена, та
що поробиш, – тільки до воріт (Л. Костенко). І я життям багатим розцвітаю, пущу над сонцем
хмару, як брову (Олена Пчілка). Від заходу насувалася чорна хмара, душний вітер нахрапом
бив об гори, хвилював комиш у плавнях, обривав виноградне листя та гнав його по чорній,
каламутній річці (М. Коцюбинський). Дороги розмиті, і чується крик журавлиний. І ніч
проминула, і сон не приніс забуття. Тепер я не можу без тебе пробути й хвилини. А якось жила
ж я.. ! (Л. Костенко). Ніхто не постеріг, що надворі йшов сніг (М. Коцюбинський). Багато слів
страшних тут наговорено. Ніхто не говорив про головне. (Л. Костенко). Коли б спитав мене
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хто-небудь, яку я музику любив у ранньому дитинстві, який інструмент, яких музик, я б сказав,
що більш за все я любив слухати клепання коси (О. Довженко).
ІІ
Важкий закон. І я його не зрушу. До цього болю що іще додам? Вона піснями виспівала
душу. Вона пісні ці залишила нам (Л. Костенко). А я стояла... Що ж мені, кричати?.. Які мені
сказати їм слова?.. Дівчатонька, дівчатонька, дівчата! Цю не співайте, я ж їще жива. (Л.
Костенко). Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не
втомлюється, – час (Л. Костенко). Але ж, мабуть, ми правди не зурочим, що світ вже так
замішаний на злі, що як платити злочином на злочин, то як же й жити, люди, на землі? (Л.
Костенко). Худерляє хуга хуртовинна, засипає снігомочі вщерть. І біжить до сина Україна
одганяти знавіснілу смерть (І. Драч). Адже матінка недурно казали, що світ не без добрих
людей (М. Коцюбинський). Поставили ми з батьком перемети в Десні і пливемо до куреня в
душогубці на палець од води. (...) Дивлюсь у воду – місяць у воді сміється. „Скинься, рибо”, –
думаю – скидається риба (О. Довженко). Чи винна ж голубка, що голуба любить? Чи винен той
голуб, що сокіл убив? (Т. Шевченко). Та що ж, нехай не зрушу я нічого, зірвавшись у безодню
забуття, аби не ранила так смерть моя нікого, як ранило мене моє життя (Леся Українка). Чого
нам ще побажати в цю ніч? (О. Довженко).
ІІІ
Дивлюся на небо та й думку гадаю: чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти
крилець не дав? Я б землю покинув і в небо злітав! Чужий я у долі, чужий у людей: хіба ж хто
кохає нерідних дітей? (М. Петренко). Ні, що бувало, не казать дівчині, бо цвіт рожевий вже
давно загинув! Бувай же здорова! Пий з повної чаші щастя і радість, так нехай всі кажуть, –
прощай навіки: бо вже стежки наші більше перехрестям на світі не ляжуть! Усе в світі
сотворено од Господа Бога, усякому назначена своя путь-дорога (О. Афанасьєв-Чужбинський).
І то шлях, і то дорога – Кого спитать в полі? Хоть не питай! Куди не йди – не стрівати долі.
Вдарю лихом я об землю – Враг не розіб’ється! (...) Піду ж іще танцюючи – Лихо вередує!
Нехай бачать люди добрі, Як воно танцює! (О. Афанасьєв-Чужбинський). Нема кому запитати,
за що їх убито? (Т. Шевченко). Прибралися ліси у золото осіннє, востаннє сонце їм сіяє золоте,
востаннє їм блакить всміхається ласкаво, і щось заховують вони в собі святе (Х. Андієвська).
Довго б вона, мов німая, стояла, довго б таїла даремнії сни! (Х. Андієвська).
Завдання 3. У поданих вище реченнях знайти непрямо (невласне) перехідні дієслова,
встановити їхні семантичні та морфолого-синтаксичні особливості.
Завдання 4. Скласти речення, в яких залежно від контексту подані дієслова
матимуть різні значення перехідності / неперехідності.
І. Танцювати, читати, малювати, вишивати.
ІІ. Писати, в’язати, орати, слухати.
ІІІ. Мережити, думати, рахувати, кричати.
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КАТЕГОРІЯ СТАНУ
1. Зміст категорії стану. Її зв’язок з іншими дієслівними категоріями. Мовознавчі погляди
на статус указаної категорії в сучасній українській мові.
2. Значення станової ознаки. Дієслова, які не мають значення стану (дієслова з нульовим
станом).
3. Дієслова активного стану.
4. Дієслівні форми із значенням пасивного стану. Периферійний статус пасивів у сучасній
українській мові.
5. Зворотні дієслова в сучасній українській мові. Мовознавчі погляди на статус зворотних
дієслів в системі граматичних категорій сучасної української мови. Різновиди зворотних
дієслів.
Завдання 1. Подані в конструкціях дієслова розмежувати за наявністю / відсутністю
станової ознаки. У дієсловах, наділених становою ознакою, визначити особливості
останньої.
І
Згублено щастя, не спиться ночами, забілив стіну, забілився світ, пожовклі гарбузи,
накущилось чорнобривців, насадити чорнобривців, прочиніть двері, зачинені двері, розбито
серця, червоніють вишні, засміявся гучно, ніхто не говоритиме, говорив нісенітницю,
асимілювати культуру, частково асимілюватися, фосфор самозапалюється, прийшовши знову,
принісши звістку, летіти на крилах, поколосилась пшениця, поврунилось поле.
ІІ
Насіяв маку, насіялось маку, вищерблений горщик, надломила хліба, втомився від
роботи, дратуємося через дрібниці, зажовтіли соняшники, пожовклий соняшник, причинено
двері, засльозилось око, прочитані вірші, прийдіть вчасно, зустрілися вчасно, випікати
паляниці, випечений хліб, випікся на славу, покільчився горох, розбито чашку,
порозростаються вишні, повиростають діти, огірки самозапилюються.
ІІІ
Боятися інфляції, прораховано все, очорнили чоловіка, зчорніле поле, виорано поле,
сподівався на зустріч, приборкана стихія, прибігши вчасно, кущиться цибуля, виморозилась
трава, оперились пташенята, приходьте в гості, відпоровся комір, підметена підлога, досохли
гриби, досохлі гриби, вишита сорочка, порозсихаються двері, досмажити рибу, риба
досмажилась, надвечір випогодилось.
Завдання 2. У дієслівних формах установити стан, обґрунтувати відповідь.
І
Вона говорить йому найдорожчі, головні слова... Вона слухає, як б’ється його серце. Ми
бачимо його обличчя, добре і мужнє. (...) Цей сон переходить у дійсність майже непомітно. (…)
Всю зиму підіймалися води Дніпра, заливаючи плавні, озера. Народилося море, безкрає, з
неосяжним морським обрієм (О. Довженко). О, як то тяжко тим шляхом ходити, широким,
битим, курявою вкритим, де люди всі отарою здаються, де не ростуть ні квіти, ні терни (Леся
Українка). Коли мені не дано крил міцних, щоб я могла орлицею підбитись геть високо понад
найвищі гори, то прагну я собі потоків сліз, гарячих сліз, нестриманих, раптових, що рвуться з
глибини самого серця джерелами живущої води (Леся Українка). Тільки зрослася яблуня ніжна
з ґрунтом, укритим бадиллям сухим. Хоче струмкові в обійми упасти – сили немає гаїв
залишить – щастя у долі лихої украсти! Так і стоїть вона цвітом укрита, чогось чекає і плаче
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смутна, вічно замислена, вічно мовчазна в чарах і пестощах любих весни... (Х. Андієвська).
Працюється, як молодо, співається, як весело, а день стоїть, мов золото, а зілля з гір навезено
(Р. Лубківський). …О Боже духів і живої плоті, я вперше усміхаюся, прости (Л. Костенко). В
ряді випадків тексти були зафіксовані без назв: коли ж упорядники змінювали назви, то їх
подавали в примітках у квадратних дужках. Так само позначаються й відомості про місце і час
запису, вказані упорядниками, а не збирачами (О. Мишанич).
ІІ
Літали ластівки й снували за собою години й дні, журбою перевиті. А з купола
захмарених небес глибинний реквієм схилявся до Землі (І. Драч). А що таке життя? Чи те, що
переждалось? Чи все-таки життя – це те, що відбулось? (Л. Костенко). Дороги розмиті, і чується
крик журавлиний. І ніч проминула, і сон не приніс забуття. Тепер я не можу без тебе пробути й
хвилини. А якось жила ж я (Л. Костенко). Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не
сказала, як була я людиною, як я мордувалась (Т. Шевченко). Заквітчано, замаєно, заставлено,
заклечано. Закоханих звінчаємо – ще й слово буде речено... (Р. Лубківський). Сніг позамітав
дороги й вулиці, лежить по городах і садках. Деякі кущі зовсім заметено, лише пучком гілок
означаються з кучугур (Є. Гуцало). Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, – збуди
його, заграй ти з ним, спитай синє море (Т. Шевченко). Святині валялись кругом у нарузі, весь
край його рідний в пожежах палав. І ось на Вкраїні, в селі десь далекім учителька Ганна згадала
його: апостолу світла в бойовищі тому огню уділила від серця свого і хворого словом
сердечним зігріла; знов віра в людину у нім ожила (Х. Андієвська). Сиділа Галя наче панська
рожа. Іван сидів з похиленим чолом (Л. Костенко).
ІІІ
Запобігавши, щоб такі злочинства не множилися промежду християн, ми мусим вбивцю
засудить до страти, як нам велить і право, і статут. І тільки спосіб – як її карати – предметом
спору може бути тут (Л. Костенко). Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од
вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні (Л. Костенко). Тяжко
було дивитись на спустошене, витолочене, покручене вітром і негодою привілля (М. Стельмах).
Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Переплелись, як мамине життя,
щасливі і сумні мої дороги (Д. Павличко). В той лютневий день, перебуваючи під магічним
впливом загадок, мені хотілось розмовляти з природою саме їхньою образною, таємничою
мовою, сповненою таємничої краси (Є. Гуцало). Розходилися шумливо, з полегкістю в серці,
немов кожен побув у джерелі, що дає людині силу молоду, розходилися, як ніколи раніше,
осяяні теплим світлом зсередини, згуртовані в єдине, почували себе однодумцями (В. Большак).
Ще й слово буде речено – нестримане, захмелене, провіщенням позначене... Кружляй, зелена
зелене, шукай своє, невтрачене (Р. Лубківський). В розбитій країні, у тяжкій недузі забутий, під
громом гармат він лежав... (Х. Андієвська).
Завдання 3. У поданих реченнях визначити розряди зворотних дієслів.
І
Ой іде козак та й доріженькою, слізоньками умивається! (Нар. тв.). Хіба ж ти, козаче, із
вітром здружився, щоб вітер заплакав, а ти зажурився (М. Петренко). Тільки щось мені не
думається в самоті оцій... (Х. Андієвська). Лисиці водяться у нас... геть-чисто на всенькій
території – і на ланах, і на болотах, і в лісах та перелісках (Остап Вишня). Мамо, а Миколка
б’ється! (З розмови). Ой зійдемось, миле браття, на високу могилу та посадим, миле браття,
червону калину (Нар. тв.). Зелений дубочку, чого похилився? Молодий козаче, чого зажурився?
(Нар. тв.). Дурень мучиться, а розумний учиться (Нар. тв.). А як з нею побачимось, душа горя
збуде (О. Афанасьєв-Чужбинський). Сокіл з орлом купається, сокіл орла питається (Нар. тв.).
Дістаю з шафи плед і кутаюся у нього (Ю. Яновський). Розплелися чорні коси, тихо мила спить
(Х. Андієвська). Пощербилися підкови, потомились коні (Л. Первомайський). Немов зі сну
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збудитись не воліє ся тиха ніч, ся ніжная весна (Х. Андієвська). А як же та кропива жалиться! (З
розмови). Надія вмерла, стан зігнувсь... (П. Грабовський).
ІІ
Лось, або лісова корова, плодиться здебільша по лісових просторах північної частини
Батьківщини нашої... (Остап Вишня). Покіль не женився, потіль не журився! (Нар. тв.)
Питається Дніпр тихого Дунаю... (Нар. тв.). Зібралися всі бурлаки до рідної хати (Нар. тв.). Гей,
у лісі, в лісі стоять два дубочки, гей, схилилися верхи докупочки (Нар. тв.). Ой ще й козак не
проспався! (Нар.тв.). Очерети гнуться... Понад маківками метелики в’ються (О. АфанасьєвЧужбинський). Мій перший вірш написаний в окопі, він друкувався просто на землі (Л.
Костенко). Де ти, бурлак, волочився, забродився, заросився? (Нар. тв.). Постоявши з закритими
очима одне проти одного, вони беруться за руки й тихенько схиляються одне до одного,
зливаючись в обіймах, як дві весняні хвилі (О. Довженко). Мені бажалося від людей тільки
ласки... (Х. Андієвська). А ну ж, як він (собака) кусається ? (З розмови). Не їсться, не п’ється, і
серце не б’ється, і очі не бачать, не чуть голови! (Т. Шевченко). Утомився вороненький, іде,
спотикнеться, – коло серця козацького, як гадина в’ється (Т. Шевченко). Дуб на дуба
похилився, упав комар та й розбився (Нар. тв.).
ІІІ
І сниться їм, що вони летять, обійнявшись разом з птицями й дітьми (О. Довженко). От і
празника діждались, веселяться люди (В. Забіла)! Уже ж мені з моїм горем та не розлучатись
(О. Афанасьєв-Чужбинський). А в хаті... там знудилась мати, ізнудьгувалася сестра (П.
Грабовський). Вони прощаються один з одним, обіймаючись і задумливо дивлячись на море, на
дні якого затонуло навіки їх дитинство (О. Довженко). Щось мариться мені в палких обіймах
ночі (Х. Андієвська). Шипшина колеться (З розм.). Коли я виліз із ями й вийшов з-за куща, мені
уявилась така картина (В. Винниченко). Тютюн викурювався з такою швидкістю, наче ним
топили в кухні (В. Винниченко). Вмирає плюскіт хвиль, не шепчуться мімози (Х. Андієвська).
У берегів потріскались вуста (Л. Костенко). Чогось мені, братці, та й горілка не п’ється, та коло
серця мого, як гадина в’ється (Нар. тв.). Притулку (вітер) шукає і в розпачі б’ється, і з тихого
щастя людського сміється (Х. Андієвська). Побратався сокіл з сизокрилим орлом (Нар. тв.).
Завдання 4. Навести приклади усіх розрядів зворотних дієслів: власне зворотних, взаємно
зворотних, загально зворотних, активно-безоб’єктних, пасивно-якісних, зворотно-пасивних та
непрямо зворотних.
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КАТЕГОРІЯ ЧАСУ
1. Зміст категорії часу дієслова. ЇЇ зв’язок з іншими дієслівними категоріями.
2. Особливості часу в слов’янських, перській, арабській, японській мовах у порівнянні з
українською мовою.
3. Утворення особових форм теперішнього часу.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

А) За якою особовою парадигмою утворюються дієслівні форми теперішнього часу?
Б) Які морфонологічні явища супроводжують утворення цих форм?
Утворення особових форм майбутнього часу дієслів недоконаного і доконаного виду.
Проста, складна і складена форма майбутнього часу.
Утворення дієслівних форм минулого часу. Значення форм минулого часу (перфект і
аорист).
Особливості вживання форм давноминулого часу.
Минулий умовний час та особливості його форм.
Детерміноване / недетерміноване часове значення.
Відносне (переносне) вживання граматичних форм теперішнього часу: теперішньоминулий (теперішній історичний) час; теперішньо-минулий (теперішньо-живописний)
час; теперішньо-майбутній час. Відносне вживання форм майбутнього та минулого
часів.

Завдання 1. Від поданих дієслів, установивши їх видове значення, утворити форми І особи
однини, ІІ особи однини та ІІІ особи множини теперішнього (майбутнього) часу. Установити
формотворчий засіб та морфонологічні особливості утворених форм. Чому від окремих дієслів
не можна утворити вказані форми?
Зразок виконання:
інфініти
в

І особа
однини
теперішнь
ого
(майбутнього)
часу

натерпітися

натерплюс
я – -у;
[ п] - [
пл΄];

ІІ особа
однини
теперішнь
ого
(майбутнього)
часу

ІІІ особа
множини
теперішнь
ого
(майбутнього)
часу

натерпишс
я–

натерплять
ся –

-иш;

-ать;

-і- – - Ø -і- – - Ø -

[ п] - [
пл΄];
-і- – - Ø -

І
Ломити, в’язати, полоскати, переповісти, приїхати, пекти, хотіти, продати, водити, носити,
бігти, муркотати, муркотіти, хотітися, прилітати, прилетіти, гнати, спожити, молоти, кортіти.
ІІ
Сипати, ткати, пустити, могти, волокти, волочити, щастити, оповісти, садити, передати,
возити, лягти, зачиняти, зачинити, випити, терти, молотити, взяти, морозити, майоріти.
ІІІ
Топити, колихати, берегти, справдити, просити, віддати, довбати, сісти, відповісти,
уярмити, примружувати, примружити, кроїти, лихоманити, відкласти, захистити, таланити,
ревіти, бити.
Завдання 2. Від поданих дієслів утворити можливі форми майбутнього часу. Встановити
формотворчий засіб та морфонологічні зміни. Зробити історичний коментар утворених форм.
І. Змусити, мести, гнатися, загубити, сідати, сісти, розповісти.
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ІІ. Привезти, підбігти, гнутися, з’їсти, спати, полоскати, змолоти.
ІІІ. Змогти, відігнати, втомитися, відси́пати, берегти, відповідати, лякатися.
Завдання 3.
А) Від поданих дієслів утворити парадигму форм минулого часу. Виділити та
проаналізувати формотворчі засоби. Зробити історичний коментар утворених форм.
Б) Утворити форми давноминулого часу, вказати на особливості їхнього вживання у
мовленні. Зробити історичний коментар утворених форм.
І. Плести, замріятися.
ІІ. Нести, примудритися.
ІІІ. Привести, відчепитися.
Завдання 4.
А) Установити особливості відносного вживання часових форм. Які з форм (теперішній,
минулий чи майбутній час) мають найбільший і найменший такий транспозиційний потенціал?
Б) Установити значення форм теперішнього та майбутнього часів (детерміноване /
недетерміноване значення).
І
Пригадую: недільний день, початок літа, їдемо в Канів; раз у раз набігає дощ, затуманює
скло машини (О. Гончар). Оживлю глухі кутки. Збризну росами квітки, щоб цвіли…
(Г. Чупринка). Із наближенням до центра Землі атоми елементів сильно стискуються,
“метаболізуються”, і густа речовина зростає в багато разів. Кам’янець, як глянути на його
здалека, стоїть в долині, ... глянеш згори – голова закрутиться, глянеш знизу – шапка злетить
(А. Свидницький). Туман восени обіцяє теплу днину (Ю. Мушкетик). Було, собі подумаю, як
кажуть в світі добрі люди: „Що було вже, те бачили, побачим, що буде” (О. АфанасьєвЧужбинський). „Ну, пішли, там вже чекають на нас”, – закликала з нетерпінням Мар’яна (З
розмови). Тільки що ніби стала дрімати, як підніметься кашель, та прездоровенний (Г. КвіткаОснов’яненко). Хлопчики закривають очі, і тут в гарячу уяву Михайлика зразу вривається
картина, яка може виникнути тільки в степу і тільки в чистім дитячім баченні: скіфи ховають
свого царя (О. Довженко). Весною метелиця цвіту засипле дороги, мости (М. Стельмах).
Секційне засідання розпочинається о 10.00 (З розмови). Секційні засідання зазвичай
розпочинають о 10.00 (З розмови). Тепер він біжить по неходженому снігу так, наче по високій
траві, помережаній квітками (Є. Гуцало). Чумак іде, подивиться та й голову схилить; чабан
вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться – серце ниє: кругом ні билини! (Т. Шевченко).
Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої (Малишко). А як, було, часом не
догляджу гаразд дітей, вона мене лає, кричить на мене (І. Нечуй-Левицький). Брехнею світ
пройдеш, та назад не вернешся (Нар. тв.).
ІІ
Пішов кобзар по вулиці – з журби як заграє! (Т. Шевченко). Завтра Райський з Яблучкіною
їдуть на Кавказ (М. Хвильовий). Байдикують собі сини дома при батьку: звісно, ні косить, ні
жать не підуть – поповичі, стидно (Нар. тв.). Дуже любив професор, коли перед зеленими
святами дівчата прийдуть у плавню зілля збирати та квітки для вінків; тоді до першої зірки
розлунюватиметься далеко дівочий перегук (О. Гончар). Ну, а хто ж пратиме пелюшки? Хто
колисатиме і хто варитиме кашу для нової, хоч і позаштатної, одиниці? (О. Гончар). Вже не три
дні, не три ночі б’ється пан Трясило (Т. Шевченко). Постоявши з закритими очима одне проти
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одного, вони беруться за руки й тихенько схиляються одне до одного, зливаючись в обіймах, як
дві весняні хвилі (О. Довженко). Учора зустрічаю свого знайомого, а він і каже... (З розмови).
Глупа ніч. За вікнами тиховійно пролетить кажан, а в кімнаті навкруг лампочки витанцьовує
сіру метелицю клубок темної комашні (М. Стельмах). І раптом одухотворений інеєм ліс
озивається гортанними, грудними звуками (Є. Гуцало). Не журиться Катерина – вмиється
сльозою, возьме відра, опівночі піде за водою... (Т. Шевченко). Було, чи треба кому з молодого
козацтва, чи не треба чого у Війтовці, іде за сто верстів, аби тільки побачити, що там за дочка в
сотника Таволги! (П. Куліш). Понад ставом увечері хитається очерет. Дожидає сина мати до
досвіта вечерять (Т. Шевченко). І на оновленій землі врага не буде, супостата (Шевченко). „Я
пішов до сусідів”, – кинув недбало через плече... (З розмови). Як не визвіриться той
Цимбаленко на Катрю, як не кинеться до неї... (Л. Яновська). Насилу вас докличешся (І. НечуйЛевицький).
ІІІ
Поставили ми з батьком перемети в Десні і пливемо до куреня в душогубці на палець од
води (О. Довженко). Надворі тихо, тепло, ясно… Біля нас мала дітвора грається: одно підбіжить
– чоломкнеться, друге підлізе нищечком та залоскоче або смикне… (О. Кониський). Чи десь по
інших країнах співають так гарно й голосисто, як у нас на Україні? (О. Довженко). Дивлюся на
небо та й думку гадаю: чому я не сокіл, чому не літаю? (М. Петренко). А потім щілинки його
очей знову веселішають, видно, згадалось моєму сусідові щось смішне. Іржуть коні. Дивовижні
вершники кружляють зі списами в степу в шаленій тривозі... Михайлик відкриває очі – все
одразу зникає. (О. Довженко). Ой не світи місяченьку, не світи нікому, тільки світи
миленькому, як іде додому! (Нар.тв.). Було попливуть по річці човники, як спустять їх гуляти
(Леся Українка). На цьому лужку білий кінь спокійно пасеться навесні і влітку, зриваючи
м’якими губами соковиту траву (Є. Гуцало). Дурень мучиться, а розумний учиться (Нар. тв.).
„Поїхали”, – промовив Михайло, сідаючи за кермо (З розмови). Я загину,– та довго між вами
гомонітиме пісня моя! (Українка). Сьогодні о цій поранковій тиші морозній годині дятлів
менше, ніж учора. Лише зовсім зрідка, невидний серед високого гілля, озветься зовсім
тихенько, вистукавши дріб-морзянку, й затихне (Є. Гуцало). Сонце, прибуваючи в середині
лютого все більше й більше з кожним днем, уже готується до їхнього повернення. Сонце
зайнялось. Надувся вітер; як повіє – нема нічого: скрізь біліє (Т. Шевченко). Що посієш, те й
пожнеш (Нар. тв.). А сяду обідати, то бачу, що вона неначе ложки лічить, скільки я з’їм (І.
Нечуй-Левицький).

Завдання 5. Проаналізувати значення форм минулого часу: визначити, які з дієслів мають
перфектне або аористичне значення, значення давноминулого часу та минулого умовного часу
(за В.М. Русанівським). Чи серед поданих прикладів є речення, в яких минулий час має
недерміноване значення? Обґрунтувати відповідь.
І
Колись була береза, зірвав листок і поклав у книгу (М. Хвильовий). Я забув, що забув був
вас, але осінь зійшла по плечі, осінь, ви й осінній час… (М. Вінграновський). Щоб ти луснув
був маленьким!..(О. Довженко). Що з воза впало, те пропало (Нар. тв.). Ранок наступного дня
був сповитий шовками небесної блакиті (Є. Гуцало). Інеєм порозцвітали дерева, стоять
одухотворено ясні... (Є. Гуцало). Серце музики спинилось (М. Вороний). Ще недавно
красувались у щедрих дарунках зими, що сліпили зір, а тепер сонячне проміння прибрало іній,
розтопило й розвіяло золотими своїми вустами... (Є. Гуцало). Й коли білого коня було вже
спроваджено до стайні, я нітрохи не здивувався, довідавшись від хлопців, що сюди він
потрапив із цирку (Є. Гуцало). Минули літа (Т. Шевченко). ...Все, здавалось, залито було
бенгальським вогнем (М. Коцюбинський). Де хата не метена, там дівка не плетена (Нар. тв.).
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Якби знала, що загине – була б не пустила (Т. Шевченко). Було колись – в Україні лихо
танцювало (Т. Шевченко). Отак міркуючи, поплакав я трохи, згадавши страшний суд,
подививсь на ластовенята і, згорнувшись у бубличок, жалібно зітхнув (О. Довженко).
Петербурзьким шляхом, по коліна грязнучи в заметах, боса йшла зморена, полатана Вкраїна,
муку притуливши до чола (І. Драч). А в тому саду чисто метено, ще й хрещатим барвінком
дрібно плетено (Нар. тв.). Я й так був би не пішов (І. Вільде).
ІІ
Розітнулося в гущині голосне щебетання й полинуло високо – туди, де небо міниться, де
небо грає всякими барвами (М. Коцюбинський). Минають дні, минає літо, настала осінь...
(Т. Шевченко). Куди голова задумала, туди й ноги понесли (Нар. тв.). Якби знала, що покине –
була б не любила... (Т. Шевченко). Багрянцем осені вкрились ліси, дні стоять сонячні, по
всьому узліссі розпалахкотілись дуби – неначе величезні багрянці… (О. Гончар). Останні слова
було сказано навмисне виразно (В. Собко). Ще назва є, а річки вже немає, усохли верби,
вижовкли рови... (Л. Костенко). Правильно писав Достоєвський: жінка – узаконений ворог
свого чоловіка... (О. Довженко). Згоріли їхні селища, пропали їхні мули (Л. Костенко). Нарешті
малого було вкладено спати (С. Журахович). Стояли люди злякані, притихлі. Вона ішла туди, як
до вершин. Були вже риси мертві і застиглі, і тільки вітер коси ворушив (Л. Костенко). І вже
ополудні лютневий цвіт із дерев опав (Є. Гуцало)... За два-три кроки, з-під куща ліщини, з
сум’яттям папороті, прикиданого опалим листям, прожогом виринуло оте шумливе лопотіння й
наскісно перелетіло вільний простір між деревами (Є. Гуцало). Надія переїхати в місто до сина
розтанула остаточно (Б. Олійник). Коли в Києві організувалась була Академія художеств, мрія
мого життя, я вступив і до Академії (О. Довженко). А сороки висіли на невидимих нитках над
вирубаним садом, махали крильми і стрекотіли, наче гвіздочки у голову вбивали (В. Дрозд).
Нема кому запитати, за що їх убито? (Т. Шевченко). Чорні голі дерева стояли в садку,
настовбурчившись замерзлими гілочками (М. Коцюбинський). Справді, чого тут ображатися,
що не запросили татка, коли він однаково був би не скористався з тих запросин? (І. Вільде).
ІІІ
Раптом повіяв вітер, і зашуміло в деревах (М. Хвильовий). Тихо, крадькома, мов кішка,
насувалася юнакова загибель. Як осіння журба між дерев, м’яко ступала загибель. І прийшла
загибель (М. Хвильовий). Весь степ був переснований сивою пряжею (О. Гончар). Вже добре
посутеніло (Є. Гуцало). Давно відгриміло в степах (В. Сосюра). Я вже зібрався був, та не поїхав
через родинні обставини (О. Довженко). Враз було вбито всі хлоп'ячі мрії (О. Донченко). Торік
я ходив до цього лісу дивитись і слухати, як із дубів опадає листя (Є. Гуцало). Розвіялись
хмари, й вільне сонце засвітило цвіт інею на деревах (Є. Гуцало). Мати буде схвильована моїм
приїздом (В. Шевчук). Куди ти ділась, річечко? Воскресни! (Л Костенко). Було висловлено дві
протилежні думки (Ю. Смолич). Якби мені не тиночки та не перелази, ходив би був до дівчини
по чотири рази! (Нар. тв.). Посіяла людям літа свої, літечка житом, прибрала планету, послала
стежкам споришу (Б. Олійник). Результати іспитів буде оголошено завтра (З розмови). Завірюха
стугоніла, вила, а мороз гострив свій білий ніж, а Земля, од ляку задубіла, на вітрах крутилася
скоріш. (І. Драч). Я дивився й слухав цю осінню картину, що мала заворожуючий зоровий та
звуковий ряд, і поволі ступав схилом яру (Є.Гуцало)... Цього був би я по вас ніколи не
сподівався (І. Вільде).
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КАТЕГОРІЯ СПОСОБУ ДІЄСЛОВА
1.
Зміст категорії способу. Мовознавчі погляди на структуру граматичних значень
цієї категорії. Зв’язок категорії способу з іншими дієслівними категоріями.
2.

Реальні та ірреальні дієслівні значення. Засоби передачі ірреальних значень.

3.
Дійсний спосіб дієслів. Погляд на статус дійсного способу в українській
граматиці (І. Р. Вихованець). Модальні відтінки форм дійсного способу.
4.
Наказовий спосіб дієслів (значення та особливості утворення форм). Форми
дієслів, які можуть уживатися у значенні наказового способу.
5.
Умовний спосіб дієслів (особливості та засоби утворення форм).
6.
Семантико-структурні особливості спонукального та бажального способів.
Завдання 1. У реченнях встановити модальні відтінки дієслівних форм:
а) можливість;

з) побажання;

б) прагнення;

и) наказ;

в) бажання;

і) спонукання;

г) сумнів;

ї) ствердження;

ґ) непевність;

к) заперечення;

д) порівняльна оцінка;

л) необхідність;

е) мета;

м) вагання у виборі;

є) несподіваність;

н) загальна оцінка ситуації.

ж) неможливість;
З’ясувати засоби вираження модальності.
І
А щоб ти знав, як язик присолодювати! (А. Свидницький). Бодай ви, пануню, здорові
були! (Нар. тв.). Хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жить! (В.
Симоненко). Його послухать сходяться віки (Л. Костенко). Скинулась здорова риба серед
Десни, так я взяв і собі заснув (О. Довженко). І рости, і діяти нам треба (П. Тичина). Чи будем
вік себе картати? (Л. Костенко). А вона тоді візьми та прикинься мертвою! (Нар. тв.). Ой, не
цвісти вам знову, не цвісти (П. Тичина). Хіба ж я газет не читаю, чи як? (І. Драч). Як мені не
летіти? (Нар. тв.). Царівна ж узяла та всю охоту зеленими стрічками й пов’язала (Нар. тв.). Він...
тихо, але владно сказав: „Увага! Повторимо це місце знову!” (В. Кучер). От, Лукашу, поможеш
тут в’язати молодичці (Леся Українка). І я ніби оживаю на полі, на волі (Т. Шевченко). А ще
казали: тріщи не тріщи, вже минули Водохрещі, дми не дми – не к Різдву йде, а к Великодню,
дуй не дуй, а вже не до ковбаси, а до яєць... (Є. Гуцало). Борони боже, ще дитина заслабне і
умре! (І. Нечуй-Левицький).
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ІІ
Хіба ж я в лузі не калина була? (Нар. тв.). Хліб аби ти все з медом їв, в кожному селі аби в
тебе хижа була та й аби все у нових чоботях ходив (Нар. тв.). Ми в світ прийшли успадкувати
славу, діла, і думи, й чесні мозолі (В. Симоненко). Щоб мені до ранку були черевички, золотом
шиті, а сріблом підбиті... (Нар. тв). Бодай же ти того не діждав, щоб я віру християнську під
ноги топтав! (Нар. тв.). Завтра підеш в університет! (З розмови). Таких очей не можна не
бояться (Л. Костенко). Прагну небо бачити в синій хустині (І. Драч). Цю одуриш! Мабуть, вона
не з таких, щоб обдурити (Нар. тв.). А той собачка взяв та й побіг собі додому (Нар. тв.)
Уважно, всі слухаємо відповідь! Вам, молодим, цвісти, зоріти (Д. Фальківський). Зараз як
свисне, як крикне – летить усяка птиця (Нар. тв.). Я ж – неначе відібрало в мене мову – мовчки
квіти обривав собі під ноги (Б. Олійник). „Поїхали!” – перший скочив у сани Круп’як (М.
Стельмах).
ІІІ
Прийшла любов непрохана й неждана – ну як мені за нею не піти? (В. Симоненко). А я
серед тої проклятої віхоли взяла й зосталася – синам на зло! (І. Драч). Як прагне людство в
злагоді іти назустріч сонцю, радості, труду! (М. Рильський). Не треба правду говорить цвітасто
(Л. Костенко). Встали і вийшли геть з кімнати! (З розмови). Ідуть дуби купатися у море, над
головами піднімають руки (Л. Костенко)....Бодай тебе пранці з’їли, щоб ти їв і не наїдався, щоб
тебе розірвало, щоб ти луснув був маленьким!..(О. Довженко). Гляди ж, щоб ти мені догледіла
жінки моєї! (Нар. тв.). У кого стане сил стерпіти вогонь очей його палких? (О. Олесь). Ото
лисичка узяла та сховалась у хатинку (Нар. тв.). Може, обідати вже будете? (Нар. тв.). Там то
вже бал був, можете собі уявити! (Нар. тв.). Гукнем же в світ про наші болі! (П. Тичина). Небо
неначе спалахує часом від місяця ясного світла (Леся Українка). Бодай же вас, чорні брови,
нікому не мати... (Т. Шевченко).

Завдання 2. Від поданих дієслів утворити форми І особи множини і ІІ особи однини та
множини наказового способу. Указати формотворчий засіб творення. Від яких дієслів
форми наказового способу не можна утворити? Обґрунтувати відповідь.
*У чому полягає подібність синтетичних форм наказового
аглютинативних утворень, не характерних для української мови?

способу

та

І. Взяти, піднятися, тішитися, зректися, смеркатися, вечоріти, підходити, підійти,
полоти, оповісти.
ІІ. Вручити, привабити, приректи, ждати, хотіти, зостатися, випогодитися, кроїти,
переповісти, злякатися.
ІІІ. Йти, ревти, вистраждати, відповісти, розвиднятися, скинути, провести, дощити,
з’їсти, зачинити.

Завдання 3. Виділити форми наказового способу, встановити його відтінки (порада,
прохання, наказ тощо). Виявити, де вжита форма використана в переносному значенні.
І
Хай дружби непогасної крило гірке від тебе відганяє зло і хай у час останній свій про сина
спокійно я подумаю: людина! (М. Рильський). Злостись чи не злостись, а назад уже нічого не
повернеш (Є. Гуцало). Пишіть листи і надсилайте вчасно... (Л. Костенко). Заспівай, як кажуть,
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наостанку, щоб цвіла мелодія в устах (А. Малишко). А він візьми та й зроби все навпаки! Рости,
рости, тополенько, все вгору та вгору! (Т. Шевченко). Хай летять мої думи-пісні – метеори – не
в палаци гучні, не в безмежні простори (В. Чумак). Ні, хай ще пройде рік-другий..., а ми
зіпнемося на ноги (Г. Косинка). Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни.
Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни! (Л. Костенко). Ну, добре, ходім!
(Нар.тв.). Масти хлопа хоч медом, він вкусить, наче гадюка (Нар. тв.). Заїдьте наїстись,
напитися та й на моє диво подивитися (Нар. тв.). Гляди ж ти мені, не проспи череди, віджени
корів у череду, а овечок і телят – у ватагу... (Нар. тв.). А як по ньому тужить! Як вдова. Он
подивіться. Є ж якась причина. (Л. Костенко). Змагаймось за нове життя (Леся Українка). Ти
принеси й більше, вони й те повиїдають (Нар. тв.). Нехай думка, як той ворон, літає та кряче (Т.
Шевченко). Годуй, доглядай дітей, не досипай і не доїдай для їх, а вони потім ладні тебе на
старості літ і з хати коліном виперти (І. Нечуй-Левицький).
ІІ
Та що ж, нехай не зрушу я нічого, зірвавшися в безодню забуття... (Леся Українка). І всім
нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли (Т.Шевченко). Прозрімо ж! Люди ми
чи ні? (М. Вінграновський). Куди не глянь – скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло
пишним цвітом (Панас Мирний). Не гнівайся на свого сина, що кличе матір кожну мить
(П. Тичина). І то її вже на конях не вези, а саму машину подавай, і під самі вікна (М. Стельмах).
Ображайся на мене, як хочеш, зневажай, ненавидь мене (В. Симоненко). Учись змолоду –
пригодиться на старість (Нар. тв.). Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і уста (Л.
Костенко). Скажи ж, брате, кобзареві: хай собі співає (О. Корсун). Одвідала б дитя своє, бідну
сиротину, сіла б, пала б в головоньках та й сказала: „Сину! Почуй мене, глянь на мене, одчини
могилу” (М. Костомаров). На ж тобі грошей, та гляди вже – нічого не купуй (Нар. тв.).
Почервоній – простягаючи за її золото сміття своїх мідяків! (І. Драч). Ось побільшай, Климе, і
гайда до нас…(Гр. Тютюнник). Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю
волю окропіте (Т. Шевченко). Заспіваймо пісню веселеньку про сусідку молоденьку (Нар. тв.).
Бачиш, брате, не смійся з мене, бо то сміх чоловіка побиває (Нар. тв.). Вибачайте, мої любі,
нехотя журюся (Т. Шевченко). Своїх дітей гріх гудити та обносить, терпи й мовчи й ...глитай
сльози мовчки! (І. Нечуй-Левицький).
ІІІ
Нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу (Т. Шевченко). Хай не розбудить
смутку телефон. Нехай печаль не зрушиться листами. Хай буде легко. Це був тільки сон, що
ледь торкнувся пам'яті устами (Л. Костенко). Плачем будь, стань голосінням, вирви над
Прип’яттю паморозь сиву бузку посивілого і порадій у рудому лісі... (І. Драч). Ех, якби оце мені
вмерти тут у малині. Хай тоді шукають, хай плачуть наді мною, приплакують, хай жаліють...
(О. Довженко). Скільки вовка не годуй, а він у ліс дивиться (Нар. тв.). Що будуть люди робити,
і ти те роби (Нар. тв.). А то ж просто хоч жеребок кидай, кому іти (В. Підмогильний). Зеленійся,
рідне поле, українська ниво! (І. Франко). За правду, браття, єднаймось щиро (Леся Українка).
Хай сатаніють виродки од крику – нас не знобить од їхньої хули…(В. Симоненко). Обвуглюйся.
Згори на попіл в думах і літах (Л. Костенко). Не гнівайтесь на людей, – війна (Л. Костенко).
Одкам’янійте, статуї античні, одкам’янійте і кричіть на ґвалт! (Л. Костенко). І то шлях, і то
дорога – Кого спитать в полі? Хоть не питай! (О. Афанасьєв-Чужбинський). У чужому домі не
порядкуй (Н. тв.). Єднаймо, браття, нашу силу й віру (М. Рильський). Візьміть і мене з собою
(Нар. тв.). Ой, неню ж мій, неню, вчини мені волю – йди за мене служить на ту войну! (Нар.
тв.). Зв’яжися з ними, клопоту не обберешся, тільки труд пропаде (О. Микитенко). Не бійся, як
йому треба, то він дуже ласкавий (І. Вільде).
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Завдання 4. Виділити форми з ірреальним значенням умовного, спонукального та
бажального способів. Указати мовні засоби цих значень.
І
Якби мені не тиночки та не перелази, ходив би був до дівчини по чотири рази! (Нар. тв.).
Коли б мені, вітре буйний на час твої крила, тоді б мене людська воля нічим не впинила (О.
Афанасьєв-Чужбинський). Тільки б вечора діждався, заховалось сонце, полинув би до милої, до
її віконця (О. Афанасьєв-Чужбинський). Пізно, парубче, їдеш. Підвіз би мене... (М. Стельмах).
Ну нехай би смикнув за вухо, Хай нагримав би раз чи два, – все одно він би тата слухав і ловив
би його слова (В. Симоненко). І до мене ніхто би не заходив, якби не мої (Нар. тв.). Ні, я б не
став тебе вогнем палити, з тобою б розквитався без жалю: я б побажав тобі когось отак любити,
як я тебе люблю (В. Симоненко). Погнили б вони, кавуни твої! (Остап Вишня). Якби не жовте
листя в садках, то можна б було подумати, що надворі не бабине літо, а справжнє літо (Н.Левицький). Мамо, а чи не принесли б ви мені мисочку узвару... (О. Довженко). Випити б зараз
кави! (З розмови). Векло Панасівно, Насте Григорівно... чи не пішли б ви сьогодні на буряки?
(Гр. Тютюнник). Ех, каже, коли б дали мені коня та булаву! (Нар. тв.). Теж мені сватальник...
мовчав би (М. Олійник).
ІІ
Але певен, що жодного разу у вагання і сумнівів час дріб’язкові хмарки образи не закрили
б сонце від нас (В. Симоненко). Тепер би хоч і вмерти (Остап Вишня). Коли б було можна вік в
неї зостатись, не здумав ніколи б додому вертатися (М. Петренко). Ти б, хлопче, уже про
налигач і воли думав (М. Стельмах). Кажуть, що коли папороть цвіте, то якби зібрати цвіт, то
знав би чоловік, яке зілля до чого, а тому місці знайшов би золото (Нар. тв.). Чого б йому
тікати? (М. Стельмах). Та ну вже, діду, хоч би мовчали. Справді, ви, мов пугач, віщуєте лихе
(Леся Українка). Пішов би я в Україну, пішов би додому, там би мене привітали, зраділи б
старому (Т. Шевченко). Нехай би завтра раненько ви до нас зайшли (М. Коцюбинський). І коли
б притулити відрізану двадцять років тому руку до культі, то чи вона до культі приросла б?
(В. Шевчук). Я б долі кращої для себе не просила (Л. Шевело). Нам би зажити слави з тобою,
тільки з тобою в тяжкому двобою (І. Драч). Чи не пішли б ми до лісу? (Нар. тв.). Не питали б
люде, що в мене болить... (Т. Шевченко).
ІІІ
І з тобою було б нам гірко, обіймав би нас часто сум, і, бувало б, темніла зірка у тумані
тривожних дум. (В. Симоненко). Якби я тепер, безщасна, мала тії крила – полинула б до
синочка у чужу чужину (М. Костомаров). Нехай би інший хто поклопотався, чи ж мало добрих
людей на селі? (О. Довженко). Чи не встав би ти, небоже? (Леся Українка). Ти б мені їх продав!
(Нар. тв.). А ще й часом, бува, нишком серденько озветься... Бо дурне та божевільне, чи вже б
не мовчало: „Бо кохання, далебі що, йому не пристало (О. Афанасьєв-Чужбинський). Ех, якби
оце мені вмерти тут у малині. Хай тоді шукають, хай плачуть наді мною, приплакують, хай
жаліють... (О. Довженко). Хай би без коня, хай би сам переплив (М. Стельмах). Коли б мене цей
цар узяв, то я б усе військо його одягла одним аршином (Нар. тв.). Мій дикий коню, норовистий
коню! Все так би ти й іржав, все так би ти й летів. (Л. Костенко). Відпочити б з дороги (Леся
Українка). Ти – зорею. А я – кленом... тільки б ти не згасла, як зоря (Б. Олійник). Побули б ще,
мамо. Завтра теж вихідний (С. Журахович). Не питали б, за що проклинаю я долю... (Т.
Шевченко).
Завдання 5. Від поданого дієслова утворити повну парадигму форм дійсного, умовного,
наказового. Встановити морфонологічні зміни в основі.
І. Молоти.
ІІ. Сипати.
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ІІІ. Гнати.
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ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ. КЛАС ДІЄСЛОВА
1. Дієвідмінювання дієслів. Типи словозмінних парадигм (6 типів). Дієслова неповної
особової парадигми. Безособові (одноособові) дієслова.
2. Два типи дієслівних основ. Які форми дієслів утворюються від основи інфінітива та
основи теперішнього часу?
3. Тематичні дієслова. Поділ тематичних дієслів на дієвідміни:
А) ознаки дієслів І дієвідміни за основами інфінітива та теперішнього часу;
Б) ознаки дієслів ІІ дієвідміни за основами інфінітива та теперішнього часу.
4. Атематичні дієслова, особливості їхньої парадигми.
5. Структурні класи українських дієслів відповідно до тематичного суфікса (за В.
Русанівським). Продуктивні і непродуктивні класи.
Завдання 1. Від поданих дієслів утворити можливі особові форми. Чим зумовлена неповна
парадигма окремих дієслів у прямому значенні?
І. Дихати, намагнічуватися, таланити.
ІІ. Плескати, попересихати, фортунити.
ІІІ. Лити, повідпадати, мрячити.
Завдання 2. Вказати, від яких дієслівних основ утворені подані форми; назвати
формотворчі засоби.
І
Принесений, пожовклий, ідіть, читав, привезено, керуючий, намалюємо, написавши,
пишучи, прямуватимемо.
ІІ
Лежачий, прочитаймо, вивезений, продумавши, ітиму, креслячи, згірклий, намагалася,
знайдено, прямуєш.
ІІІ
Вивішений, простоявши, мрійте, знаючи, правлячий, нагадують, відніс, перечитана,
проходитиме, звеселілий.
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Завдання 3. Установити дієвідміну поданих дієслів; виявити ознаки дієвідміни за основою
інфінітива; вказати на морфонологічні зміни у формах теперішнього (майбутнього) часу.
Зразок виконання
Красти – І дієвідміна (основа інфінітива на приголосний – Ø суфікс); в особових формах теперішнього часу
відбувається історичне чергування кінцевого приголосного кореня [с] - [д].

І
Влучати, перебігти, приносити, віднайти, передати, влучити, майоріти, переїсти,
прополоти, змолоти, перемолотити, вуркотіти, волочити, відволокти, кидати, відповідати,
доповісти, відбути, мати, змолоти, кувати, доїти, бурмотати, грюкати, грюкотати, грюкотіти,
тріпнути, сіпонути, вчителювати, сипати, ревти, ревіти, пливти, розпороти, перемогти, нести,
їсти, зеленіти, перехотіти, вертіти, сопти, розповідати, збути, бути, насипати, попросити,
бродити, брести, ткати, гнати, найняти, глядіти, багатшати, голитися, засміятися.
ІІ
Прихиляти, стругати, прихиляти, боротися, від’їдати, молоти, вуркотати, волокти,
продавати, з’їсти, пробути, відбігти, бути, забути, забувати, кроїти, бурмотіти, відволікати,
відволікти, бренькати, бренькотати, бренькотіти, сіпнути, комбінувати, оповісти, колоти,
хропти, спати, носити, розпивати, гомоніти, гонити, ловити, пережувати, відпоротися, сидіти,
біліти, сопіти, хотіти, зичити, трусити, трусонути, слати, гудіти, відняти, пахтіти, багатішати,
поновити, вилити, роїтися, оповідати, відати, віддати, наїстися, розсміятися.
ІІІ
Обробляти, смикати, обробити, проїсти, проколоти, молотити, віддавати, заповісти, бути,
дути, прочиняти, забігти, стукати, стукотати, стукотіти, муркнути, муркотати, муркотіти,
відчувати, відчути, проміняти, хропіти, застелити, іржати, везти, возити, зійти, митися, веліти,
взувати, бажати, вивчити, продати, повстати, червоніти, летіти, голитися, захотіти, свистіти,
свиснути, жати, м’яти, двигтіти, настати, дозволяти, здавати, зорати, змолоти, переси́пати,
удостоїти, роздержавити, стерти, наговоритися, сміятися, вибороти.
Завдання 4. За тематичним суфіксом інфінітива визначити клас дієслова.
Показниками яких класів є суфікси -а-, -і-, -Ø-, -ува-, -ва-, -ну-, -и-?
І
Сватати, казати, спати; везти, бити, пробігти; червоніти, хотіти, терпіти, кроїти; давати,
кивати, працювати, жовкнути, носити.
ІІ
Застеляти, сміятися, дрижати; нести, вити, добігти; веселіти, ревіти, веліти, доїти; бувати,
дізнаватися, подарувати, стукнути, водити.
ІІІ
Грати, різати, сичати; терти, пити, відбігти; хмурніти, сопіти, горіти, удоїти; пізнавати,
вигріватися, керувати, сохнути, ходити.
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ДІЄПРИКМЕТНИК В СИСТЕМІ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ
1. Мовознавчі погляди на статус дієприкметника: як дієслівну форму, яка поєднує
ознаки дієслова та прикметника (традиційна граматика); як самостійну
міжчастиномовну категорію (Г. Гнатюк); як прикметник (Л. Булаховський,
І. Кучеренко); як прикметник або дієслово – залежно від реалізації його
граматичних ознак у реченні (І. Вихованець, К. Городенська).
2. Синкретичні граматичні ознаки дієприкметника: а) дієслівні; б) прикметникові.
3. Активні і пасивні дієприкметники: особливості функціонування та утворення.
4. Перехід дієприкметників у прикметники.
Завдання 1. Від поданих дієслів утворити можливі дієприкметникові форми,
обґрунтувавши відповідь. Вказати формотворчу основу та засіб творення, морфонологічні
зміни.
Зразок виконання:
одягнути – одягну-т-ий / одягн-ен-ий; перехідне дієслово, тому від основи інфінітива можна утворити
пасивний дієприкметник минулого часу. Основа парновидового дієслова з тематичним суфіксом –ну- (VII класу за
В. Русанівським) при утворенні пасивного дієприкметника може поєднуватися як із суфіксом –т-, так і –ен-. При
утворенні другої форми відбувається усічення –ну-.

І
Вишити, вишивати, сяяти, керувати, подарувати, переробити, крити, перемогти,
хвилювати, хвилюватися, пороти, боронити, любити, бажати, зломити, зламати, тягнути,
тремтіти, клепати, розмальовувати, розмалювати, розбалакатися, в’язати, лежати, співати,
заколисати, сконфузити, чабанити, сіріти, посіріти, вибухати, керувати, мостити, замекати,
процвітати, дощити, знесиліти, потопати, зарожевіти, проводжати, провести.
ІІ
Заморожувати, заморозити, везти, садити, дерти, пригорнути, розвеселитися, віднести,
командувати, правити, блукати, дерти, зоставити, біліти, звеселіти, прогавити, вкрасти, благати,
розтанути, послабити, уярмити, веліти, опадати, розтанути, довбати, зберегти, пливати,
учителювати, дзюркотіти, скуйовдити, замислитися, стояти, облетіти, спокусити, світати,
натягнути, затанцювати, зарости, мити, розсідлати, народити, народжувати, народжуватися.
ІІІ
Ревіти, зісохнути, розбазарювати, крокувати, вихолодити, тріснути, горнути, дути,
оплатити, виднітися, згоріти, забрати, носити, принести, овдовіти, прочитувати, прочитати,
кинути, жовкнути, крутити, дзеленькотіти, вчителювати, дивуватись, мастити, пекти, збідніти,
розлютитися, розчистити, спричиняти, спричинити, облисіти, розтратити, вечоріти, похнюпити,
отуманіти, покумекати, обволікати.
Завдання 2. Подані словосполучення розмежувати на конструкції з дієприкметниками та
прикметниками. Обґрунтувати відповідь.
І
Умілі руки, вицвілі стіні, перемігший у двобою, переможений боксер, переможний похід,
прихована посмішка, привітний погляд, обпалений дуб, неписаний закон, працьовитий студент,
закутий в кайдани, вражений хлопець, помітний недолік, пріле листя, примерзлий ґрунт, квітучі
дівчата, колю́чий терен, ко́лючий предмет, піднесений настрій, піднесений вчасно, навчальний
процес, летюча речовина, збережена таємниця, співучі птахи, перелітні птахи, народжена
дитина, втішений побаченим, коротко пострижений, гнітючий настрій, ґарантований прибуток,
нескорений народ, спрацьована бабуся, латані штани, вирощений у теплиці, впевнений у собі,
печена качка, відхилена квартирка, пройдені шляхи, гримуча змія, народжена ідея, миючий
засіб.
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ІІ
Бляклі уста, поблідлі уста, родючий ґрунт, квітучий сад, незріле зерно, зустрічна машина,
визнаний поет, незрячий чоловік, правляча коаліція, вишита сорочка, вишивана сорочка,
непрохані гості, засніжені поля, прославлений поет, вартий уваги, примітна дівчина, бажана
дитина, вдоволений собою, загазоване повітря, усміхнені обличчя, навчений пес, схильний до
роздумів, схилена до води, стигле яблуко, набрякле обличчя, живучий чоловік, живуща вода,
досвідчений спеціаліст, очманілий від кохання, обвітрене обличчя, невибілене полотно,
печений на вогні, сумнівний захід, розпашіле обличчя, задуманий твір, прочитана книжка,
розчинене тісто, відчинені двері, сподіване щастя, незавершене будівництво.
ІІІ
Тривала відпустка, в’янучі квіти, зів’ялі квіти, скрипучий мороз, співаючі дівчата,
сповнений бажання, схвильований від зустрічі, нескінчена розмова, непродумана відповідь,
палюче сонце, палаючі серця, вражений побаченим, небачені простори, цвілий хліб, потріскана
стіна, тріскучий мороз, зацікавлена особа, вдячні колеги, розхмарене чоло, приречений на
поразку, вражаючі спогади, вразлива дитина, в’яла троянда, заручена дівчина, ерудований
хлопець, швидко орудуваний, смажена картопля, нестиглий кавун, прижовкла трава,
затуманене небо, злякані перехожі, відчутні зрушення, добре смажена, перенесена хвороба,
кисле молоко, проквашене молоко, збіднілий народ, затятий юнак, розбите серце.
Завдання 3. Із поданих речень виписати дієприкметники, поставити їх у початковій
формі і проаналізувати за поданим нижче зразком.
Зразок виконання:
Тут стояла просто канапа, прикрита килимом (І. Нечуй-Левицький).
Прикрита – дієприкметник, поч. форма – прикритий, утворений від основи інфінітива за допомогою суфікса
-т- (прикри-т-ий); пасивний стан, доконаний вид, минулий час, жіночий рід, однина, називний відмінок, у реченні
разом із залежною іменниковою словоформою виконує функцію поширеного означення.

І
Теплий кожух, тілько шкода – не на мене шитий, а розумне ваше слово брехнею підбите
(Т. Шевченко). Надійшовши до розкиданих, скупчених діжок, клунків, до плачучих дітей, він
зменшив ходу й часами зупинявся (В. Винниченко). Лежить [козацькая слава] на широкому
возі: мочулями зв’язана, бичовою обвита й рублем прибита (Нар. тв.). Обличчя в старих жінок
помережані зморшками, проте спокійні й тихі, наче на них відбився знак спокою і мудрості,
дарованих всезнаючою природою... (Є. Гуцало). Олеся, зблідла на виду, впала з стільця додолу
як нежива (І. Нечуй-Левицький). Стомленому та без краю стурбованому Микиті цей чорний
одинокий остяк здався за рідного брата (Л. Яновська). Почайна, недалечко од гавані, жовтіє
жовтим кольором, мов дзеркало, кинуте за Подолом. Усі ті водяні плеса покручені, побгані,
неначе кинуті жужмом на зелені луки, і лиснять, мов розтоплене срібло, а подекуди блищать
жовтими та рожевими кольорами. (І. Нечуй-Левицький). Кругом гори стояли непорушно храми,
неначе захололі білі хмари (І. Нечуй-Левицький). Мені здається, що то кидається пульс,
кидається живчик дрімаючої й засинаючої природи (І. Нечуй-Левицький). Він був самітній
серед обкопаної та обкладеної колючим чагарником діброви (Л. Яновська). Змерзлими
голосами, збляклими й кволими, зрідка озиваються повзики (Є. Гуцало). Западаюче сонце
обсипає все те своїм червоним світом, неначе кров’ю поливає (Панас Мирний). Пооране поле
чорніло, як чорне сукно, розстелене на ясному сонці (І. Нечуй-Левицький). Далеко я від вас, від
мріючих степів (Х. Андієвська).
ІІ
На непогорілих же вулицях валялись вирятовані діжки, скрині, кочерги, свитки: між ними
плакали і вовтузились діти, жінки та діди; мов задубілі стояли мужики з повислими руками, з
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скляними, недвижними поглядами, з опаленими бородами (В. Винниченко). Та усмішка
призначена й тобі, й ти не можеш не піддатись оновлюючим чарам її сили (Є. Гуцало). А народ
ніколи не буває ні нечемним, ні черствим, ні помертвілим (Остап Вишня). По обидва боки Росі
стояли круті горби, поперерізувані й перетяті глибокими, узькими ярками; і долини, й гори
були засипані свіжим білим снігом, неначе лебединим пухом; небо було вкрите білим прозорим
туманом (І. Нечуй-Левицький). Поділ розстелився на схід, кругло обрамований Дніпром та
заокругленою гаванню, неначе вправлений в срібні широкі й лисніючі рами (І. НечуйЛевицький). Темно-русяві кучері закинуті назад; орлиний, як виточений, ніс, бліді склеплені
тонкі уста опушені зверху темним усом (Л. Яновська). Ліси полум’яніли одспіваним,
стухаючим вогнем (І. Драч). Щовечора, до пізньої ночі, співають (пташки) на втіху потомленим
людям або на радість та на горе закоханим дівчатам та парубкам (Л. Яновська). Забуті, обдерті,
в старенькій свитині сумними степами ідуть кобзарі (Х. Андієвська). Надворі ніби ще стояло
літо, й тільки половина пожовклого листу на шовковицях блищала, ніби наведена золотом, і
нагадувала, що вже минуло літо (І. Нечуй-Левицький).
ІІІ
Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в
гороскопі моє дитинство, вбите на війні (Л. Костенко). Тяжко було дивитись на спустошене,
витолочене, покручене вітром і негодою привілля (М. Стельмах). А з гущавини того лісу, з
глибокої долини, закиданої деревом в інії, вона ніби почула чаруючий, як кохання, якийсь
потаємний голос (І. Нечуй-Левицький). Літали ластівки й снували за собою години й дні,
журбою перевиті. А з купола захмарених небес глибинний реквієм схилявся до Землі (І. Драч).
Сухе лице, жилава шия, сухі руки, оброслі густим волоссям – все показувало, що
Млинковський багато перетерпів нужди, й голоду, й холоду (І. Нечуй-Левицький). На столі
лежали порозкидані картинки, стояла недопита склянка чаю, лежав недоїдений пряник (Л.
Яновська). Щось проймаюче, важке нібито зависло в душному повітрі гімназійної кімнати (Х.
Андієвська). Ген-ген за селом стояв розпущений вітряк. Прокинулась людська пам’ять,
приспана то могоричами, то обережністю, захвилювало стояче болото терплячки, куди звикла
громада скидати всякий бруд (Л. Яновська). І на горах, і в природі, і в масі натовпу – скрізь
тихо й тихо, неначе ці одпочиваючі люди були щось одно сукупне й суцільне з чудовою
природою навкруги (І. Нечуй-Левицький). Зелень скрадує архітектоніку дерева, оголене дерево
рухається, підноситься в небо. Цей рух глибоко затаєний, рух внутрішній, рух нібито застиглих
форм (В. Дрозд). Земля чорна копитами поорана, поритая; костьми земля засіяна, а кровію
политая (Т. Шевченко). Мені приснився тихий край і шум співаючого моря (Х. Андієвська).
Ноги були обважнілі од ходи (І. Нечуй-Левицький).
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ДІЄПРИСЛІВНИК У СИСТЕМІ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ
1.Дієприслівник у системі дієслівних форм. Морфологічні та синтаксичні
особливості дієприслівника.
2.Дієприслівник у вченні І. Кучеренка, К. Городенської та І. Вихованця.
3.Творення дієприслівників недоконаного та доконаного виду. Часові значення
дієприслівників. Контекстуальне значення дієприслівникової дії
(одночасність,
включення, попередність, наступність).
4. Адвербіалізація дієприслівників.
Завдання 1. Від поданих дієслів, установивши вид, утворити можливі дієприслівникові
форми. Вказати твірну основу, формотворчі засоби та морфонологічні зміни.
І
Терпіти, принести, нести, казати, розчищати, приректи, зостатися, привезти, змогти,
вабити, бути, знайомитися, мислити, класти, вечоріти, відняти, відлітати, ненавидіти, таланити,
задуматися.
ІІ
Вабити, зійтися, блищати, прикласти, вести, дивитися, увійти, входити, лягти, їсти,
робити, зберегти, могти, кортіти, хотіти, ставити, бачити, відлетіти, весніти, привертатися.
ІІІ
Бігти, перейти, пливти, любити, садити, пропасти, горбитися, класти, розповівши,
піднести, простити, ловити, дощити, сісти, берегти, привести, проклинати, щастити, майоріти,
забрехатися.
Завдання 2. Встановити морфологічні ознаки (вид, час, перехідність / неперехідність,
стан) та синтаксичну функцію дієприслівникових форм у поданих реченнях.
І
Бажала б я, ... щоб також, як і ти, весь спокій хмар далеких довічно подивлять, забувши
про людей, і слухать шум журливої смереки, з нагірних мрій не зводячи очей... (Х. Андієвська).
(Люди), збившись докупи, без ладу махали руками, кричали, наче сподіваючись криком забити
полум’я своїх мук, свого одчаю і туги (В. Винниченко). Спостерігши Оксану, він зупинився (Л.
Яновська). Умираючи, променем в небі згасаєш і, гаснучи, плачеш (Х. Андієвська).
Опинившись поміж людьми того краю, я відчула живу радість, побачивши, що добре насіння
грінченківського вчення дало гарні наслідки (Х. Андієвська). Нехтуючи граматичні показники,
дослідники вказують на те, що деякі морфологічні категорії поширюються не на всі дієслівні
словоформи (І. Вихованець). Отутечки я знайшла собі пристановище до якого часу, дякуючи
нашому панотцеві Онуфрієві (І. Нечуй-Левицький). І, скінчивши гімназію, загубилась в сірій
юрбі людській (Х. Андієвська). Виходячи на озеро, берете ви тридцять-сорок набоїв (Остап
Вишня).
ІІ
Але помітивши сльози в Гафійчиних очах, вона замовкала, жаль сповняв її серце і
вилітав довгим зітханням (М. Коцюбинський). Я пішов собі оглядаючись, а мати пішла, слізьми
вмиваючись (Нар. тв.). Веселий старий, похвалившись своїм дивом малярства, повів
Моссаковського в покої (І. Нечуй-Левицький). Радійте собі нишком, що Мар’яна, працюючи по
дев’ятнадцять годин на день, не прохає хліба (Л. Яновська). Коли ви справжній грибник, то,
уважно оглянувши жовте листя під ногами, погрібшись годину-другу, поповзавши на колінах,
можете знайти не одну родину тих знаменитих, що прикрашають новорічні й весільні столи,
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знаних білих грибів. Не кажучи вже про рядових маслюків, піддубників, опеньок... (В.
Большак). До царства мрій, до вічного, німого я прихилюсь, шукаючи краси... (Х. Андієвська).
Отак міркуючи, поплакав я трохи, згадавши страшний суд, подививсь на ластовенят і,
згорнувшись у бубличок, жалібно зітхнув (О. Довженко). Вони прощаються один з одним,
обіймаючись і задумливо дивлячись на море, на дні якого затонуло навіки їх дитинство (О.
Довженко).
ІІІ
Пішов козак сумуючи, нікого не кинув... умираючи, дивився, де сонечко сяє (Т.
Шевченко). І мені уявляється, що то йдуть до Києва по горах наші баби-прочанки з ціпками,
спираючись на ціпки й понахилявши голови вперед, закутані й зав’язані червоними хусточками
(І. Нечуй-Левицький). Перетерпівши багато на своєму віку, захворів Грінченко на груди (Х.
Андієвська). Говорячи про рушницю, не можна не згадати про шріт і про порох (Остап Вишня).
Деметра говорить швидко-швидко, Ґеоргеос повільніше, розважливіше, виважуючи кожне
слово, то киваючи головою, то, навпаки, заперечуючи (В. Большак). Ой, як я втомився, йдучи
все вгору та вгору! (І. Нечуй-Левицький). І кожне оте його „люби!”, кожне його „цілуй!”,
вилітаючи з гарячих солов’їних грудей його, обгорталося пахощами бузку і конвалій (Остап
Вишня). І я заплакав опівночі і, гірко плачучи, проснувсь (П. Грабовський). І, розпустивши
гарні коси, іде до нас весна думок (Х. Андієвська). Може, навіть і плакала потай, відчуваючи
потребу молодого серця (Х. Андієвська). Знайомлячись із ним, племінниця почервоніла... (В.
Большак).
Завдання 3. З’ясувати контекстуальне значення дієприслівників (одночасність,
включення, попередність, наступність) у поданих вище реченнях. Пояснити умови реалізації
встановленого значення.
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ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА –НО, – ТО. ІНФІНІТИВ
1. Різні мовознавчі погляди на статус форм на –но, –то в системі дієслова (Л.
Булаховський, І. Вихованець, Г. Гнатюк, О. Курило, В. Русанівський та інші).
2. Граматичні та словотвірні особливості дієслівних форм на –но,-то. Спільне та
відмінне цих форм із дієприкметниками та прислівниками.
3. Інфінітив в системі дієслівних форм. Погляд на статус інфінітива представників
функціональної граматики (І. Вихованець).
4. Морфологічні та синтаксичні особливості інфінітива.
Завдання 1. Розмежувати подані слова за частиномовною належністю. З’ясувати спільне
та відмінне в поданих словах.
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І
Розгублено, розклеєно, розкрилено, розвіяно, уміло, збережено, піднесено, ґарантовано,
визволено, впевнено, вдоволено, примітно, покручено, відраховано, усміхнено, розхмарено,
привернено, видно, відраховано, неприховано.
ІІ
Насторожено, начищено, переможно, віднесено, прикладено, переможено, нескорено,
засніжено, вишито, прославлено, схвильовано, оприлюднено, сумнівно, затято, розбито,
вразливо, забарвлено, задоволено, велено, потрібно.
ІІІ
Натомлено, написано, привітно, прибито, відщеплено, втішено, впевнено, визнано, варто,
відчутно, несподівано, приведено, зацікавлено, ерудовано, розмальовано, чутно, чудно,
необхідно, вивітрено, вітряно.
Завдання 2. Серед слів, що подані вище, виявити граматичні омоніми. Скласти речення, в
яких подані лексеми засвідчували б різне частиномовне значення – дієслова та прислівника (2
слова – на вибір).
Завдання 3. Із поданих речень виписати дієслівні форми на –но, –то, поставити в
початковій формі та вказати вид і час, а також з якими відмінковими формами іменників вони
сполучаються.
І
Закоханих звінчаємо – ще й слово буде речено, – нестримане, захмелене, провіщенням
позначене... (Р. Лубківський). А в тому саду чисто метено, ще й хрещатим барвінком дрібно
плетено (Нар. тв.). Можливо, що я тоді не знав, як її охрещено, бо навіть мачуха ніколи не
згадувала її ймення (Л. Яновська). Нема кому запитати, за що їх убито? (Т. Шевченко). Було, як
напишу що, то так чудово, неначе воно надруковано (І. Нечуй-Левицький). Дивне місто проти
сонця. Всі взолочено віконця (П. Тичина). Року 1913-го гучно святковано в Галичині ювілей
суспільного діяча і письменника Івана Франка (Х. Андієвська). Земель у нього – не міряно, слуг
у нього – не злічено (Панас Мирний). Дику козу полювати заборонено (Остап Вишня). Після
голодовки кількох страйкарів і побито... (Х. Андієвська). І хоч всюди було прибрано, чисто –
заглянула в кожен куток... (М. Стельмах).
ІІ
О, чом громів і власті Бога не дано нам в цю страшну мить?.. (Х. Андієвська). Було
приведено її малою до дядька Максима та дядини Софії, і з того часу працює вона, не
спочиваючи, не розгинаючи спини (Л. Яновська). Скрізь було чисто прибрано (І. НечуйЛевицький). Діло зроблено, а зробленого трудно переіначити (І. Нечуй-Левицький). Хай слово
мовлено інакше та суть в нім наша зостається (П. Тичина). Про нього (Івана Франка)
розказувано й читано людям, і не тільки в нашій країні, але й по чужих краях (Х. Андієвська).
Варка саме пекла хліб – у хаті було накурено, під стелею слався синюватий дим (Є. Гуцало). Ой
у полі, полі козаченька вбито, червоною китайкою очиці закрито (Нар. тв.). Ухвалено було
вважати її (гуску) за законну дичину, бо ж її таки було, хоч і на крило, а проте підстрелено
(Остап Вишня). Шаблон уже витягнено на світ божий і показано глядачам (Х. Андієвська).
ІІІ
Ет, така школа! Далі дихати буде заборонено (І. Вільде). Все зачинено, заховано, наче
навіть сама надія прокинутись повесні для нового життя міцно заснула або і зникла з сердець
хуторян (Л. Яновська). Чи на вас сьогодні наслано, чи ви поніміли? (І. Нечуй-Левицький). Як
написано пером, то не вивезеш волом (І. Нечуй-Левицький). Враз було вбито всі хлоп'ячі мрії
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(О. Донченко). Чутно плескіт у струмочку (Леся Українка). В українському мовознавстві
запропоновано дуже багато термінологічних найменувань цих форм (І. Вихованець). Все,
здавалось, залито було бенгальським вогнем (М. Коцюбинський). У Грицька красиво виведено,
з завитушками, закарлючками вив’язано, як на святковому рушникові (В. Большак). Його
піднято непритомного, потім одвезено додому і на другий день приміщено в лікарню для
божевільних (Х. Андієвська).
Завдання 4. У поданих реченнях установити морфологічні ознаки інфінітива (вид,
перехідність/ неперехідність, стан) та синтаксичну функцію:
І
„Просвіту” при ньому (Грінченкові), хворому, звеліли урядовці навіки замкнути, щоб
цього товариства не було (Х. Андієвська). Словами нині вам не перелити в душу сердечних
почувань (Х. Андієвська). О, як то тяжко тим шляхом ходити... (Леся Українка). І тільки змога є
серце з розпачу розбить! (Х. Андієвська). Та дай помститись за недолю, за сором мій і мого
люду! (Х. Андієвська). Чути співи Ваших хорів (Х. Андієвська). Я не знаю, чому знов на серці
пісні, знов любити і мріять бажання (Х. Андієвська). Як ти, я не можу незнаючим буть! (Х.
Андієвська). Набити руку – це не означало побити руки… (Гр. Тютюнник). Чи ж неповторне
можна повторити? (Л. Костенко). Місяць-пастух вийшов на небо зір стерегти (М. Яцків).
Справді, охочих відпочивати, мандрувати на теплоходах сила-силенна (В. Большак).
Заполювати лося – не тільки гордість (Остап Вишня).
ІІ
Взяв собі за правило заходити в будь-які двері, розмовляти будь з ким, не торопіти, не
соромитися... (Ю. Мушкетик). Сили немає гаїв залишить (Х. Андієвська). Мислити і творити –
це для письменника його фах (О. Гончар). За те, що не хотіли ті люди миритися з поневоленням
нашої мови, наших прав, нас самих, довелось їм скуштувати самотнього життя на далекій
півночі європейської Росії (Х. Андієвська). Навчи кайданів не лякатись! (Х. Андієвська). Як
весело було широкими грудьми повітря краяти (М. Рильський). Згоріть в житті – єдине щастя!
(О. Олесь). Господи, як це гарно – сіяти!.. (М. Стельмах). Та невже ви й досі вірити не
перестали в камінне щастя? (Леся Українка). Як розбещує людину сама можливість
принижувати інших! (О. Гончар). Краще всього висідати на якійсь невеличкій залізничній
станції, серед дрімучого, безкрайого лісу (Остап Вишня).
ІІІ
Вас повести до щастя – ось моя мрія (Х. Андієвська). Ось промовець незалежний кличе
люд здобути волю, запалити гнів народний (Х. Андієвська). Надія переїхати в місто до сина
розтанула остаточно (Б. Олійник). Навчи молитися святині – святині сонця і страждань, навчи
терпіть серед пустині за рій народних сподівань (Х. Андієвська). Але хіба то заняття для
хлібороба – пастися в лісі і на ріці? (В. Большак). Та нині гріх замкнути в клітку вільну мисль (І.
Франко). Бажала б я літати над землею, щоб замість снів вітать дива чудес! (Х. Андієвська). Вік
прожити – не ниву пройти гомінку (А. Малишко). У кого ж стане сил стерпіти вогонь очей його
палких?.. (О. Олесь). Вміти творити – це не означає вміти лише добре малювати… (О.
Довженко). Ви йдете на тягу зарані вибрати до сутінку місце, обдивитися, примірятися (Остап
Вишня). Всякий освічений народ уміє шанувати тих своїх добрих синів, що вносять у темну
юрбу людську світло науки чи знання яке... (Х. Андієвська).

Завдання 5. У поданих реченнях установити модальне значення інфінітива (наказ,
побажання, умова, необхідність, спонукання, прохання, переконання).
І
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Відпочити б з дороги (Леся Українка). „Мовчати!” – гримнув щосили Степан (З розмови).
Прийшла любов непрохана й неждана – ну як мені за нею не піти? (В. Симоненко). Я вийшов з
провулка на вулицю в надії, що таки зустріну когось, кого б міг вшанувати (О. Довженко). Коли
б не спіткнуться, не впасти, дійти, увійти, досягти! (М. Рильський). Як же день отой забути? (М.
Рильський). Не співать мені про печаль пісні! (В. Сосюра). Не треба правду говорить цвітасто
(Л. Костенко). Коли б до ранку нам дожить з веселими серцями! (М. Рильський). А чого б вам
не стати якимось сторожем у колгоспі? (М. Стельмах). Роботящим умам, роботящим рукам
перелоги орать, думать, сіять, не ждать (Т. Шевченко). Чи не покликати б на поміч Горація? (І.
Нечуй-Левицький).
ІІ
Музики тої не передати нічим (О. Гончар). Тепер би хоч і вмерти (Остап Вишня). Як же
мені не плакати, Вовчику-братику? (Нар. тв.). Роботящим рукам перелоги орать (Т. Шевченко).
Коли б його пустити з косою просто, він обкосив би всю земну кулю... (О. Довженко). Таких
очей не можна не бояться (Л. Костенко). Рибу і раки вкинути у воду! (Панас Мирний).
Прихилитися б у затінку до зеленої землі... (О. Довженко). Спиниться б, вороного прив’язать...
(М. Рильський). І весь цей політ можна було б назвати вохристим, темно-бурим, жовтавим (Є.
Гуцало). Чи не накинути б нам оце ціни на треби? (І. Нечуй-Левицький). Усе покласти на стіл!
(З розмови).
ІІІ
Я б забув і образу, і сльози... Тільки б знову іти через гать, тільки б слухать – і коси, твої
коси сумні цілувать... (В. Сосюра). „Стояти!” – почув за спиною Григорій (З розмови). Коли від
сну зимового розбудить гай весна – зрости б мені черемхою коло твого вікна (І. Муратов). Як
же не любити всемогутній труд! (В. Сосюра). Води б йому випити в чистому полі (С.
Голованівський). Сонцю над світом горіти (І. Нехода). Вимережить пісню – голубині крила,
щоб у ній блакитно далечінь замріла, щоб у ній заграло шумовиння трав, я слова таємні у степу
збирав (В. Чумак). О, не забути цієї розгніваної в ту далеку весну річки (Я. Баш). Не закувати в
кайдани ідею (В. Забашта). Що ж це ти – насміхатися з мене? (М. Стельмах). Спочити б хоч
хвилинку... (Л. Яновська). Коли б вже швидше йти згори! (І. Нечуй-Левицький).
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КАТЕГОРІЇ ОСОБИ, РОДУ, ЧИСЛА ТА ВІДМІНКА
1. Категорія особи. Для яких частин мови характерна ця категорія? Які дієслівні
форми мають значення особи? Особливості вживання особових форм. Спорідненість
категорії особи з категорією персональності / імперсональності.
2. Категорія числа. Система дієслівних форм, наділених значенням числа.
Відмінність категорії числа дієслова та іменника.
3. Міжчастиномовний характер категорій роду та відмінка. Дієслівні форми, що
мають: а) значення роду; б) значення відмінка. Особливості значень роду та відмінка
дієслова у порівнянні з іменником та іншими (іменними) частинами мови.

Завдання 1. Встановити особу та число змінних форм дієслова та проаналізувати
особливості прямого та відносного вживання цих форм.
І
Ти працюєш для їхнього добра, їхньої користі, а вони тебе в хату не пускають
(М. Коцюбинський). Не б’є, не лає і нічим не дбає (Нар. тв.). Дарованому коневі в зуби не
дивляться (Н.тв.). Оце вже причепилось до мене... Ще справді побіжить за мною слідком
навздогінці! (І. Нечуй-Левицький). Зотич підкликав Хлястика. Той ... трохи нахилився із сідла,
готовий слухати, що йому скажуть (Г. Тютюнник). Уродись та ще й вдайся (Нар. тв.).
Конференцію розпочинаємо о 10.00 (З розмови). Як скаже, так зав’яже (Нар. тв.). Нерідко
підреслюється, що інфінітив – це найбільш загальне вираження дії і через те усвідомлюється як
початкова, або вихідна, дієслівна форма (І. Вихованець). Я Вас чимось уразив? (І. Вільде).
Дурне надією багатіє (Нар. тв.). Стій, тобі кажуть (З розмови). Чорну душу милом не відмиєш
(Н.тв.). У нас проханих не люблять (М. Стельмах). Вдарив грім, заблискала блискавка, і пішов
чималий густий тучни́й літній дощ (М. Стельмах). Війнуло громом з Тясмина-ріки
(Л. Костенко).
ІІ
Прийшов вечір; чоловік повечеряв, Богу помолився, вивернувся на увесь піл та й спить, як
зарізаний, а ти сідай, коли хоч, бідна голівонько, та пряди, як хоч, без світла (Л. Яновська). Все,
що було в хаті, заспівало (І. Нечуй-Левицький). За битого двох небитих дають (Нар. тв.). Добре
говорить, а зле творить (Нар. тв.). Що ж, – поживемо, побачимо (І. Цюпа). Оце ми так збираємо
суниці на зиму!? (М. Стельмах). Яка тут оранка, коли живу смерть за плечима носиш? (Г.
Тютюнник). Навіть Дарка у свої дев’ять років знає відтепер, що не все відбувається так, як ми
собі цього бажаємо (І. Вільде). Ну, як ми сьогодні себе почуваємо? (З розмови). Як не маєш
слуху одна з одною, то скажи відразу, але не забирай людям пусто часу (І. Вільде). За одного
битого двох небитих дають (Н.тв.). На серці похолоне, як його згадаю (Т. Шевченко). Де ж таки
видано, щоб дорослій людині по тридцять копійок у жнива платилося? (В. Винниченко).

Завдання 2. З’ясувати рід та відмінок в усіх частинах мови; пояснити особливості цих
значень.
І
Вечір уже закидає свої сіті над землею і чути десь зітхання вмираючого дня (І. Вільде). Це
була перша ніч, перша часина дійсного щастя, не затуманеного ні жахом, ні досадою (Л.
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Яновська). В ній не таїлося сили богів, навіть покору рождало знущання. Тим-то із муки
зболілого серця в думах журливих мандрівця того нишком здіймались у повнім акорді співи
обурення сильні і горді (Х. Андієвська). Тоді був виготовлений уран, збагачений ядерним
пальним, ізотопом 235, або плутонієм, який вже занесли в дев’яносто четверту клітину
періодичної системи Менделєєва (Н. Рибак). Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та дужий! Багато
ти, батьку, у море носив козацької крові (Г. Шевченко). В одній з таких хаток жив батьків
товариш Артем Буга, тихий, вимитий, у вишиваній сорочці, тримав пасіку, і його дружина Дуся
завше, коли ми тут зупинялись, частувала нас медівниками, ніхто понад неї не вмів пекти
чогось подібного (В. Земляк). І стоїть тепер над воротами, і когось так печально жде (Б.
Олійник).
ІІ
Оскільки ж трохи не дійшло до страти і смерть свою вона пережила, то впрод не вільно
пересуддя брати, бо вже вона покарана була (Л. Костенко). А де ж твої думи, рожевії квіти,
доглядані, смілі, викохані діти, кому ти їх, друже, кому передав? (Т. Шевченко). Та нині гріх
замкнути в клітку вільну мисль (І. Франко). Тіні витягають свої сустави, лягають на інший бік, і
виростає долі другий, лежачий садок (М. Коцюбинський). Катря ще до того дала жменю солі,
кілька цибулин, квашених яблук, чужих кислиць і груш (Н. Рибак). Перед самим перелазом
дитина сповита – та й не туго, й новенькою свитиною вкрита (Т. Шевченко). Так ніхто не кохав,
через тисячі літ лиш приходить подібне кохання (В. Сосюра). Хата їхня стояла на пагорбку,
подвір’я було заметене, все у спориші, на причілку у вікна задивлялись мальви, і жодної
зламаної чи зірваної – у них не було дітей. Під стріхою, на цвяшку, завше висів солом’яний
бриль із порваною сіткою, в ньому Артем Буга виходив на пасіку, аби врізати для нас вощини з
медом (В. Земляк).
1.
2.
3.
4.

ЛІТЕРАТУРА
Борщ Е. Г. Пряме й переносне вживання особових форм дієслів теперішньо-майбутнього часу //
Українська мова і література в школі. – 1973. – № 3.
Борщ Е. Г. Особові значення дієслів минулого часу // Українська мова і література в школі. – 1974. – №9.
Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Дієслово // Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія
української мови. – К., 2004. – С.217-297.
Булаховський Л. А. Морфологія // Нариси з загального мовознавства. – К., 1959. – С. 200-250.

ЗАГАЛЬНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
1. Структура дієслівних категорій. Категорії власне дієслівні та міжчастиномовні.
2. Особливості морфологічного аналізу особових (дієвідмінюваних) форм.
3. Особливості морфологічного аналізу інфінітива.
4. Морфологічний аналіз дієприкметника.
5. Морфологічний аналіз дієприслівника.
6. Морфологічний аналіз дієслівних форм на –но, –то.

Завдання 1. Із поданих речень виписати всі дієслівні форми та зробити їх повний
морфологічний аналіз.
І
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Але ж, мабуть, ми правди не зурочим, що світ вже так замішаний на злі, що як
платити злочином на злочин, то як же й жити, люди, на землі? (Л. Костенко). Петербурзьким
шляхом, по коліна грязнучи в заметах, боса йшла зморена, полатана Вкраїна, муку
притуливши до чола. І намисто сипалось під ноги. Ніби кров змерзалась на льоту. „Сину,
сину”, – слухали дороги тих ридань метелицю густу. Худерляє хуга хуртовинна, засипає
снігомочі вщерть. І біжить до сина Україна одганяти знавіснілу смерть (І. Драч). Тепер –
слухай, мій козаче! – З серцем горе жити, як озветься, що й не знаєш, куди його діти. Мене
часто бере думка, чи то так здається, що, бува, заплаче радість, а лихо сміється! (О.
Афанасьєв-Чужбинський). Прощай навіки, моя чорноброва! Бач, я не плачу, бо й ти не
заплачеш, а з нас хтось винен... Бувай же здорова, Вже на сім світі мене не побачиш. Різная
доля нас випроводжала на світ широкий не в одну годину....Все ж наші стежки по чиїйсь-то
волі зійшлись у світі перехресним шляхом (О. Афанасьєв-Чужбинський).
ІІ
Іван сидів з похиленим чолом. Сказали райці: – Дійся воля Божа! – І запосіли
місце за столом (…). Суддя сказав: – Закони судочинства вагатися не дозволяють нам.
Запобігавши, щоб такі злочинства не множилися промежду християн, ми мусим вбивцю
засудить до страти, як нам велить і право, і статут. І тільки спосіб – як її карати – предметом
спору може бути тут. Що скажуть райці, лавники і возний? Як це здається, пане войте, вам?
– Підвівся Іскра, полковий обозний, син Остряниці Якова, Іван. Увесь блідий, аж під очима
чорно. – Я прошу, люди, вислухать мене. Багато слів страшних тут наговорено. Ніхто не
говорив про головне (…). Я, може, божевільним тут здаюся. (Л. Костенко). Чорний,
обідраний, кривий, без поворота, без крил, з пошарпаною та поскубленою гнилою
покрівлею, він (вітряк) скрипів, тремтів увесь і з кожним подихом вітру все дужче та дужче
хилився набік (Л. Яновська). Так і бачиш, що сердега, не стерпівши муки, сам на себе,
божевільний, ось наложить руки... (О. Афанасьєв-Чужбинський).
ІІІ
А вітер, вітер, вітер!.. Який палючий вітер!.. Обвуглені обличчя січе, січе, січе!
(…) Лиш виведеш те слово із тої в’язі літер, а слово ж без коріння, покотиться, покотиться,
втече. (…) Згоріли їхні храми. Мужчини їхні вбиті. (Л. Костенко). Не знаю я, що буде після
нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, – час. А ми живі, нам треба
поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми, нічого, – пройдемо, як тіні, щоб тільки очі
неба голубі цю землю зажди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова
не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Людині
бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш – то уже навіки (Л. Костенко). Ступивши на землю,
я сподівався стрінути тишу і холод великого кладовища і був здивований дуже, коли
побачив осла з повними кошиками розмитого бруку, тримаючись холодку од зруйнованих
стін прибережних будинків (М. Коцюбинський).
ІV
Ми говоритимемо тут про деяких наших поетів і письменників, яких лучить між собою
спільна риса – артизм. Різні можуть бути погляди на утвори людського духу відповідно вдачі
людській, індивідуальній... Дехто вимоги ставить матеріалістичні до утворів краси, як до
історії, дехто ні; інші знов кажуть, що в тих творах треба пристосовуватись до смаку й
розуміння ширших мас і з виплеканої фантазії своєї (чи пак плоду її) робити спопуляризовану
річ, подібно до того, як пишуться наукові статті для народу; дехто, навпаки, знаходить, що
відчути тонкість виконання, артизм його здатними бувають лише люди чулі, ніжно розвинені.
Демократи можуть добачити її в болоті й бруді, але то – краса в іншім значенні і, власне, на цю
красу теж є у нас талановиті й прозатори, й поети. Візьміть, наприклад, малюнок з нашого
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письменства, що кожному пояснить, як те, що, здавалось би, повинно викликати в нас лише
гуманні думки, насправжки лише одвертає нас від тотих почувань (Х. Андієвська).
V
Читати критичну статтю буває тоді лише цікаво, коли ті, що критикують, вміють вибирати
з літератури те, що дає нагоду не тільки зробити по перечитанні певні конклузії про художність
чи нехудожність твору, про те, чи є помилки й хиби у висловах, чи нема їх, але ж до того ще й
можливість узагальнити ряд нових думок в ширші ідеї, які б могли робитися у житті читача,
становитись потім на чолі філософічної теорії, робитись принципом для інших. І доки
суспільство наше не схаменеться й не почне ставитись інакше до життя, доки воно не
заглибить, не розширить, не споважнить свого національного критерію, доки не навчиться не
бити прилюдно своїх же діячів по щоці й розуміти інших не з формального боку, фіціально й
поверхнево, а краще й змістовніше, – доти навряд чи посунемось ми наперед, навряд чи
вийдемо з того зачарованого кола безсилля національного, в яке ми здавна вже так трагічно
попали... (Х. Андієвська).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ „ДІЄСЛОВО”
1. Дієслово як частина мови. Лексико-семантичні, граматичні, словотвірні
та
синтаксичні особливості дієслова.
2. Граматичні категорії дієслова. Які категорії є власне дієслівними, а які
міжчастиномовними?
3. Форми дієслова. Дієвідмінювані (особові) недієвідмінювані форми дієслова.
Порівняльний аналіз дієслівних форм української та інших мов (слов’янських,
арабської, перської, японської).
4. Інфінітив як початкова форма дієслова. Морфологічні, словотвірні та синтаксичні
особливості.
5. Категорія виду. Зміст категорії, її зв’язок з іншими дієслівними категоріями.
Вказати, як засвідчено значення тривалості / завершеності дії в інших мовах
(слов’янських, арабській, перській, японській).
6. Роди дії дієслів недоконаного та доконаного виду.
7. Утворення доконаного та недоконаного виду. Формальні засоби вираження виду.
8. Дієслова парновидові. Особливості утворення видових пар.
9. Непарновидові (одновидові) дієслова.
10. Двовидові дієслова.
11. Категорія перехідності / неперехідності. Зміст категорії, її зв’язок з іншими
дієслівними категоріями. Вказати, чи засвідчено скерованість дії на об’єкт в інших
мовах, які вивчаєте (слов’янських, арабській, перській, японській).
12. Які основні ознаки перехідних і неперехідних дієслів?
13. Категорії стану. Зміст категорії, її зв’язок з іншими дієслівними категоріями.
Мовознавчі погляди на категорію стану дієслів.
14. Які дієслова наділені значенням стану, а які перебувають поза становою ознакою
(мають нульовий стан)?
15. Дієслова активного стану.
16. Дієслівні форми із значенням пасивного стану. Периферійний статус пасивів в
українській мові.
17. Зворотні дієслова в сучасній українській мові. Їхні різновиди.
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18. Категорія часу. Зміст категорії, її зв’язок з іншими дієслівними категоріями.
19. Порівняти структуру граматичних значень часу в українській мові та тій, яку
вивчаєте (слов’янських, арабській, перській, японській).
20. Особливості утворення особових форм теперішнього часу (парадигма форм та
морфонологічні зміни в утворюваних формах).
21. Особливості утворення особових форм майбутнього часу дієслів недоконаного і
доконаного виду.
22. Утворення дієслівних форм минулого часу. Які значення минулого часу називають
перфектом і аористом?
23. Утворення та вживання форм давноминулого часу.
24. Які часові значення називають детермінованими і недетермінованими?
25. Відносне вживання часових форм.
26. Категорія способу. Зміст категорії та її зв’язок категорії способу з іншими
дієслівними категоріями.
27. Реальні та ірреальні дієслівні значення. Засоби передачі ірреальних значень.
Вказати, як передається значення ірреальної дії в інших мовах (слов’янських,
арабській, перській, японській).
28. Значення дійсного способу. Парадигма дієслівних форм. Які модальні відтінки
можуть мати форми дійсного способу в тексті?
29. Значення наказового способу дієслів. Парадигма дієслівних форм. Які форми
дієслів можуть уживатися в значенні наказового способу?
30. Значення умовного способу. Парадигма дієслівних форм.
31. Схарактеризувати семантико-структурні особливості спонукального та бажального
способів.
32. Дієвідмінювання дієслів. Скільки виділяють типів словозмінних парадигм? Які
дієслова мають неповну особову парадигму?
33. Два типи дієслівних основ. Які форми дієслів утворюються від основ інфінітива та
теперішнього часу?
34. Тематичні дієслова. Атематичні дієслова, особливості їхньої парадигми.
35. Поділ тематичних дієслів на дієвідміни за основами інфінітива та теперішнього
часу.
36. Структурні класи українських дієслів відповідно до тематичного суфікса. Які класи
є продуктивними, а які непродуктивними?
37. Дієприкметник в системі дієслівних форм. Мовознавчі погляди на статус
дієприкметника.
38. Особливості дієприкметника як форми дієслова. Характерні для цієї форми
граматичні, словотвірні та синтаксичні ознаки.
39. Активні дієприкметники в українській мові: особливості функціонування та
утворення.
40. Пасивні дієприкметники в українській мові: особливості функціонування та
утворення.
41. Вказати умови ад’єктивізації дієприкметників.
42. Дієслівні форми на –но, –то в системі дієслова. Граматичні та словотвірні
особливості цих форм.
43. Інфінітив в системі дієслівних форм.
44. Дієприслівник у системі дієслівних форм. Морфологічні та синтаксичні особливості
цієї форми.
45. Як утворюються дієприслівники недоконаного та доконаного виду? Які
контекстуальні значення може мати дієприслівникова дія ?
46. Категорії міжчастиномовного характеру. Для яких дієслівних форм характерні
категорії особи, роду, числа та відмінка?
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47. Категорія особи. Зміст категорії та її зв’язок з іншими дієслівними категоріями.
Вказати, як засвідчено значення персональності / імперсональності в інших мовах
(слов’янських, арабській, перській, японській).
48. Категорія числа. Зміст категорії та її зв’язок з іншими дієслівними категоріями.
Вказати, як передається значення числа в інших мовах (слов’янських, арабській,
перській, японській). Відмінність категорії числа дієслова від іменника.
49. Категорії роду та відмінка. Зміст категорій та їхній зв’язок з іншими дієслівними
категоріями. Порівняльний (зіставний) аналіз указаних категорій в українській мові
з іншими мовами (слов’янськими, арабською, перською, японською).
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ПРИСЛІВНИК
1. Частиномовний статус прислівника в науковій літературі. Історія терміна “прислівник”.
2. Історія формування прислівника як частини мови. Типові моделі словотворення.
3. Частиномовне (категорійне) значення прислівника. Семантична класифікація.
4. Морфологічні особливості прислівника. Граматична категорія ступенів порівняння.
5. Словотвірні особливості прислівника. Класифікації за походженням та будовою.
6. Синтаксичні особливості прислівника. Семантично-синтаксичні класи.
7. Омонімія прислівника з іншими частинами мови. Причини омонімії.
8. Ступені порівняння у прислівнику: словотвір і семантика.
9. Якісно-означальні прислівники, які не ступенюються. Ступені безвідносної міри якості і
форми суб’єктивної оцінки.
10. Предикативні прислівники.
11. Модальні прислівники.
12. Атрибутивні прислівники.
13. Семантично-синтаксичні класи прислівників і контекст, атрибутивно-предикативні,
предикативно-модальні, атрибутивно-модальні прислівники.
14. Морфологічний аналіз прислівника.
15. Правила написання прислівників разом , через дефіс та окремо.
Завдання 1. Записати всі словоформи в початковій формі. Назвати частини мови за
традиційною та іншими відомими школами. Назвати прихильників цих шкіл. Довести
частиномовний статус кожного слова.
І
Через тиждень вже витягли Максима з криниці… У нашім краї на землі Нічого кращого
немає, як тая мати молодая… І кинула кругом очима… Де ти сховаєшся? Ніде! Огонь
захлюпнувся вже, годі! Уже розжеврівся. І шкода, даремне сила пропаде. Я вже не почую, Один
собі навік-віки в снігу заночую… …Нащо стали на папері сумними рядами?.. Чом вас вітер не
розвіяв в степу, як пилину? Кругом поле, як те море широке, синіє. Кругом його степ, як море
широке, синіє… (Т. Шевченко).
ІІ
Колись дитина на Україні знала, що поганці виробляють з бранцями, як їх продають,
мов товар, на базарі. Він уявляв собі свою любу сестричку, як її татарин веде на мотузці, як її
поганці оглядають, а відтак везуть геть за море, і звідти ніколи її не повернутись […] Коло
полудня він дуже знемігся і захотів спати. Прокинувся рано від того, що хтось сильно штовхнув
його в бік. Тут був гарний холодок і Павлусь вирішив спочити доти, коли трохи перестане
пекти сонце. (А. Чайковський).
ІІІ
Гідроархеологи почергово спускаються на дно. Передусім треба очистити човен від
мулу та піску. Вже тепер зрозуміло, що це сенсаційна знахідка: таких конструкцій немає ніде,
зазвичай у таких човнах вміщалося до 50 козаків. Переважно вони веслували, рідше напинали
вітрило. Щоправда, вогнепальної зброї на дні Дніпра ми не знайшли. І це невипадково – човен
затонув не під час бою, а по війні (Із газети).
ІV
Катря тихо поцілувала матір, накинула велику хустку, взяла мамині чоботи… Гострий
вітер так обгорнув її личко, що зморозив умить не засохлі ще сльози. Постояла хвилину, а там
звернула доріжкою ліворуч. Не туди йти до тітки, не туди! Їй все байдуже, аби дійти на шлях, а
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там уже далі простісінько в місто. Чи далеко ще до міста? У темряві не видко, бо сніг сипле
густо-густо. Їй страшно, але ще трошки – лікар живе тут недалечко. Вона знає де (В. Лебедова).
Завдання 2. Виписати прислівники, обґрунтувати їхню частиномовну належність.
Знайти і прокоментувати пари (ряди) міжчастиномовних омонімів.
І
Попереду Гамалія Байдаком керує (Т. Шевченко). Попереду всього війська три
старшини виступали (Леся Українка). Високий берег був ніби поперерізуваний поперек
вузенькими западинами… (І. Нечуй-Левицький). Поперек стежки лежало… дерево… (М.
Гжицький). Я його не дістав поки (М. Коцюбинський). Поки була корова, я продавала молоко
(І. Франко). Жду не діждуся, коли вони появляться (М. Коцюбинський). Коли гульк аж в степ
широкий суне злючая зима (М. Глібов). Серце в’яне співаючи, коли знає за що (Т. Шевченко).
Як передати листа?.. (М. Коцюбинський). І світ божий як великдень, і люди – як люди (Т.
Шевченко). Як надишусь я тобою, як зорю, не розлюблю (В. Сосюра).
ІІ
Кругом, як в усі, все мовчить (Т. Шевченко). А глянь лиш гарно кругом себе… (Т.
Шевченко). Як би йому натякнути, що я заміж … ладна вийти? (І. Нечуй-Левицький). Не було,
мабуть, кращої людини на світі, як дідусь (О. Гончар). На ніч мороз як потисне… (М.
Коцюбинський). Коли б мені отих дітей найти де-небудь (Т. Шевченко). То коли, кажете,
прийти? (Леся Українка). Коли не до тебе п’ють, то не кажи “здоров”!.. (М. Кропивницький).
Підходжу і сідаю напроти (М. Коцюбинський). Харитя стояла напроти дерев (Панас Мирний).
Навколо із квітів рясненький віночок (М. Коцюбинський). Забіліли сніги навколо Києва…
(О.Довженко). Ніде нікого не було навкруг (М. Стельмах). … Прислухався, як калатав стукач
навколо подвір’я (М. Коцюбинський). А Грицько… – не тільки не слухає, а ще і наперекір
робить (Панас Мирний). … Вирішила наперекір усім… бути щасливою (І. Вільде).
ІІІ
Довго балакав, та мало сказав!.. (М. Кропивницький). А чи мало я їх, сліз, виплакала!
(Марко Вовчок). Попереду повагом виступали телята, а позаду ледве ноги волік Василь (Панас
Мирний). Ішли позаду усіх… (А. Головко). Рідні пісні навіювали багато споминів (О. Гончар).
Поїдеш далеко, побачиш багато… (Т. Шевченко). Вона довго ходила з кошиком по хаті й не
знала, де б його відповідно примостити (Н. Кобринська). Відповідно до змін у розкладі
запланували використати час по-іншому (Із газети). А ми б і досі так жили (Т. Шевченко.). Так!
Я буду крізь сльози сміятись (Леся Українка).
ІV
А чому їм добре живеться? (М. Стельмах). На чому тут не каталися… (М. Стельмах).
Чого в вічі лізеш? Чого тобі треба? (Марко Вовчок). … Я хотів би дати не будь-що, а таку річ,
яка справді оправдала б постанову редакції (М. Коцюбинський). Василько будь-що заповзявся
наловити йому на юшку бубирів (О. Донченко). Близько лікоть – та не вкусиш (М. Номис).
Вранці прокидаємося близько десятої години (Леся Українка). Я питаю про гріх супроти бога
(Леся Українка). Так бити тварину гріх (Із газети). Лише його лінь гризе мене. Спати хочеться, а
лягати лінь (Із газети).
Завдання 3. Підкреслити прислівники, визначити їх семантико-синтаксичну групу.
З’ясувати роль контексту.
І
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Тепер я бачу насправді, що над звірами цар… Вибачай, що так нечемно говорив з тобою
– Бачиш! – промовив гордо осел. – Завжди треба бути чемним… От тепер я міг тебе покарати…
Чи близько чи далеко зустрічаєш в лісі Вовчика – братика. – Здорові були! – Низенько
кланяється. Нема ніде царя, яснішого, ніж осел, – пошепки промовив лев (І. Франко).
ІІ
Чому ж так довго? Відомо, що за добове проживання у двокімнатній хрущовці
кримчани “деруть” по 70 євро. Звичайно, не варто забувати, що за рік майже на 60 %
подорожчали комунальні послуги і продукти. А літній сезон, звісно, для мешканців півдня –
єдиний шанс поліпшити фінансове становище. Тому-то й справді Крим став невиправдано
золотим (Із газети).
ІІІ
Звичайно ж, такі системи давно існують. Наприклад, у США вони успішно діють. А як
саме відбувається це тестування? Переважно в людини беруть трохи крові, згодом виділяють
ділянки генетичного коду. Цікаво, що за кожну здібність відповідає своя ланка. Деякі дані
досить важко пояснити науці: люди, особливо здібні до спорту, народжуються переважно у
перші три місяці року. Буде видно, чи цю закономірність підтвердять олімпійські перемоги (Із
газети).
ІV
Чому влада так вирішила? По-перше, причиною збитків є те, що немає системи
попередження. Напевно, винна й низька рентабельність. На вулицях уже нема черг. То коли,
ймовірно, запровадять мораторій? Спочатку треба пройти депутатські комісії.., тоді все
залежатиме від депутатів. Станції можна будувати, але їх чомусь не будують (Із газети).
Завдання 5. Скласти або виписати з художньої літератури речення:
І
1) У яких прислівник виконує різні функції:
а) атрибутивну й предикативну
б) атрибутивну й модальну
в) предикативну й модальну
г) атрибутивну, предикативну й модальну
2) У яких прислівник може бути
а) тільки модальним
б) тільки атрибутивним
в) тільки предикативним.
З’ясувати роль контексту.
ІІ
З атрибутивними прислівниками, які передають:
1) ознаку динамічної ознаки (дії, стану)
2) ознаку статичної ознаки
3) статичну ознаку предмета.
Підсумувати, з якими частинами мови вони поєднуються.
ІІІ
З обставинними прислівниками
1) місця
2) часу
3) причини
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4) мети
ІV
З означальними прислівниками
1) якісно-означальними
2) способу дії
3) міри вияву ознаки
Узагальнити морфологічні, словотвірні та синтаксичні особливості цих прислівників.
Завдання 6. Від поданих прислівників утворити всі можливі ступені порівняння, якщо
прислівники не ступенюються, пояснити чому. Вказати морфонологічні зміни. Визначити у
прислівниках ступінь безвідносної міри якості й охарактеризувати наявність суб’єктивної
оцінки.
І
Добре, погано, гарно, дорого, сміливо, задорого, пізнувато, швидко-швидко, тихесенько,
дрібно, забагато, дрібненько, спокійнісінько, мало, вузько, високо, глибоко, гладко, багато,
широко, мудро, слизько, велично.
ІІ
Важко, гаряче, тепленько, недалечко, замало, небагато, швиденько, близько, широко,
прекрасно, потрібно, варто, видно, довго, густо, рідко, скромно, багато-багато, легко, легенько,
задовго, низько.
ІІІ
Близенько, дзвінко, вузько, запізно, чимало, немало, забагато, сміливо, треба, потрібно,
відомо, безумовно, темно, пізнувато, весело, біло, за ясно, по-перше, нема, немає, можна.
ІV
Страшно, тихо, голосно, чисто, рясно, ріденько, зашвидко, далеко, вільно, високовисоко, премудро, задобре, давно, здавна, правильно, безпечно, безмовно, вигідно, незручно,
смішно.
Завдання 7. Зробити повний морфологічний аналіз прислівників:
І
Вже ген-ген з полудня, а треба вернутися завидна. Їм обом жаль стало молодого
деревця. Яким підійшов ближче… Незабаром з-під купи снігу не було видко пенька.
– Чого батько журяться? – думав він. – Чи того, що нездужають тяжко, чи того, що нема
грошей?... (М. Коцюбинський).
ІІ
… Там дуже гарно, коли усі садочки зацвітуть… Скільки соловейків тоді защебече – і
злічити не можна! Приїхали ми пізно ввечері і зараз спати полягали. Хутенько, як сонечко
закотилось, помовкли голоси… Усе округи дуже тихо було… Було свіжо, пахучо й тепло
(Марко Вовчок).
ІІІ
Давним-давно колись у дрімучих лісах з’явився Лев. Він щодня з’їдав не менше як по
десять, а іноді й двадцять душ звірячих.
– Лисичко, треба тобі йти до Лева побалакати з ним. Довго Лисичка никала по лісу,
певно, боялась підходити до Лева, а далі несподівано наткнулась на колодязь. “Краще я
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втоплюся, ніж живцем оддаватися в зуби кровопивці… Я одразу потону”. Обійшла навколо,
заглянула, а там вода далеко-далеко (Нар. казка).
ІV
Уперше підприємства стали беззбитковими. Треба завдячувати насамперед жителям
міста. Чому ж комунальні підприємства нарешті стали давати прибуток. ЖЕКи, які завжди були
збитковими, раптом стали прибутковими? Вони почали краще збирати гроші з мешканців.
Якщо раніше переважно збирали квартплату на 85%, то тепер – на 105–120 %. По-перше, у
городян збільшився рівень довіри, а по-друге, ЖЕК з кожним мешканцем уклав угоду (Із
газети).
Завдання 8. Правильно записати прислівники та прийменники з іншими частинами мови
(разом, окремо, через дефіс). Пояснити правила написання.
І
Без/відома, до/відома, до/нині, до/тепер, до/вподоби, не/до/шмиги, на/весні, на/гора,
з/роду/віку, без/упину, без/угаву, до/загину, пліч/о/пліч, віч/на/віч, мало/по/малу,
всього/на/всього, по/батьківськи, по/латині, по/пані/братськи, по/моєму, давним/давно,
на/скаку, на/силу, на/льоту, на/бігу, на/біс.
ІІ
Кінець/кінцем, давним/давно, сам/на/сам, одним/одна, по/одинці, по/одному,
по/вашому, по/перше, в/перше, у/двічі, у/сто/крат, по/троє за/світла, на/живо, на/біло, не/до/речі,
до/загину, до/побачення, до/щенту, будь/що/будь, казна/де, аби/де, хто/зна/як, в/ногу, з/року/в/
рік, нога/в/ногу.
ІІІ
До/схочу, до/суха, до/пуття, на/мить, на/силу, під/силу, з/давніх/давен, з/роду/віку,
по/ночі, з/року/в/рік, на/яву, по/п’яте, по/п’ятеро, у/п’ятеро, на/поруки, на/виворіт, на/виріст, в/
міру, на/жаль, до/гола, до/дому, де/інде, десь/інде, ані/телень, видимо/не/видимо.
ІV
Десь/інколи, де/не/де, плече/в/плече, око/в/око, на/вік/віки, за/видна, за/дня, від/давна,
від/нині, від/учора, по/батькові, по/батьківськи, по/сусідськи, по/сусідству, куди/інде, аби/куди,
хто/зна/куди, час/від/часу, по/правді, хто/зна/як, де/куди, ані/мур/мур, у/решті/решт, десь/то,
пів/дарма, не/аби/як.
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ПРИЙМЕННИК
1.
2.
3.
4.
5.

Незмінні неповнозначні слова в системі частин мови за традиційним вченням.
Статус службових частин мови за різними мовознавчими концепціями (І.
Кучеренко, І. Вихованець, К. Городенська).
Прийменник як частина мови.
Аналіз прийменників за похідністю та структурою.
Основні значення конструкцій з первинними прийменниками. Синонімічні
прийменникові конструкції.

Завдання 1. Переписати текст. Назвати
з’ясувати статус службових частин мови за
Городенської.
У цій землі нічого не забракло –
ні рік, ні моря, ні озер, ні трав.
Найперший скіф, молодший син Геракла,
собі роздольне царство вибирав.
А скіфський бог розщедрився до того –
із неба кинув плуга золотого.
А ще він кинув золоту сокиру –
Як часом з ними хто не схоче миру.
А для гостей на саму видноту
бог кинув з неба чашу золоту.

частини мови (за традиційним вченням),
вченням І. Кучеренка, І Вихованця та К.
Хоча як інші книги погортай,
то перший цар був скіфський Таргітай.
І, як легенда каже прастара, –
він син Дажбога і дочки Дніпра.
При ньому також на вечірній пруг
упала чаша, топірець і плуг.
Окрім легенд, є дані наукові,
теорії складніші теорем.
Наявні тут етруски загадкові
в генезі етрускоїдних племен.
(Л. Костенко)

Завдання 2. Переписати текст. Назвати частини мови (за традиційним вченням),
з’ясувати статус службових частин мови за вченням І. Кучеренка, І Вихованця та К.
Городенської.
І Дух сказав:
 Великий муж Богдан.
 А що по смертю?
 Ошибає страх.
Його Чернецький виверне із гробу
і вистрелить з гармати його прах.
 Гетьманичі?
 Великою печаллю
урветься рід і згасне у рідні.
Тиміш загине в битві під Сучавою,
а Юрій десь в турецькій стороні.

 А ще скажи: ось років через двісті
якої слави гетьман заживе?
 На землю прийде гетьман слова,
Богдана п’яним назове.
Казан кипить, уже по вінця піни.
Задуха. Комір хочеться роздерти.
 А ще сказав про долю України. 
Козак сказав:
 Я ще раз хочу вмерти.
(Л. Костенко)

Завдання 3. Переписати текст, знайти прийменники, визначити значення конструкцій з
первинними прийменниками.
На другий ранок всіх в’язнів з тюрми загнали в Собор Святої Богородиці. В Соборі скрізь:
попід стіною, під колонами сиділо добрих дві сотні людей, чекали відправки в Сибір. Орися
разом з дівчатами та сивою Даною сиділа під високою колоною. Вона розглядала розпис на
стелі, на стінах. Все довкола розписано було сценами із біблейських сюжетів. На одній з картин
Ісус Христос сидів на Оливній горі, обхопивши руками коліна, і дивився на нічне місто, яке
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внизу мерехтіло анфіладами світляків. Син Божий молився до небесного Отця за людей отих
грішних, за яких Він завтра мусить випити чашу найтяжчих мук. (П. Федюк)
Завдання 4. Записати текст. Знайти прийменники і зробити їх морфологічний аналіз в
такій послідовності : а) вказівка на частиномовну належність (прийменник); б) особливості
структури (простий, складний, складений); в) за походженням (первинний / вторинний; г) для
вторинних – відіменний, віддієслівний, прислівниковий; ґ) відмінкова форма іменної частини
мови, з якою сполучений прийменник; д) значення прийменниково-іменної конструкції.
І
Стою я збоку суєти. Збоку стихій людських припливів, набираю милий телефон і йду собі
далі з блідим лицем поміж людей супроти вітру.
...А у серці у мене горлиці з тривоги гніздо собі звили.
Стою на узбережжі, де в морі Волга зборює Оку. Попри мене стадом диких свиней
хрюкають напасно машини. На мене шкірять жовті зуби кацарапники. Мені дівчата цвітуть
очима.
...А у серці у мене горлиці тривогу воркують.
Стою перед туркменської пустелі. Довкола мене хвилі піску в океани здіймаються. Попри
мене пройшли дві зіниці, як дві паралельні прямі, за ними побіг вмираючи сайгак.
...А у серці у мене горлиці, як дзвони, крилами б’ють.
Стою у латвійському храмі-борвію. Бенкетую з куницями помаранчами буйно. Із лосями
навперегони мчу до моря. За нами квіти навперейми, зіниці-птиці сліпучі. Байба кепкує з мене
на місячній каруселі.
…А у серці моїм тривоги тремтіли сузір’ям на крилах горлиць (П. Федюк).
ІІ
Ішов дід з містечка, через гору, у свій присілок, з трьома буханками хліба, ішов у
Маковщину. Найкоротша стежка туди – проз цвинтар. Під грушею у дикій моркві до ранку
ходять їжаки. Пливе перон за сизими шибками. ( Л. Костенко).
Так і не подивилися одне одному у самотні очі, аж поки на подвір’я із-за копиці сіна не
прийшов різдвяний місяць. Аж тоді господиня подала через квартирку вовкові шмат сала і той
щез з-під вікна, а вона, підперши сухою рукою голову, дивилася на ворітню і чекала, чекала…
Різдво і прочекала. Заходила Сива Дана перед заходом сонця у кожну хату. Сідала за стіл,
відщипувала крихту хліба, нею зоставленою і накритою рушником. Потім ставала на стілець,
витирала з ікон пилюку і виходила (П. Федюк).
Зігнувшись в голоблях, без передиху, штурхав в нескінченному соняшничинні Манюню, а
з нею ми втікали від кодимського побойовиська. Коли-не-коли на ходу під Манюню брикнув
Орлик, тицяв їй у вим’я, на ходу під полуднував, і знов летів на пару з Султанчиком, ганяв обіч
воза і вмить ціпенів, коли з-під його копитець зривалися коники-стрибунці
(М. Вінграновський).
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СПОЛУЧНИК
1.
2.
3.
4.
5.

Сполучник як частина мови.
Статус сполучника за вченням І. Вихованця, К. Городенської.
Склад сполучників за будовою.
Поділ сполучників за структурою та за способом уживання.
Синтаксичні функції сполучників. Різновиди сурядних та підрядних сполучників.

Завдання 1. Переписати текст, проаналізувати сполучники за морфемним складом і
синтаксичною функцією.
Ні, то не кедри дзвенять, то золоте дитинство дзвонить дзвіночками в гаях. Думки
плутались у голові, що була немов оливом наллята. На багато верств тут тільки праліс та звірі, а
людей нема. Замикаючи очі, бачив лиш, як дівчина ходила по хаті, мов пливла… Малий ласун,
що вічно тикав свого носа у солодке, бо бабуня його
ила, мав тепер з того клопіт. Ну,
якщо ти так багато начитався старинних казок, то розкажеш мені. Або тут “кішки” ці домашні,
або тут люди незвичайні. Стара, але дебела ще хата, рублена з добротного дерева. Ніч, північ,
чи мороз лютий, чи злива страхітна, – байдуже. …На голові пропотілий кашкет, ватяні штани,
дарма що така спека. Гриць загаявся, і Наталка зі спіхом пролетіла мимо. Григорій, щоб
догодити матері, їв за трьох. Це дитя нетрів. І він далебі, і сам не знав, як би він почував себе
десь в інших умовах. І так, ніби хто зрушив зрушив шар попелу, над купою пригаслого жару,
звільнив його, та й почав роздмухувати той пекельний всепожираючий вогонь в його серці.
Другого дня, як сонце оббило трохи росу і як увесь звір, мовляв старий Сірко, уже заднював;
посідлали коней (І. Багряний). Хоч, не одного там калічили ті скали, ми далі йшли (І. Франко).
Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому
(М. Коцюбинський).
Завдання 2. Переписати текст. Знайти сполучники і зробити їх морфологічний аналіз у
такій послідовності:
а) сполучник;
б) група за будовою (морфемним складом);
в) група за способом уживання;
г) група за синтаксичною функцією.
У Києві, позаторік, у грудні, коли ти в Браму в’їхав Золоту, тебе стрічали юрми велелюдні,
тобі кричали: “ Слава!” за версту (Л. Костенко). Поки жінка гріла вечерю та готувала свиням
затерку, Орест вийшов на ганок, сів на сходи і наслухав ніч. Так він сидів з півгодини на
сходах, а душу його все більше огортала глибока тривога. Хоч він і розраджував себе, що все
почуте і побачене є пуста візія, але все ж якась тривога і страх наступали на нього. Ні, демоне,
не зможу я уже слугою твоїм бути. Ну як я можу стати слугою бога зла і пітьми, коли у мені сяє
добро краси і любові. Повернемося, пане Антоне, повернемося, якщо навіть наші тіла
закопають десь у вічну мерзлоту, то все одно душі наші повернуться на Україну, аби
воплотитися в новонароджених, і ті нові люди, таки вибирають, повернути народу нашому той
найцінніший дар Божий – нашу Державу. А відтак на мене напав страх. Я схопився на ноги, аби
кудись втікати, але пробіг пару метрів і впав, бо нога моя була перебита вище коліна (П.
Федюк).
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ЧАСТКА
Частка як частина мови.
Статус часток за вченням І. Вихованця, К. Городенської.
Поділ часток за структурними особливостями (за місцем і роллю у мовних одиницях).
Різновиди фразових часток за функціонально-семантичними ознаками: питальні,
оклично-підсилювальні, власне модальні, стверджувальні, заперечні, вказівні,
означальні, кількісні, спонукальні, видільні, приєднувальні.
5. Формотворчі частки.
6. Словотворчі частки.
7. Наголошування часток.
1.
2.
3.
4.

Завдання 1. Переписати текст, знайти частки, зробити їх морфологічний аналіз у такій
послідовності:
а) частка;
б) група за структурними особливостями (фразові, формотворчі, словотворчі);
в) фразові частки: питальні, оклично-підсилювальні, власне модальні, стверджувальні,
заперечні, вказівні, означальні, кількісні, спонукальні, видільні, приєднувальні.
І
1. А я ж хіба тебе держу? – сказав Гірей. А я ж з тобою дружу, – казав Гірей. Мідь, ну
золото. Ну, пропала свобода. Ну, влади прагнете. Кордони вам тісні. А хто ж вам право дав
одняти у народу його велику гордість і пісні. Що не народ – одне й те саме горе. Що не поет –
одна й та ж печаль (Л. Костенко). 2. Скільки тієї мужності простої треба, скільки тої певності,
може, неусвідомленої, а звичайної стихійної. Ще й не бачила, а вже знаю. 3. – І коня матимеш
синку…оцього ось, гнідого. Проте не втерпів і запитав: – А чи ж стріляв коли, чи
вмієш?...Григорій почухав голову? – Не пробував. Може, й умію. І стріляти ізюбрів абияк тепер
заборонено. Ні на м’ясо, ні на шкіру, тільки на панти і то лише один місяць. 4. – Що то,
Грицьку? – Та летяга ж. Білка така летюча, середня сестра між вивіркою та бурундуком (І.
Багряний). 5. А шум в лісах, а гомін по діброві, а пісня хоче коней розпрягать. Які багаття
палахтять у полі, які великі тіні від багать (Л. Костенко). 6. А Грицько пильнував вогню, коли
він хотів і собі взяти ость, вона його благала: – Грицю, братику, хай я ще…Ось іще, іще трішки.
Нарешті передавала з жалем йому ость…То були дивні чарівні ночі в казкових первісних
пралісах (І. Багряний).
ІІ
Та врятувати край свій не судилось.

І Україна ждатиме Месії.

Ще зо два рази він задасть їм хлости.
Ще наостанку шаблею смальне.
І щоб навік позбутись Йогомости,
цареві, необачний, присягне.

Не раз повстане, але всує, всує!
Чорнильну лжу породить каламар.
Усіх одурить, вольності скасує,
задавить все підшитий лисом цар.

Своє гетьманство славне осоромить,
зведе надовго з доброї тропи.
 А що ж Богун?
 Він шаблею переломить,
об землю брязне і майне в степи.

коли ж віднімуть у людей і мову,
коли в сибірах закатруплять їх,
душа Богдана в розпачі німому
нестиме непокутуваний гріх.

І буде місто зватись Переяслав.
І будуть плуга перти гречкосії.
І три зорі дивитимуться в ясла.

 А вмре ж він як?
 Та ніби на хворобу.
(Л. Костенко)
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ІІІ
Хто б подумав, що в такім наївнім, дикім хлопчиську стільки змислу і такту (І.
Багряний). … Тихо! Щоб не збудить. Кричать мегафони зранку, надривають пісні горлянки…
Хай чують. Вуйна Настя вхопила мене за руку: «Не можна, Ігорку». А чим я міг зарадити їй,
такій самотній на цілому світі, та ще й на власному весіллі, та ще й з таким чистим голосом,
який міг підслухати будь-хто. – Господи, – це не сон… – Ні, ти не вмреш. Ти переживеш всі
муки і смерть кожного з них. Вона [хата] була найвеселішою на хуторі, й завжди сміялися
заходові сонця її чисті вікна. Три живі душі…, єдині і найрідніші, … жили у цій оселі. – І демон
знову забере тебе у мене? Так, він мене не простить. Та ж почекай до ранку. Я люблю людей
такими, як вони є. Навіть тих, що стріляли у мене. Заберіть і Збуя [коня]. Краще най вам
служить, аніж совітам (П. Федюк).
Завдання 2. Переписати текст, з’ясувати якою частиною мови виступає підкреслене
слово (за традиційним вченням, вченням І. Кучеренка, І. Вихованця і К. Городенської).
Поки жінка гріла вечерю та готувала свиням затерку, Орест вийшов на ганок, сів на сходи і
наслухав ніч. Солов’ї вже позамовкали, бо виводили солов’ят, зате собаки та жаби, неначе
змагалися одні з другими, хто кого перекричить. Хоч і він і розраджував себе, що все почуте і
побачене на стернищі, то є пуста візія, але все ж якась тривога і страх наступали на нього…
Якщо Світланку знайду, буду боротися з демоном ( П. Федюк).
Він навіть не помітив, як звірок давно вже вискочив з протилежного кінця колоди. Ішов
стежкою, а очі до нього додивлялися, все обмацували і шукали. І дзвенять кедри…Ні, то не
кедри дзвенять, то золоте дитинство дзвонить дзвіночками в гаях, синіми волошками зоріє в
полях…Уперше йому було на віке тихе, щоб на його мову дівчина заломлювали брови. ( І.
Багряний).
Завдання 3. Скласти 15 речень із фразовими, формотворчими і словотворчими
частками.
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1.
2.
3.
4.

ВИГУК
Загальна характеристика вигуків як своєрідних незмінних слів.
Первинні і вторинні вигуки, їх творення та звукова структура.
Групи вигуків за значенням. Емоційні вигуки. Вигуки, за допомогою яких передаються
волевиявлення.
Звуконаслідувальні слова.

Завдання 1. Переписати речення, знайти вигуки, визначити їх групу за значенням.
Ой лелечко, мені би тільки оживити пальці, бо душа ще не зашкарубла, то я бих, хоча і не
вмію читати музики, повибирав такі тони, та так бих заграв, що всі взріли би, яка красива у
мене жінка. Боже, як вив той пес. Газда палив собі, напився до штабаря: – дай вам, Боже,
здоров’я, Іванку, що ви нам воду добули. Фу, трохи полегшало, – видихнув з себе. Постояв так з
півгодини, а коли зсудомило обморожену ногу, одягнувся і поїхав додому. Один сотник Грім у
повній формі офіцера УПА. – Слава, Україні, – привітався сотник, піднявши догори руки. –
Героям слава, – відповів господар. Не встиг доїсти, як у шибку хтось постукав. – Ігій, на біду, –
а хто пха в таку рань, – відізвалася від печі Мар’я. Лежала у своєму кутику, в який притулила її
невістка, на бомбетлі та слухала, як крізь хропіння двох захланних і очужілих їй людей
проривалося голосне “ку-ку, ку-ку”. Він і далі пригадував, але його зупинив голос згори: –
Досить! – Ой горечко, сплеснула руками, – вже, видно, щось сталося. – го-го то го-го, але що з
Василем буде. Він ще з дитинства любить її. – О, до нас великі гості. Але голодний звір, чуючи
легку здобич, пружно зводиться, готуючись до стрибка, загарчав. – Ах ти, людиську, –
розсердилась Оксанка, вхопила патик і пішла на звіра. – Ану прочитай хоч один, – попросила
Ганнуся з Надвірної. –А я втечу, бігме, втечу в ліс. Я буду їх своїми руками різати, вбивати, –
перебила Настю Ганнуся ( П. Федюк).
Завдання 2. Розмежувати вигуки за походженням (на первинні і вторинні).
Ой, ах, о, боже ж мій, боже, лелечко, хе, фу, вибачте, добрий день, оце так, ха, гов, а гов,
прощайте, годі, спасибі, агій, ого, е, і, нумо, кат їх бери, де там, от тобі й на, тю, отаке, ой
мамочко, мати мол рідна, людоньки, ей.
Завдання 3. Поділити вигуки за значенням на емоційні та вигуки, за допомогою яких
передаються різні волевиявлення.
Ой, здоровенькі були, ей, ах, о, ну, на добраніч, киш, гей, цабе, доброго здоров’я, гайда,
годі, вйо, доброго дня.
Завдання 4. Скласти речення з вигуками, які б виражали: а) здивування; б) осуд; в)
радість; г) жах; ґ) погрозу; е) уболівання.
Завдання 5. Скласти 5 речень з звуконаслідувальними словами.
Завдання 6. Переписати речення, зробити морфологічний аналіз вигуків у такій
послідовності:
а) вказівка на частиномовну належність (вигук);
б) група за походженням (первинний, вторинний);
в) група за значенням (передає емоції чи волевиявлення людини; звуконаслідувальні слова;
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г) для тих вигуків, що передають волевиявлення, вказати різновид (наказово-спонукальний
чи апелятивний).
1. Добра людина поїхала, дай їй бог здоров’я, – зітхав він лагідно, коли подорожній
нарешті зникав у кущах. – А хто вона, діду, людина ота? Звідки вона? – А бог її знає, хіба я
знаю. 2. – А-а, хіба це риба! Казна-що, не риба. От колись була риба, що ви знали. Ото з
покійним Назаром, хай царствує, як підемо було… 3. Тоді Пірат, що спав біля діда на траві,
схоплювався з просоння, тікав у любисток і з переляку гавкав уже звідти на діда. – Та не гавкай
хоч ти мені...– Гав-гав! 4. –.Та щоб бодай тобі кістка в горло! Кахи-ках! – Куди ти тютюн
ламаєш, бодай тобі руки і тож поламало! А бодай ти не виліз з того тютюну до хторого
пришествія! Щоб ти зів’яв був, невігласе, як ота морквочка зів’яла від твоїх каторжних рук. 5.
Здрастуйте, діду! – сказав я, знявши обома руками шапку, і швидко пішов далі. 6. Ой-ой-ой! –
жалібно заскиглив він, коли старечий ватаг Богдан Холод оперезав його посохом по спині. 7.
Уже на возі, ой!.. Малого хоч би не брали! Комарі з’їдять! 8. Е-е! філософствує дід під дубом. 9.
Один тільки дядько Самійло не піддавався воронячим чарам. Навпаки, він тоді трусився від
гніву. – Га, не здохнеш ти! Киги, нечиста сило. 10. О, чуєте? Мабуть, вже й на їх (деркачів)
перевід приходить (О. Довженко).
Завдання 7. Переписати речення, знайти у них частки і вигуки, зробити їх морфологічний
аналіз.
І...раптом пісня застрягла в кожного в горлі. Всі затетеріли – обидві половинки тафлевих
дверей навстіж розчинилися, і... на порозі став сотник УПА Василь Розлуч – Василів тато. Той
самий, у тій же уніформі з автоматом на грудях. Ну, чистісінько такий, яким його закопали –
похоронили тайком у солом’яному околоті в оту няворину осінню кромішню ніч під горіхом
назад хати.
 Слава Україні, – тихо, але з притиском привітався сотник. Ніхто не міг і слова вимовити.
Лишень Василева мама спокійно мовила:
 А о, видиш, Васильку, навіть твій тато прийшов з того світу. Він ід мені зчаста ївляїси.
Небіжчик-сотник підійшов до Василя, подав руку:
 Здоров, Василю!
Василь якось підсвідомо подав для привітання руку, але потиску батькової руки не відчув.
А замість привітання почув пекучі слова:
 Що ж ти, синку, поліз у чужі гори. Ми тут тисячами гинули, аби осокотити від
кровожадного москаля наші гори, а ти полетів москалям захоплювати чужі. Ех синку, синку...
Небіжчик-сотник Розлуч щез з хати так само, як і появився, навіть дверей за собою не
зачинив, так, наче боявся попасти в облаву капітана Розлуча (П. Федюк).
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ДОДАТКИ
СХЕМИ ПОВНОГО МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Іменник
1) аналізована з тексту словоформа;
2) початкова форма;
3) вказівка на частиномовну належність;
4) істота / неістота;
5) власна / загальна назва;
6) конкретний / абстрактний (для конкретних – збірний, речовинний, одиничний);
7) рід;
8) число;
9) особа
10) відмінок;
11) відміна;
12) група;
13) синтаксична функція.
Прикметник
1) аналізована з тексту словоформа;
2) початкова форма;
3) вказівка на частиномовну належність;
4) семантичний розряд (якісний-відносний-присвійний);
5) значення безвідносної міри ознаки, суб’єктивної оцінки;
6) ступінь порівняння (звичайний, вищий, найвищий, проста-складена форма;
7) форма повна (стягнена – нестягнена) – коротка;
8) група (тверда – м’яка – нема групи);
9) рід;
10) число;
11) відмінок;
12) синтаксична функція.
Числівник
1) аналізована з тексту словоформа;
2) початкова форма;
3) вказівка на частиномовну належність за традиційною і нетрадиційними школами;
4) група за значенням (кількісний: власне кількісний, неозначено-кількісний,
збірний, дробовий; порядковий);
5) тип за структурою (простий, складний, складений);
6) рід;
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7) число;
8) відмінок;
9) синтаксична функція.
Займенник
1) аналізована з тексту словоформа;
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

початкова форма;
вказівка на частиномовну належність за традиційною і нетрадиційними школами;
група за значенням;
рід;
число;
відмінок;
особа;
синтаксична функція.
Дієслово
І Особові (дієвідмінювані) форми :
1) аналізована з тексту словоформа;
2) початкова форма;
3) вказівка на частиномовну належність;
4) вид;
5) перехідне / неперехідне;
6) стан;
7) спосіб;
8) час;
9) особа (за наявності);
10) число;
11) структурний клас; рід (спосіб) дії (за В. М. Русанівським);
12) рід (за наявності);
13) дієвідміна;
14) синтаксична функція.
ІІ Дієприкметник:

1)

аналізована словоформа;

2)

початкова форма;

3)

вказівка на частиномовну належність за традиційною і нетрадиційними школами;

4)

вид;

5)

стан;

6)

час;

7)

рід;

8)

число;
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9)

відмінок;

11) дієвідміна;
12) синтаксична функція.
ІІІ Дієприслівник:
1)

аналізована форма;

2)

початкова форма;

3)

вказівка на частиномовну належність;

4)

вид;

5)

перехідне/ неперехідне;

6)

стан;

7)

час;

8)

дієвідміна;

9)

синтаксична функція.
ІV Форми на -но, -то:
1) аналізована форма;

2)

початкова форма;

3)

вказівка на частиномовну належність (за різними школами);

4)

вид;

5)

перехідне / неперехідне;

6)

стан;

7)

час;

8)

дієвідміна;

9)

синтаксична функція.
V Інфінітив:

1)

аналізована форма;

2)

вказівка на частиномовну належність;

3)

вид;

4)

перехідне / неперехідне;

5)

стан;

6)

дієвідміна;

7)

синтаксична функція.
Прислівник

1) аналізоване з тексту слово;
2) вказівка на частиномовну належність;
3) синтаксичний клас;
4) семантичний розряд;
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5) група за будовою (простий, складний чи складений);
6) група за походженням (первісний чи похідний); для похідних – частина мови, яка
мотивує прислівник;
7) ступінь порівняння (для якісно-означальних прислівників);
8) синтаксична функція.
Прийменник
1) аналізоване з тексту слово (у сполученні з відмінковою формою іменника чи іншої
іменної частини мови);
2) вказівка на частиномовну належність за традиційною і нетрадиційними школами;
3) особливості структури (простий, складний, складений);
4) за походженням (первинний / вторинний); для вторинних – відіменний, віддієслівний,
відприслівниковий;
5) відмінкова форма іменної частини мови, з якою сполучений прийменник;
6) значення прийменниково-іменної конструкції.
Сполучник
1) аналізоване з тексту слово;
2) вказівка на частиномовну належність за традиційною і нетрадиційними школами;
3) група за будовою (прості, складні, складені);
4) група за способом уживання (одиничні, повторювальні, парні;
5) група за синтаксичною функцією (сурядний / підрядний)
6) тип сурядного (єднальний, протиставний, розділовий, градаційний) / підрядного
(причиновий, часовий, мети, порівняння, допустовий, пояснювальний, умовний).

Частка
1) аналізоване з тексту слово;
2) вказівка на частиномовну належність за традиційною і нетрадиційною школами;
3) тип частки за функцією (фразова, формотворча, словотворча);
4) функціонально-семантичні особливості частки (а) оформлює певний комунікативний тип
речення, б) виражає ставлення мовця до змісту речення; в) виділяє за змістом один із
компонентів речення; г) морфологічно оформлює модальне значення);
5) семантична група частки (для фразових): питальна, оклично-підсилювальна, власне
модальна, стверджувальна, заперечна, вказівна, означальна, кількісна, спонукальна,
видільна, приєднувальна);
Вигук
1) аналізоване з тексту слово;
2) вказівка на частиномовну належність ;
3) група за походженням (первинний, вторинний);
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4) група за значенням (передає емоції чи волевиявлення людини); звуконаслідувальні
слова;
5) значення емоційного вигука: здивування, осуд, фізичний біль, сумнів, здогад тощо;
6) різновид вигуків із значенням волевиявлення: наказово-спонукальний чи
апелятивний.
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ТЕКСТИ ДЛЯ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
І
Ну, тепер, поки гряне той постріл, ми маємо час розповісти про Тихона зі свого,
людського боку. Чоловік він був бідний і тому, аби не витрачати зайвих зарядів, мусив
зробитися снайпером. Проте вбивати диких качок йому доводилось нечасто. (...) Внаслідок
такої діалектики природи всі качки, нирці, курочки, чайки, все наше птаство впізнавало його
ще здалеку і ховалось у ситняк або у воду, під латаття. (...) Цілитись Тихон любив довго.
„Ну стріляйте вже, дядьку”, – шепочу я Тихонові, а серце завмерло від страху: ну, зараз
трахне! Щоб ви знали, ні на яку іншу птицю, крім качок, у Тихона не піднімалася рука. І
цілком зрозуміло: всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок – можна було
викосити косою в траві, якщо підвернеться, або впіймати. А вже там про вальдшнепів,
дупелів, кроншнепів – ніхто навіть і не думав, що вона є взагалі на світі. Диків звірів теж
було мало... Вовки перевелись, і навіть саме слово „вовк” вважалося вже наче дідовою
лайкою: „га, вовк би тебе з’їв” (О. Довженко).
ІІ
Як гарно людині в цій картині! Не треба ні вбивати нікого, ні красти, ні зламувати. (...).
І музика шириться, росте, підноситься. А він стоїть і дивиться услід, високо піднявши
голову. (...) Йому раптом починає здаватись, що хтось ридає за його спиною. Він
обертається – на порозі темних сіней стоїть його жінка, тільки не та, яку він знав чимало
років, а ніби зовсім інша. Перетворене найскладнішим потоком радісних почуттів, її
заплакане обличчя немов світиться в передсвітанковій півтемряві. В цю хвилину їм обом
прощається двадцять років. (...) Настає час розставатись. Саві Андрійовичу здається, що він
забув щось сказати: „Чекайте! Я не сказав ще вам найголовнішого! ...Любіть землю! Любіть
працю на землі, бо без цього не буде щастя нам і дітям нашим ні на якій планеті”
(О. Довженко).
ІІІ
Далі, щоб уникнути неприємностей, генерал Федорченко почне мовчки рахувати до
ста, і діалог набуде відтінку трохи незвичайного: генеральську лічбу вестиме напівголосно
сам автор, а поверх лічби поллються потоком слова Ангеліни Михайлівни, з яких стане
зрозуміло, що її чоловік – людина у вищій мір погана, позбавлена елементарного виховання,
що він тут зовсім розкис, що він замучив її образами і нерозумінням свого високого поста.
Що він талановитий тільки в битвах, в усьому ж іншому він, як був, так і залишився
мужиком. Що ця жалюгідна хатинка, з якою він приїхав попрощатися, – дурний сентимент і
примха, не більше, і вся ця бідність, неприглядність, відсутність елементарних вигод –
безглузді й нестерпні. Невже він зовсім осліп? (О. Довженко).
IV
Наступний день видається зранку туманно морозним, небо заволочено хмарами.
Повітря зіткане з дрібнесеньких голочок... повітря схоже на сухий і хмільний напій, що дере
піднебіння й опікає горлянку. Дегустуй цей студенний, лютневий напій уволю, смакуй
більшими чи меншими ковтками, відчуваючи, як його первісної гостроти цілюща сила
розливається по жилах, примушуючи кров звеселіти, примушуючи думки до бадьорішого
плину. Нинішнього ранку дерева зацвіли. (...) Ага, каже зима, хай вам про весну мріється,
але ж ніяка весна не подарує вам такого цвіту, як я. Своєю волею я обнизала цвітом кожну
гілочку, кожну галузку, кожний сучечок, а весна чи здатна мертве дерево оживити цвітом?
Беріть усі мої коштовності, всі запаси срібла і золота – і радуйтеся щедрій зимі.(...)
Розвіялись хмари й вільне сонце засвітило цвіт інею на деревах. Листя на дубах-нелинях по
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різьблених краях узялось густішим інеєм, а тому здається, наче припудрений снігом багрець
листка вставлено в різьблену пухову рамочку-облямівочку (Є. Гуцало).
V
Блукаючи в лісі, в полі чи в лузі, скрізь натикаєшся на полишені гнізда. Звичайно, о цій
зимовій порі бачиш їх не так багато, як восени чи ранньої весни, коли ще листячко не
розвинулось, тільки прокльовується. І хоч заметено снігом, усе ж натикаєшся на ці пташині
житла, звиті переважно на кущах чи на гіллі дерев. А які тільки матеріали застосовуються на
будівництво гнізд! Середина лютого, дні прибувають, багатшає сонячне проміння. Гнізда
чекають на повернення господарів. Звичайно, деякі з них зостануться покинутими, деякі
будуть захоплені іншими птахами. Цілі сузір’я гнізд, у яких кипіло торік турботливе життя,
тепер, у середині лютого, начебто являють закодовану шифрограму, яку нікому не дано
прочитати. Сонце, прибуваючи в середині лютого все більше й більше з кожним днем, уже
готується до їхнього повернення (Є. Гуцало).
VI
На довгих ніжках-галузинках ішов назустріч великий птах. Аж ніяк, звичайно, не гусак,
зустріч з яким не видалася б несподіваною. Я впізнав у ньому лелеку, званого ще гайстром,
чи бузьком. Тільки чому цей гайстер записався в пішоходи, замість того щоб міряти
крильми небесні простори? Й чому йде по втоптаному сніжку так, як міг би йти навесні по
шовковій луговій траві? Тужливо подивившись у небо, лелека від криниці повертається
назад у бічну вуличку... Отже, переламав крило, а тому й не зумів одлетіти до вирію в кінці
серпня чи у вересні, зостався на догляд дітей чи дорослих у людському гнізді. Ти ж бач, як
призвичаївся до безкрилого свого побуту і як призвичаїлись усі до земного лелеки. Лелекагайстер спроквола, але впевненою ходою йде по вуличці, скоро й зникає у відчиненій
хвіртці якоїсь садиби, а я не можу позбутись гострого відчуття, що спектр пташиних емоцій
зрідні людським (Є. Гуцало).
VII
Змерзлими голосами, збляклими й кволими, зрідка озиваються повзики, проте їхні
голоси назвати співом важко, швидше схожі на жалібні скарги, в яких радості не тепліє й
трошки. (…) Так стрімко й настрахано летіла та сова, яку я наполохав. Ще, здається, встиг
запримітити її пласкі, з нічною сліпуватою виряченістю очі, повні золотавої каламутної мли.
В польоті швидше скидалась на опудало, ніж на птаха, й у першу мить здалось, що це
опудало – наче з позаземного буття, з пекла, витвореного народною уявою, з тієї містики
підсвідомості, яка переслідує людину, зокрема, й такою реалією, як сова... Оте наполохане
барвисте клоччя, зване совою вухатою, бо мало на голові химерні вушка, перелетіло в
сонячному просторі поміж деревами й зникло в зеленому хмаровинні хвої, яке творило
кілька змучених ув одному гурті старих і високих сосон (Є. Гуцало).
VIII
Що таке молодість? Се – необачний привабний метелик, котрого часом схопить за крильця
життя, понівечить й кине в безодню забуття... Се – весна, що сама не знає, як відходить, як
заміняється розквітлим лісом, що не бачить наближення суворої осені! Й чогось мені так сумно
думати про молодість! У ніжних присмерках весняного кримського вечора тихо мліють вже
сонні гори. Мляво схиляють смереки над сірим забутим камінням свої темні-темні, ніби
зажурені віти. Й мовчать уперто, як провалля кістяка, повибивані шиби старезних вікон.
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Останні хмари спішать пригорнутися до поважного лона гір. Все шукає захисту. ...Й ось ще
мент, один, другий, і щось сколихнуло цю тишу вечірню й нагадало пекучий день. На кам’яних
східцях розсілася молодіж, по забутих стежках забігали діти... (Х. Андієвська).
IX
Зосталась коло будинку сама лише Ланевська. Це була вчителька польського походження,
що навчала молодь музиці, а разом з тим піклувалася про домашнє господарство й змушена
була через те здебільшого зоставатися на самоті під час подорожей, впоряджених дітьми. Коли
всі пішли, вона звеліла сторожу, що жив у маєтку, принести з його хати стіл, ослін та подати
самовар, а як оце все було зроблено, почала налагоджувати чай. Впоравшись, панна Ланевська
стомлена сіла на окремий стілець, принесений сторожем, і замислилась. ...Чомсь не вдається їй
збагнути ось чого: чом це життя поставило її в такі умови... Чому та – інша, має право
зоставатись коло нього навіки... Чому їй, Ланевській, не дано щастя на землі? ...А кримська ніч
змовчала, та зорі співчутливо й лагідно ще краще ясніли й сіяли в темній безодні неба. Ніби
мовчки казали: оця плачуча жінка, може, й звідала всю красу небесних гармоній, а нікчемні,
легковажні люди, що розбили її життя, чи ж обходять вони нас?!.. (Х. Андієвська).
X
З того часу, як було це написано, чимало літ перевернулось. І тільки тепер розпочато
систематизоване наукове видання для народу майже з усіх галузей різних наук. Марнувати ж
час на особисту полеміку, на самооборону, звертати увагу на дрібні з’явиська біжучого життя,
що не дотикаються безпосередньо настирних кошмарів сучасної історії, сучасних національних
трагедій, – се те ж, що в таку добу бути гоголівським Іваном Івановичем..., що не бачить далі
меж свого двору. Треба визнати, що значна частина нашого суспільства не йде за щирими
трудівниками нашого народу Грінченком, Доманицьким та ін., хоч і поважає їх на словах і
вшановує їхню пам’ять; доводиться константувати, що замість того, щоб ставати, як вони, до
нагальної праці активно, непохитно й безпосередньо, не гаючись, те суспільство витрачає час
на зовсім інше; воно начебто ніколи й не вміло йти спільно до розвитку власної культури, не
розрізаючи лав борців на підставі незадоволення чи то засобом цілити в ворога, чи належністю
їх до „не свого кола”... (Х. Андієвська).
XI
Мені спало на думку одіслати Вам свої поезії – перший зшиточок, які частиною були вже
надруковані, а решта ще залишається поки що в мене дома. Я гадала їх оддати в „Літературнонауковий вісник”, але раніше хочу з Вами порадитися, чи варто се робити? Вибачайте за те, що
насмілююся турбувати Вас, хоч особисто Вам незнайома. Один селянин – дуже оригінальна
людина без усякої освіти, але поступовець – прохає мене це Вам заслати... Він каже, що якби
що-небудь було надруковано з його творів, які я переписала без перерібок, то се б надало йому
надії, що думки його й праця недаремно загинуть... Є люди, що беруть життя і людей такими,
як вони в дійсності є, і можуть це робити, з цим миритися, се – філософи і реалісти, інші ж
людей, красу і все в дійсності бачать таким, яким би воно мусило бути, себто своїми очами,
ідеалізуючи усе. При багатьох песимістичних вибухах мого чуття, моїх думок я зістаюся все ж
тою, що дивиться на все своїми „рожевими” очами; і ось мене нині цікавить питання, чи справді
шкода отак дивитися на все? (Х. Андієвська).
XII
Ви, певне, вже знаєте (догадуєтеся), оскільки цінним, інтересним і щиро святим з’явився
для мене Ваш ласкавий лист. Дякую за нього гаряче, гаряче... Мені здавна хтілося битися
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крильцем у Ваше вікно й щоб мене почуто. Ви – чула людина, що може пильно вдивитися й
відгадати психологію всякого. Адже ж у мене перед очима стоять в уяві поетичні малюнки й
образи з Ваших творів: краса й відважність сміливих гуцулів, Карпати й задумані смереки.
...Щасти ж Вам, Боже, на все добре, на ліпшу долю й на шляху особистого життя, й на полі
праці, щасти на віру невгасиму в нашу будучність!.. Ви перестерігаєте мене, дрога Пані, від
усякої небезпеки: на жаль, це мусить приточуватися до бездіяльності моєї – я собою
незадоволена. Ні, якби хто дав можливість моральну попрацювати, якби хто дав перемогти
перепони сімейні, перші перепони, що ставлять в родині! Я залишаюся слабою й безвільною.
Якби я мала свою волю, я б здавна залишила своє становище спокійного назирця в житті, що
дивиться здалеку на людей, бачить всю людську трагедію, а сам... та що там казати... Є, бачте,
такі типи людей, хворих на „ніщо” – до них в значній мірі належу й я (Х. Андієвська).
XIII
Меланхолійна осіння ніч за вікном і якесь молочне світло на бюрку, що блимає , загублене
серед життя й горить одностайно, не пориваючися, немов йому краю не буде... Мені сумно
сьогодні, Пані... Пробачте за сей мимохіть прориваючийся суб’єктивізм!.. Якось не так
складається все, як могло би скласти. Щодо особистого життя, то немає молодого запалу в мене
до того, щоб „ковалем долі” бути, й усі почування (якісь підломлені) – мов віти плакучі додолу
спускаються... Під той, наприклад, час, як хочеш близькій людині запомогти, бачиш, що не
ладен доставити їй душевний спокій, не через брак чуття, а так уже зложилися моральні
обставини, що одрізані до того всі шляхи. І мети тії – не досягнути! Ваш лист, як завжди, мав на
мене той вплив сей раз, який робить тиха природнича краса на хоровиту душу. Іноді мені
здається, що серед цілого великого світу я закинута сама, і в самотності – забута! ... Справу
„Землі” на деякий час спинило літо, коли всі пороз’їздилися. Чим се викінчиться – навряд чи
можна передбачити. Доконче всі українці одноголосно за найскорше виконання цієї доброї
думки. Се повинно, кажемо ми, бути виданим... (Х. Андієвська).
XIV
Я вже була засмутилася, справді гадаючи, що Ви занедужали, але сьогодні приніс мені
поштар Вашу дорогу картку. Боже, як я шкодую, що зараз Ви не сидите поруч зі мною, бо
навколо схиляються квітки: троянди й мімози, анемони й гіацинти. Сі ніжно-рожеві барви, такі
гарні, такі тендітні, се тремтіння на стеблах їх свіжих – то все символи самі та нескінченні
розмови... Се упоює, заразом із їх весняним подихом. Отже, й Вас мені хотілося б перенести на
крилах коли не „пісень”, то мрій в осередок моїх весняних почувань, хоча й (між нами кажучи)
ніщо в моєму власному житті не сприяє сему оптимізмові!.. Можлива річ, що не доведеться
податися сей рік до Галичини, бо обставини грошові й інші не сприяють сему. Але маю певну
надію, що колись ми побачимось. Все збираюся коли-небудь. Як пораджуся з однією
книгарнею, хоч в одному екземплярі, а все ж переплатити від Вас деякі з Ваших творів, а також
альманах, що на Ваше ім’я зложений... (Х. Андієвська).
XV
Хіба вам не видно поета за натовпом його образів? Вони вказали нам на нього і змалювали
перед нами, яка в нього вдача: швидкий, усе добачаючий розум, який є ніщо інше, як
надзвичайна, геніальна пророча фантазія, що здатна розуміти все краще й глибше, ні ж наша
логіка... Звідси – сливе несвідома психологія й дивне відгадування ситуацій, нарешті, звідти ж і
наше зворушення перед утворами геніального, скоряючого нас артистичного духу...
Письменник живе й переживає різні справжні почуття з дійсності, і тому він – великий мистець,
який і нас примушує реагувати на змальовані події так власне, як він сам реагував і як це було б
у житті і з життя, а не з оповідання. Ми лише кажемо, що психологія тих персонажів з’явилась
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у автора в часи творчості ніби власною в оцих оповіданнях, а в самообвинуваченнях інтелігента
навіть і зовсім йому в житті протилежною; бо подібно до цього, наприклад, терпить невимовні
муки, бачачи вбогого мужика перед собою, й „я” авторове з „Intermezzo”, про що ми вже
згадували раніше (Х. Андієвська).
XVI
Мої гості вливалися трунком. Уже підходила пора княгиню мою забирати в свою господу.
Вже би пора прощі казати, з вітцівщиною прощатися, а мої музики чомусь затнулися, не грають
на виводини.
Гості мовчки розходилися, і спорожніла моя кичера, лишень ми двоє на порині сіна. Та ще
вечір у старому сардаку котив у долини вали туманів, курив свою люльку, щось думав, про
щось радився з Чугайстром, та й украли у князя княгиню. А мою не викрадали, бо вже чужою
вона була дружиною. То я злодій, то я викрав частку своєї любові. І ось вона лежала горі лицем,
дивилася на ту зірницю і стомлено пролебеділа:
- Дивися, та зірка плаче, а ти казав – сміється. Тій зірці дуже холодно і самотньо на
високому небі (П. Федюк).
XVII
В чолі стола сиділи князь зі своєю княгинею – Орест зі своєю нареченою Орисею. А обіч
них два дружби з двома дружками. Молодий і дружки були одягнуті у традиційні гуцульські
убори. На голові Орисиній – розкішний віночок, а її чоло прикривало срібне чільце. Весільна
сорочка вишита хрестиком червоною і чорною ниткою, на плечах наопашки накинутий сердак,
прикрашений різнокольоровими бовтицями та ружами. Запаска виткана з різнокольорових
ниток огальну доповнювала весільну гармонію гуцульської убері княгині. Дружок сваха
вивбирала в найпишніші весільні строї. Різнило їх від княгині лише те, що під їхніми вінками не
подзвонювали маленькі дзвіночки весільного чільця, а ще те, що одягнуті вони були не у
весільні сорочки,бо весільну сорочку у Гуцульських горах кожна дівчина мусить сама собі
вишити і має право одягнути її лишень два рази в житті: на весілля і на смерть. На князеві і на
дружках не було жодної весільної убері, хоч всі троє були з цього ж села: Орест був одягнутий
у форму сотника УПА, дружби – рядових боївкарів. На грудях молодого червоніла велика
весільна ружа, з якої звисали дві довгі фалдовані стрічки (П. Федюк).
XVIII
А місяць теж не втримався, прорвав у небі гамованку і гори сяйвом затопив. Яка повінь!
Повінь густого місячного сяйва. Воно прибувало і прибувало, і ми попливли по ньому на той
берег. Доплисти б разом, не потонути. А воно, сяйво, як живе срібло, спливало у долинки,
переповнювало потоки і натікало у Черемош. Місяць, як срібний князь, пишний та могутній. І
весна налюбуватися не могла, залюбилася у нього…
Ішов центром села і милувався Святвечором. Місяць з-за Чорногори струменів таким
сяйвом, що на снігові було чітко видно кожну смерекову гілочку. Зірки на небі сміялися –
світилися до чорногорського місяця, якого раз по раз ховали від яскравих зірниць волохаті
хмари, а потім знову відкривали горам і зірницям ясне лице місяця і пливли собі геть, кудись
далеко-далеко за синії гори до моря, до моря… На небі в цей вечір творилося щось дивовижне.
А на землі колядували. З усіх кінців села чулося одне і те ж: «Нова радість стала, яка не
бувала»… Колядувала навіть кожна смерека. Навіть псам передавалася загальна радість, і вони
змагалися між собою, звіщаючи один одному щось своє (П. Федюк).

XIX
Козацька жінка з гордими очима –
Вона мов крила в мене за плечима!
Вона для мене у ці дні –

Як моє серце у мені!
І син Шрамка привів півсотні.
І сам Шрамко вдяг ризи щирозлотні,
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Налаштувався з нами у похід.
І той гончар дивився мені вслід.
Коли мене побачив з булавою,
Лиш похитав, старенький, головою,
Перехрестив і усміхнувся дід.
І вже ногою бувши у стремені,
Я нахилився до своєї Долі.
XX
Ну от, і написав універсали.
А хто їх прочитає і коли?
Якби їх птиці крилами писали
Аби громи у небі прогули!
Чи хто промчав гривастим румаком
Та їх розніс. Але ж ми тут самотні.
-Самотні? Ми?! – сміється піп Шрамко. –
А мій же син? А ті його півсотні?
А й справді. Маємо гінців.
Та ще яких, та ще й півсотні навіть!
Такі вже не шукають манівців.

Я їй сказав: - Чекай в Чигирині.
Ми переможем. Не такі ми й кволі.
Не допускай такої мислі,
Що Бог покаже нам неласку.
Життя людського строки стислі.
Немає часу на поразку
(Л. Костенко).

Пройшли крізь пекло, то дорогу знають.
Нема нам щастя – мусить бути чудо.
Ще ми повстанем зі своїх руїн.
Мене не можуть люди не почути –
Душа в мені розгойдана, як дзвін!
Скликаю вас. Над цим не владен ворог.
Почуйте слово з-під мого пера!
Простіть мені, що знову б’ю на сполох.
На Благовіст ще, люди, не пора
(Л. Костенко).

XXI
У системі освіти України зроблено великий крок уперед. Передусім були створені
максимальні умови для рівного доступу до освіти різних категорій випускників. До того ж,
справдилися прогнози експертів, що тести покажуть реальний рівень знань випускників. На
щастя, не підтвердилися наші страхи, що тестування не вдасться провести через організаційні
питання, що виявиться великий розрив між міськими та сільськими школярами, зокрема, у
знаннях.
Потребує вирішення питання, пов’язане з випробуваннями, які встановлювали для
випускників окремі навчальні заклади на власний страх і ризик. Такі випробування, на жаль,
нівелювали всю нашу роботу. Тестування викликало шалений спротив для тих, хто звик не
мати проблем із влаштуванням будь-якої дитини до будь-якого університету. Проте нам
вдалося зламати цей опір, у цьому заслуга міністра освіти та науки, Українського центру
оцінювання якості освіти (З газети).
XXII
На разі до кінця лишається не вирішеною проблема недосконалості чинного документа
про зовнішнє оцінювання – через це багато пільговиків кинулися подавати документи у кілька
ВНЗ, до яких можна подавати документи і сертифікати, а можливо, більш строго мають бути
сформульовані певні критерії до пільговиків. …Цьогорічна кампанія виявила низку суттєвих
проблем, відповіді на які нам належить знайти. Як на мене, друге незалежне оцінювання в
Україні буде ґрунтовнішим і не матиме тих труднощів, що існували цього року. Наразі ми
працюємо над удосконаленням переліку спеціальностей, яких бракує державі. А також треба
контролювати, щоб ВНЗ дотримувалися умов вступної кампанії, розроблених міністерством,
зокрема, правила набору документів, які треба подавати до певних ВНЗ (бо дехто з них
проявляв волюнтаризм).
Наразі приймальні комісії завершують розгляд документів і через кілька тижнів
оголосять, кому ж пощастило стати студентом того чи іншого навчального закладу (З газети).
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ЧАСТИНИ МОВИ ТА СТРУКТУРА ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ У МОВАХ, ЯКІ
ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ
(слов’янські: білоруська, болгарська, македонська, польська, російська, сербська,
словацька, хорватська, чеська мови; арабська, перська, японська мови)
І БІЛОРУСЬКА МОВА
Система частин мови
1) назоўнік – іменник;
2) прыметнік – прикметник;
3) лічебнік – числівник;
4) займеннік – займенник;
5) дзеяслоў – дієслово;
6) прыслоўе – прислівник;
7) прыназоўнік – прийменник;
8) злучнік – сполучник;
9) часціца – частка;
10) выклічнік – вигук
Особливості граматичних категорій







Іменник (назоўнік)
Категорія роду (род): чоловічий, жіночий, ніякий (мужчынскі, жаночы, ніякі).
Категорія числа (лік): однина, множина (адзіночны, множны).
Категорія відмінка (склон): Називний відмінок – назоўны; родовий – родны;
давальний – давальны; знахідний – вінавальны; орудний – творны; місцевий –
месны; кличний – клічны.

Прикметник (прыметнік)
Категорії роду, числа, відмінка (залежні).
Категорія ступенів порівняння (ступені параунання) – самостійна: вищий, найвищий
(вышэйшая, найвышэйшая).


Числівник (лічэбнік)
Категорії роду, числа, відмінка (залежно від розряду).



Займенник (займенник)
Категорії роду, числа, відмінка, залежно від розряду.








Дієслово (дзеяслоỹ)
Категорія виду (трыванне): недоконаний – доконаний (незакончанае –
закончанае).
Категорія перехідності (пераходность): перехідні – неперехідні (пераходныя –
непераходныя).
Категорія стану (стан): незалежний – залежний (незалежны – залежны).
Категорія способу (лад): дійсний, умовний, наказовий (абвесны, умоўны,
загадны).
Категорія часу (час): теперішній, минулий, майбутній (цяперашні, прошлы,
будучы).
Категорія особи (особа): 1, 2, 3.
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Прислівник (прыслоўе)
Ступені порівняння (ступені пораўнання): вищий, найвищий (вышэйшая,
найвышэйшая).

ІІ БОЛГАРСЬКА МОВА
Система частин мови
1) съществително име – іменник;
2) прилагателно име – прикметник;
3) числително име – числівник;
4) местоимение – займенник;
5) глагол – дієслово;
6) предлог – прийменник;
7) наречие – прислівник;
8) частица – частка;
9) съюз – сполучник;
10) междуметие – вигук















Особливості граматичних категорій
Іменник (съществително име)
Категорія роду (чоловічий, жіночий, середній роди).
Категорія числа (однина і множина).
Категорія відмінка (падеж): залишки кличного відмінка (остатьци от падежните
форми при съществителни имена).
Категорія означеності.
Прикметник (прилагателно име)
 Категорія роду (род).
 Категорія числа (число).
 категорія ступенів порівняння (степен: положителна, сравнителна, превъзходна).
Числівник (числително име)
Поділяються на кількісні (бройни)та порядкові (редни).
Категорії відмінка немає.
Категорія роду в числівниках один, два.
Займенник (местоимение)
Категорія відмінка: особові та присвійні мають залишки відмінкових форм у
давальному та знахідному відмінках.

Дієслово (глагол)
Категорія часу: 1) теперішній (сегашно време); 2) минулий: аорист (минало свършено
време), імперфект (минало несвършено време), перфект (минало неопределено време),
плюсквамперфект (минало предварително време). 3) майбутній: майбутній (бъдеще),
майбутній в минулому (бъдеще в минало), майбутній попередній (бъдеще
предварително), майбутній попередній в минулому (бъдеще предварително в минало).
Категорія способу (наклонение): дійсний (изявително), умовний (условно), наказовий
(повелителько), переказувальний (преизказно) – для переказування подій, свідком яких
був суб’єкт.
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Категорія числа і особи.

III МАКЕДОНСЬКА МОВА
Система частин мови
1) именка – іменник;
2) придавка – прикметник;
3) броj – числівник;
4) заменка – займенник;
5) прилог – прислівник;
6) глагол – дієслово;
7) предлог – прийменник;
8) сврзница – сполучник;
9) частица – частка;
10) извик – вигук
Особливості граматичних категорій




Іменник (именка)
Категорії роду і числа. Рід (род): чоловічий, жіночий, середній (машки, женски,
среден). Число (броj): однина, множина (еднина, множина).
Категорія означеності (определеност): означені, неозначені (определени,
неопределени).
Категорія відмінка. Відмінків нема, є тільки початкова форма (општа форма) і
клична форма (вокативна форма) + форми об’єктні (форми со предлозите).



Прикметник (придавка)
Категорії роду, числа й означеності, як і в іменника, але залежні.
Категорія ступенів порівняння (поредбени степени (компарациja) – самостійна
категорія: звичайний ступінь – вищий – найвищий (позитив – компаратив –
суперлатив).
Числівник (броj)
Категорії роду, числа, означеності, як і в іменнику або прикметнику, залежно від
розряду.
Займенник (заменка)
Категорії роду, числа, означеності (залежно від розряду).



Прислівник (прилог)
Ступені порівняння, як у прикметника











Дієслово (глагол)
Категорія виду (вид): доконаний – недоконаний (свршени – несвершени).
Категорія часу (време): теперішній (сегашно); означений (определено); минулий
(минато); неозначений (неопределено); давноминулий (предминато); майбутній
(идно; идно прекажано); минулий у майбутньому (минато – идно време) чи
минуло-майбутній.
Категорія перехідності (преодност): перехідні / неперехідні дієслова (преоднитенепреодните глаголи).
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Зворотності (повратност): зворотні – незворотні дієслова (повратни – неповратни
глаголи).
Категорія особи (лице): 1, 2, 3 особи.
Категорія способу (начин): дійсний – умовний – наказовий (індикатив = исказни
начин, потенціал = можни начин, імператив = заповедни начин).
Категорія стану (залог): активний (активен) і пасивний (пасивен).
Категорії роду і числа (залежно від словоформи), як і в іменних частинах мови.

IV ПОЛЬСЬКА МОВА
Система частин мови
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

rzeczownik – іменник
przymiotnik – прикметник
zaimek – займенник
liczebnik – числівник
czasownik – дієслово
przysłówek – прислівник
przyimek – прийменник
spojnik – сполучник
Особливості граматичних категорій







Іменник (rzeczownik)
Категорії роду (rodzaj): чоловічий, жіночий, ніякий (męski, żeński, nijaki).
Категорія числа (liczba): однина, множина (pojedyncza, mnoga).
Категорія відмінка (przypadok): називний – I mianownik; родовий – II dopełniacz;
давальний – III cełownik; знахідний – IV biеrnik; орудний – VI narzędnik; місцевий
– VII miejscownik; кличний – V wołacz.

Прикметник (przymiotnik)
Категорії роду, числа, відмінка залежні від іменника.
Категорія ступенів порівняння (stopnie): звичайний, вищий, найвищий (rowny, wyższy,
najwyższy).








Займенник (zaimek)
Категорії роду, числа, відмінка, як і в іменника або прикметника, залежно від
розряду.
Числівник (liczebnik)
Категорії роду, числа, відмінка залежно від розряду.
Дієслово (czasownik)
категорії виду, перехідності, зворотності, способу, часу, особо + іменні категорії
роду, числа, залежно від словоформи дієслова
Категорія виду (postać): недоконаний – доконаний вид (niedokonana – dokonana).
Категорія перехідності: перехідні – неперехідні дієслова (przechodnie –
nieprzechonie).
Категорія зворотності: зворотні – незворотні дієслова (zwrotne – niezwrotne).
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Категорія способу (tryby): дійсний, умовний, наказовий способи (oznajmujący,
warunkowy, rozkazujący).
Категорія часу (czas): теперішній, минулий, позаминулий, майбутній часи
(terazniejszy, przeszty, zaprzesty, przyszty).
Категорія особи (osoba): 1, 2, 3 особи.



Прислівник (przysłówek)
Ступені порівняння (stopnie), як у прикметнику.



V РОСІЙСЬКА МОВА
Система частин мови
10) имя существительное – іменник;
11) имя прилагательное – прикметник;
12) имя числительное – числівник;
13) местоимение – займенник;
14) глагол – дієслово;
15) наречие – прислівник;
16) предлог – прийменник;
17) союз – сполучник;
18) частица – частка;
19) междометие – вигук
Особливості граматичних категорій




Іменник (имя существительное)
Категорія роду (род): чоловічий (мужской), жіночий (женский), середній
(средний) роди.
Категорія числа (число): однина і множина (единственное и множественное
число).
Категорія відмінка (падеж): називний – именительный; родовий – родительный;
давальний – дательный; знахідний – винительный; орудний – творительный;
місцевий – предложный.

Прикметник (имя прилагательное)
 Категорія роду, числа, відмінка (залежні);
 Категорія ступенів порівняння (степени сравнения): вищий ступінь порівняння
(сравнительная степень), найвищий ступінь (превосходная степень).



Имя числительное (числівник)
Категорія роду, числа (залежно від групи числівника).
Категорія відмінка.




Местоимения (займенник)
Категорія роду, числа (залежно від розряду);
Категорія відмінка.
Глагол (дієслово)
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Категорія виду (вид): недоконаний і доконаний вид (несовершенный и совершенный
вид).
Категорія часу (время): теперішній (настоящее), майбутній (будущее), минуле
(прошлое).
Категорія способу (наклонение): дійсний спосіб (изъявительное наклонение), наказовий
спосіб (повелительное наклонение), умовний спосіб (сослагательное наклонение).
Категорія стану (залог): активний, пасивний і зворотний стан (действительный,
страдательный и возвратный залог).
Категорія перехідності / неперехідності: перехідні і неперехідні дієслова (переходные и
непереходные глаголы).
Категорія особи (лица): 1, 2, 3 особи (лицо).
Категорія числа – для особових (спрягаемых) форм, роду та відмінка – для окремих
форм.
Наречие (прислівник)
Категорія ступенів порівняння (степени сравнения).

VI СЕРБСЬКА МОВА
Система частин мови
1) именица – іменник;
2) придев – прикметник;
3) заменица – займенник;
4) броj – числівник;
5) глагол – дієслово;
6) прилог – прислівник;
7) предлог – прийменник;
8) везник – сполучник;
9) речца (партикула) – частка;
10) узвик – вигук











Особливості граматичних категорій
Іменник (именица)
Категорія роду (чоловічий, жіночий, середній роди).
Категорія числа (однина і множина).
Категорія відмінка (номинатив – називний, генитив – родовий, датив – давальний,
акузатив – знахідний, инструментал – орудний, локатив – місцевий, вокатив –
кличний.

Прикметник (придев)
Категорії роду, числа та відмінка.
У чоловічому роді прикметники можуть бути двох видів: а) неозначений (коротка
форма); б) означений (довга форма).
Якісні прикметники мають ступені порівняння: а) основна (вихідна) форма (ūозитив),
вищий ступінь (компаратив); найвищий ступінь (суперлатив).
Займенник (заменица)
Особові займенники – категорія відмінка, категорія роду (ІІІ особа), числа (однина і
множина).

113



Присвійні та вказівні займенники – категорії роду, числа і відмінка.



Числівник (броj)
Кількісні числівники – категорія відмінка.
Окрім того, числівник один – рід (jeдан, jeднa, jeднo) і число; числівник два – рід
(чоловічий, середній – два, жіночий,– две).
Порядкові числівники мають категорії роду, числа, відмінка.









Дієслово (глагол)
Категорія виду (имперфективни – недоконаний, перфективни – доконаний).
Категорія числа.
Категорія часу (минулий, теперішній, майбутній).
Категорія особи.
Категорія способу.
Категорія стану.
Дієслова поділяються на дієвідміни (7 дієвідмін).






Прислівник (прилог)
Категорія ступенів порівняння.

VII СЛОВАЦЬКА МОВА
Система частин мови
1) podstatné meno – іменник;
2) prīdavne meno – прикметник;
3) čīslovka – числівник;
4) zámeno – займенник;
5) sloveso – дієслово;
6) prīslovka – прислівник;
7) predložka – прийменник;
8) spojka – сполучник;
9) častica – частка;
10) citoslovce – вигук.
Особливості граматичних категорій
Іменник (podstatné meno)
 Категорія роду (чоловічий, жіночий, середній роди). У чоловічому роді розрізняють
іменники на позначення істот та неістот.
 Категорія числа (однина і множина).
 Категорія відмінка (nominatīv – називний, genetīv – родовий, datīv – давальний, akuzatīv –
знахідний, inštrumentál – орудний, lokál – місцевий, vokative – кличний).
 Залежно від кінцевого приголосного основи (твердого чи м’якого) розрізняють іменники
твердої і м’якої груп.



Прикметник (prīdavne meno)
Категорії роду, числа та відмінка. У чоловічому роді відрізняється відмінювання
прикметників, що узгоджуються з іменниками на позначення істот і неістот.
Розрізняють твердий і м’який типи відмінювання прикметників.
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Якісні прикметники мають ступені порівняння (вищий і найвищий).
Займенник (zámeno)
Особові займенники – категорія відмінка; ІІІ особa – категорія роду і числа (однина і
множина).
Присвійні та вказівні займенники – категорії роду, числа і відмінка.



Числівник (čīslovka)
Кількісні числівники – категорія відмінка. Окрім того, числівник один – рід (jeden, jedna,
jedno) і число; числівник два – рід (чоловічий – dva, жіночий, середній – dve).
Порядкові числівники мають категорії роду, числа, відмінка.







Дієслово (sloveso)
Категорія виду (доконаний, недоконаний);
Категорія числа.
Категорія часу (минулий, теперішній, майбутній).
Категорія особи.
Категорія способу.





Прислівник (prīslovka)
Категорія ступенів порівняння.

VIII ХОРВАТСЬКА МОВА
Система частини мови
1) imenica – іменник;
2) pridjev – прикметник;
3) zamjenica – займенник;
4) broj – числівник;
5) glagol – дієслово;
6) prilog – прислівник;
7) prijedlog – прийменник;
8) veznik – сполучник;
9) cestica – частка;
10) uzvik – вигук
Особливості граматичних категорій







Іменник (imenica)
Категорія роду (rod): чоловічий (muski), жіночий (zenski), середній (srednji).
Категорія числа (broj): однина (jednina), множина (mnozina), двоїна (dvojina).
Категорія відмінка (padez): називний – nominative; родовий –genitive; давальний –
dativ; знахідний –akuzativ; кличний – vokativ; місцевий– lokativ; орудний –
instrumental.

Прикметник ( pridjev)
Категорії роду, числа, відмінка, як і в іменника, але залежні.
Категорії ступенів порівняння (stupnjevanje, komparacija): звичайний – prvi stupanj
(pozitiv); вищий – drugi stupanj (komparativ); найвищий – treci stupanj (superlative).
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Займенник (zamjenica)
Категорії роду, числа, відмінка, як в іменника або прикметника, залежно від розряду.



Числівник (broj)
Категорії роду, числа, відмінка, залежно від розряду.









Дієслово (glagol)
Категорія виду (vida / aspekta): недоконаний / доконаний – nesvrseni (imperfektivni) /
svrseni (perfektivni).
Категорія способу (nacina): дійсний – indikativ; наказовий – imperative; умовний –
kondicional i optativ.
Категорії часу (vrijeme): теперішній – present (sadasnje) vrijeme; минулий доконаний –
proslo svrseno (aorist); минулий недоконаний – proslo nesvrseno (imperfect); загальний
минулий – opce proslo (perfect); передминулий, давноминулий – pretproslo (plask
vamperfect); майбутній 1 – futur prvi (buduce); майбутній 2 – future drugi (pred buduce).
Категорія стану (stanja): активний – aktiv; пасивний – pasiv.
Категорія зворотності (povratnosti): зворотні – povratni, незворотні – nepovratni.
Категорія перехідності / неперехідності (prelaznosti = objektnosti): перехідні / неперехідні
(prelazni = tranzitivni / neprelazni).

IX ЧЕСЬКА МОВА
Система частин мови
1) podstatné jmeno – іменник;
2) přídavné jméno – прикметник;
3) zájmeno – займенник;
4) číslovka – числівник;
5) sloveso – дієслово;
6) příslovce – прислівник;
7) předložka – прийменник;
8) spojka – сполучник;
9) částice – частка;
10) citoslovce – вигук
Особливості граматичних категорій
Іменник (podstatné jmeno)
 Категорія роду (чоловічий, жіночий, середній роди). У чоловічому роді розрізняють
іменники на позначення істот та неістот.
 Категорія числа (однина і множина).
 Категорія відмінка (nominativ – називний, genitiv – родовий, dativ – давальний, akuzativ –
знахідний, instrumentál – орудний, lokál – місцевий, vokativ – кличний).
 Залежно від кінцевого приголосного основи (твердого чи м’якого) розрізняють іменники
твердої і м’якої груп.
Прикметник (přídavné jméno)
 Категорії роду, числа та відмінка. У чоловічому роді відрізняється відмінювання
прикметників, що узгоджуються з іменниками на позначення істот і неістот.
 Розрізняють твердий і м’який типи відмінювання прикметників.
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Якісні прикметники мають ступені порівняння: 1) перший ступінь (основна, вихідна
форма – pozitiv); 2) другий ступінь (вищий – komparative); 3) третій ступінь (найвищий –
superlativ).
Займенник (zájmeno)
Особові займенники – категорія відмінка; ІІІ особa – категорія роду і числа.
Присвійні та вказівні займенники – категорії роду, числа і відмінка.






Числівник (číslovka)
Кількісні числівники – категорія відмінка. Окрім того, числівник один має значення роду
(jeden, jedna, jedno) і число; числівник два – роду (чоловічий – dva, жіночий, середній –
dvĕ).
Порядкові числівники мають категорії роду, числа, відмінка.








Дієслово (sloveso)
Категорія виду (доконаний, недоконаний);
Категорія числа.
Категорія часу (минулий, теперішній, майбутній).
Категорія особи.
Категорія способу.
Категорія роду (для окремих форм).





Прислівник (příslovce)
Категорія ступенів порівняння.

X АРАБСЬКА МОВА اللغة العربية
Система частин мови
20) іменник إسم
2) прикметник )صفة (نعت
3) числівник إسم العدد
4) займенник ضمير
5) дієслово فعل
6) прислівник ظرف
7) прийменник حرف الجر
8) сполучник
حرف العطف
9) частка حرف
10) вигуки )حروف الهتاف (النداء
Арабські граматисти ділять всі слова на три розряди (частини мови): дієслово  فعل, ім’я
إسم, і службові (незмінні) частки حروف.
До службових (незмінних) часток відносять прислівники, прийменники, сполучники,
частки, вигуки.
Особливості граматичних категорій



Іменник
Категорія роду: чоловічий مذكر, жіночий مؤنث.
Категорія числа: однина  فرد, множина  جمع, двоїна )المثنى( تثنية.
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Категорія відмінка: називний  الرفع, родовий  الجر, знахідний  النصب.
Категорія збірності إسم الجمع.
Категорія одиничності إسم الفرد.

Прикметник
В арабській мові важко провести чітку межу між іменником і прикметником, оскільки немає
морфологічних ознак, за якими їх можна розрізняти. Тому прикметник прийнято розглядати в
межах імені.
 Категорія відмінка, роду.
 Категорія числа.
 Прикметники за значенням діляться на якісні  كيفيةта відносні نسبية.
Числівник
Числівники в арабській граматиці прирівнюють до прикметника.
 За значенням числівники діляться на кількісні  إسم العدد االصلي, порядкові إسم العدد الترتيبي.
 Категорія роду: чоловічий  مذكر, жіночий مؤنث.
Займенник
Арабські граматисти не виділяють займенники в окрему частину мови, а поділяють їх
на " إسم مضمرприховані" - особові, " إسم مبهمневизначені" - вказівні і відносні " إسم ظاهرявні" –
всі решта.
 Займенники за значенням діляться на: особові  ضمير منفصل ام منتصل, вказівні  ضمير االشارة,
відносні  ضمير الموصول, питальні  ضمير االستفهام.
 Категорія роду: чоловічий مذكر, жіночий  مؤنث.
 Категорія числа: однина  فرد, множина  جمع, двоїна  تثنية.
 Категорія особи: 1-а متكلم, 2-а  مخاطب, 3-я  غائبособи однини, двоїни, множини.









Дієслово
Категорія часу: минулий  الماضي, теперішньо-майбутній المضارع, майбутній  االستقبال.
Категорія стану: активний فعل معلوم, пасивний فعل مجهول.
Категорія способу: дійсний  صيغة الفعل االخبارية, наказовий  صيغة االمر, умовний صيغة الشرط,
умовно-бажальний  صيغة الفعل المنصوب.
Категорія числа: однина  فرد, множина  جمع, двоїна  تثنية.
Категорія особи: 3 особи.
Дієприкметники належать до категорії імен якості.
Дієприкметник: активний  اسم الفاعلі пасивний  اسم المفعول.
Дієприслівник --------

Прислівник
За значенням прислівники поділяються на: прислівники місця  ظروف مكان, часу
ظروف زمان, способу дії ظروف الحال.



Сполучники
Арабські граматисти не виділяють сполучники як окрему частину мови, а
розглядають їх в межах часток.



Частки
Поділяються на: стверджувальні  حروف التاكيد, питальні  حروف االستفهام, заперечні
حروف النفي, підсилювальні  حروف التشديد, кличні  حروف النداء, видільні  حروف التفصيل,
вказівні  حروف االشارة, вигукові  حروف الهتاف, частки клятви حروف القسم, часткиприйменники  حروف الجر.
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XI ПЕРСЬКА МОВА
Система частин мови
 اجزای کالم،بخشهای سخن

1) іменник اسم
2) прикметник صفت
3) числівник عدد
4) займенник ضمیر
5) дієслово فعل
6) прислівник
قید
7) службові частини мови ()حرف: вигук صوت
Особливості граматичних категорій





Іменник
В перській мові не розмежовують значення істоти / неістоти.
Категорії роду немає.
Категорії відмінка немає.
Категорія числа  مفرد و جمع:شمار
Дієслово








Категорії виду не виділяють.
Категорія часу زمان
Категорія особи شخص
Категорія способу وجه
Категорія стану  معلوم و مجهول:حالت
Категорія перехідності / неперехідності  متعدی و الزم:گذر

XII ЯПОНСЬКА МОВА
Система частин мови
(品詞hinshi)
1) іменник
名詞meishi;
2) числівник
数詞 suushi;
3) займенник
代名詞daimeishi;
4) прикметник
形容詞keiyoushi;
5) дієслово
動詞 doushi;
6) дієприслівник
副動詞fukudoushi;
7) прислівник
副詞 fukushi;
8) прийменник (післяйменник)
後置詞 kouchishi;
9) сполучник
接続詞setsuzokushi;
10) частка
助詞 joshi;
11) вигук
感動詞kandoushi.
Особливості граматичних категорій
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Іменник
 Категорія відмінка (格 kaku):
1. Називний тематичний は ha
2. Називний рематичний が ga
3. Родовий
の no
4. Давальний
に ni
5. Знахідний
をｗo
6. Напрямковий
へhe
7. Орудний
でde
8. Спільний
とto
9. Вихідний
からkara
10.Порівняльний
より yori
11.Межовий (граничний) まで made
 Категорії роду 性名詞seimeishi і числа数suu немає.
 Категорія істоти / неістоти 活動体名詞katsudoutai meishi ／不活動体名詞 fukatsudoutai
meishi.






Дієслово
Категорія перехідності/неперехідності 他動詞tadoushi／自動詞jidoushi
Категорія способу ムードmu-do
Категорія виду 体 tai
Категорія часу時制jisei
Категорія стану ヴォイスvoisu
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