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1. Опис навчальної  дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній рівень, 

спеціальність 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма здобуття  

освіти 

Кількість кредитів  – 3. 5 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
 

Модулів – 1 

Освітній рівень:  

другий (магістерський) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________                                           
(назва) 

Семестр 

1-й  

Загальна кількість  годин 

–  105 

Спеціальність:  

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 
 (шифр і назва) 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми здобуття  

освіти : 

аудиторних: 

2 год. 

 

самостійної роботи:  

4,5  год. 

 

16  год 

  

Практичні, семінарські 

16 год. 

  

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

73 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  
 (екзамен/залік) 

екзамен 

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми здобуття  освіти – 30,5% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – ознайомити студентів із основними напрямками розвитку дериватології 

як галузі, з національними особливостями морфемної та словотвірної будови української 

мови на синхронному зрізі та з практичними труднощами морфемного і словотвірного 

аналізу в шкільному курсі української мови.  

       Завдання – навчити студентів аналізувати явища, які ускладнюють поділ слова на 

морфеми та визначення його словотвірної похідности в синхронії, а також висвітлювати ці 

явища на уроках української мови доступними для школярів методами.  

У результаті вивчення курсу студент повинен  

знати морфемну і словотвірну системи мови, наукові погляди і теорії, актуальні 

сьогодні в цій галузі, 

розуміти особливості вивчення морфемної і словотвірної структури слів у 

шкільному курсі української мови; 

уміти аналізувати морфемну і словотвірну структуру слів, визначати засоби, 

способи, морфонологічні зміни, словотвірні типи і словотвірні значення, способи 

словотворення, будувати словотвірні пари, ланцюжки, гнізда; користуватися 

відповідними лексикографічними джерелами. 

 Вивчення цього курсу передбачає формування таких загальних 

компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 

фахових компетентностей: 

ФК 15. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки. 

ФК 16. Здатність вільно користуватися філологічною термінологією. 

ФК 17. Здатність аналізувати й інтерпретувати мовно-літературні процеси, 

зіставляти інформацію, порівнювати явища. 

 

програмних результатів навчання: 

ПРН 1. Використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного 

життя, зокрема у професійному спілкуванні; 

ПРН 15. Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну 

філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

ПРН 16. Знати систему мови, норми української літературної мови, історію 

української мови, сучасні процеси і тенденції, інтерпретаційні практики та 

застосовувати ці знання для моделювання змісту навчання української мови в 

середній школі.  

ПРН 17. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумовлюють, здійснювати лінгвістичний аналіз текстів 

різних стилів і жанрів.  

ПРН 20. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні факти, 

інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів, добирати відповідний теоретико-

методологічний інструментарій. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Актуальні питання морфеміки 

1. Аломорфізм кореневих і афіксальних морфем: чергування голосних і приголосних 

фонем, спрощення в групі приголосних, повні і часткові накладання морфем, 

інтерфіксація префіксів, історичні фонетичні зміни. 

2.  Розбіжність між історичною і сучасною подільністю слова: вторинні корені як 

результат спрощення, складні афіксальні морфеми як результат перерозкладу, 

вторинні морфеми як результат ускладнення в морфемній структурі запозичених 

слів, зв’язані корені як результат розщеплення словотвірних гнізд або втрати 

кореневих слів. 

3.  Міжчастиномовна омонімія і подільність та похідність слова. Залежність морфемного 
складу слова від його морфологічного статусу 
  

4. Дискусійне трактування нульового суфікса різних частин мови, афіксоїдів, 
інтерфіксів, гібридних складних суфіксів, конфіксів. Зміни в правописі і морфемно-
словотвірний статус елементів пів, екс, віце і под. ... Рекомендації для шкільного 
курсу. 

 

Змістовий модуль 2. Актуальні питання словотвору 

1.  Розбіжність між діахронною і синхронною похідністю. Реальне словотворення і 

усталені словотвірні моделі в сучасній дериватології. 

2. Множинна похідність у сучасній українській мові. Співвідношення між структурною і 

семантичною похідністю. Питання словотвірної семантики дериватів. 

3. Дискусійне трактування способів словотворення, відомі класифікації. Питання 

нульової суфіксації і змішаних із нею способів. Питання флексійного способу і 

змішаних із ним способів. Різні типи складання (чисте і змішане). Розуміння лексико-

семантичної деривації та її наслідків (омонімія чи багатозначність). Морфолого-

синтаксичний спосіб: контекстуальний перехід і загальномовна деривація.  

4. Співвідношення між морфемною і словотвірною структурою. Проблемні питання 

синхронної невідповідности. Національна специфіка морфемної і словотвірної 

системи української мови. 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

л п інд. с р с 

 

Змістовий модуль 1. Актуальні питання морфеміки 

Тема 1. Аломорфізм кореневих і афіксальних морфем: 

чергування голосних і приголосних фонем, спрощення в 

групі приголосних, повні і часткові накладання морфем, 

інтерфіксація префіксів, історичні фонетичні зміни 

12 2 2  8 

Тема 2. Розбіжність між історичною і сучасною 

подільністю слова: вторинні корені як результат 

12 2 2  8 
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спрощення, складні афіксальні морфеми як результат 

перерозкладу, вторинні морфеми як результат 

ускладнення в морфемній структурі запозичених слів, 

зв’язані корені як результат розщеплення словотвірних 

гнізд або втрати кореневих слів. 

Тема 3. Міжчастиномовна омонімія і подільність та 

похідність слова. Залежність морфемного складу слова 

від його морфологічного статусу 

 

17 2 2  13 

Тема 4. Дискусійне трактування нульового суфікса різних 

частин мови, афіксоїдів, інтерфіксів, гібридних складних 

суфіксів, конфіксів. Зміни в правописі і морфемно-

словотвірний статус елементів пів, екс, віце і под. ... 

Рекомендації для шкільного курсу. 

17 2 2  13 

Разом – змістовий модуль 1 58 8 8  42 

Змістовий модуль 2. Актуальні питання словотвору 

Тема 1. Розбіжність між діахронною і синхронною 

похідністю. Реальне словотворення і усталені словотвірні 

моделі в сучасній дериватології 

17 2 2  13 

Тема 2.  Множинна похідність у сучасній українській 

мові. Співвідношення між структурною і семантичною 

похідністю. Питання словотвірної семантики дериватів. 

12 2 2  8 

Тема 3. Дискусійне трактування способів словотворення, 

відомі класифікації. Питання нульової суфіксації і 

змішаних із нею способів. Питання флексійного способу і 

змішаних із ним способів. Різні типи складання (чисте і 

змішане). Розуміння лексико-семантичної деривації та її 

наслідків (омонімія чи багатозначність). Морфолого-

синтаксичний спосіб: контекстуальний перехід і 

загальномовна деривація. 

9 2 2  5 

Тема 4. Співвідношення між морфемною і словотвірною 

структурою. Проблемні питання синхронної 

невідповідности. Національна специфіка морфемної і 

словотвірної системи української мови. 

9 2 2  5 

Разом – змістовий модуль 2 47 8 8  31 

Усього годин 105 16 16  73 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Виділення й характеристика інваріантних і аломорфних коренів 2 

2. Аналіз історичних змін у морфемній структурі слова. Труднощі 

розмежування простих і складних морфем у середній школі 

2 

3. Труднощі виділення морфем змінних і незмінних слів у шкільному 

курсі української мови 

2 

4. Морфемний аналіз слів із нульовими афіксами, афіксоїдами, 2 
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інтерфіксами, гібридними складними суфіксами, конфіксами та 

іншими елементами, що не мають однозначного трактування 

5. Визначення історичних і сучасних твірних баз, розмежування 

похідних і синхронно первісних слів. 

2 

6. Словотвірний розбір слів, що мають множинну похідність у 

структурно-семантичному плані 

2 

7. Словотвірний розбір слів, утворених різними способами Складні 

питання. Рекомендації для середньої школи 

2 

8. Зіставна характеристика морфемної й словотвірної будови похідних 
слів. Прогнозовані труднощі на уроках української мови. 
Рекомендації для аналізу в середній школі. 

2 

 Разом 16 

 

6.  Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. Опрацювання літератури про аломорфізм, вправи 8 

2. Робота з морфемними та етимологічним словниками, вправи 8 

3. Реферат про афіксоцентризм – основоцентризм, презентація 13 

4. Опрацювання літератури про нульовий суфікс, афіксоїди, складні 

афікси, вправи 

13 

5. Опрацювання літератури з історичної дериватології, вправи 13 

6. Робота з шкільними підручниками, програмами 8 

7 Опрацювання методичної літератури 5 

8 Класифікації способів словотворення в науковій літературі і в 

шкільному курсі 

5 

 Разом 73 

 

7. Методи навчання 

Курс передбачає застосування наукових і навчальних методів, що виявляються у таких  

прийомах: описовий метод (прийоми систематизації, трансформації) буде поєднано зі 

структурним (вичленовування одиниць словотвірної системи), із конструктивним 

(моделювання словотвірних пар і словотвірних парадигм), з елементами порівняльно-

історичного методу (прийоми хронологізації, внутрішньої реконструкції) для висвітлення 

фактів з історії мови і розкриття історичних, часом етимологічних причин явищ певного 

часового зрізу чи сучасного стану. Застосування загальнонаукових підходів індукції, 

дедукції і гіпотези; діахронного і синхронного підходів, а також методики проведення 

словотвірного аналізу з урахуванням структурно-семантичних особливостей 

словотворчого процесу на лекційних, практичних і самостійних заняттях реалізується 

завдяки пояснювально-ілюстративному, репродуктивному, науково-дослідницькому 

методам, методам тренувальних вправ, словесним і наочним прийомам.  

  

8. Методи контролю 

Поточний контроль: усне опитування на практичних, письмові модульні роботи. 

Підсумковий контроль - іспит тестовий.     

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти (екзамен) 
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Поточне тестування та самостійна робота  

 

Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

 

 

 

50 

Сума 

 

 

 

 

 

100 

Змістовий модуль 1. 

 

Змістовий модуль 2 

Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 

10 5 5 5 10 5 5 5 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка 

ECTS 

 

Оцінка в балах За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

    Екзамен 

А 90 – 100  5 Відмінно  

 

 

Зараховано 

B 81 – 89   

4 

Дуже добре 

C 71 – 80  Добре 

D 61 – 70   

3 

Задовільно 

E 51 – 60 Достатньо 

 

10. Методичне забезпечення 

 Білоус М., Кузьма І. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови: 

Практикум для студентів українського відділення філологічного факультету. – Львів, 

2014. 

11. Рекомендована література 

1. Азарова Л.Є. Структурна та фонетична побудова складних одиниць. – Вінниця,     2001. 

2. Безпояско О. К., Городенська К. Г. Морфеміка української мови. – К., 1987.  

3. Білоус М.П. Складні прикметники на позначення смакових якостей//         Мовознавство. 

– № 5. – 1980. – С. 78-79.  

4.  Білоус М., Кузьма І. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної 

мови: Практикум для студентів українського відділення філологічного факультету. – 

Львів, 2014. 

5. Білоусенко П.І. До питання про основний спосіб творення прислівників в історії 

української мови// Українська мова  – 2008.  – № 2. – С.14-27. 

6. Білоусенко П.І., Іншакова О.І., Качайло К.А., Меркулова О.В., Стовбур Л.М. Нариси з 

історії українського словотворення (іменникові конфікси).  – Запоріжжя – Кривий Ріг, 

2010. 

7.  Білоусенко П.І. Історія суфіксальної системи українського іменника. – К., 1994. 

8. Білоусенко П.І., Німчук В.В. Історія української мови. Словотвір. – Ч. 1. Іменник 

(проспект). – Запоріжжя – Київ, 2013.  

9. Брус М. П. Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування : 

монографія. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», 2019. 440 с. 

10. Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова. Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999.    
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11. Валюх Зоя. Невідмінювані іменники іншомовного походження та їхні дериваційні 

можливості// Проблеми сучасної філології. Лінгвістика, літературознавство, 

лінгводидактика. – Полтава, 2008. – С. 5. – 10. 

12. Валюх З. О. Словотвірна парадигматика іменника в українській мові. – Київ – Полтава, 

2005. 

13. Ващук В.О. Флективний спосіб творення похідних іменників // УМЛШ.  – 1973. –  № 

10.   

14. Вихованець Іван, Городенська Катерина. Теоретична морфологія української мови. – 

К., 2004..  

15. Вихованець І.Р. Морфологічні категорії? Словотвірні? Чи граматичні міжрівневі?// 

Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 13-18. 

16. Віняр Г.М.Новий префіксоїд у словотвірній  системі української мови        

//Філологічні студії: науковий Вісник КДПУ. –  Кривий Ріг, 2011. –  Вип.6. – С.100-105. 

17. Віняр Г. Основні тенденції розвитку іменної префіксації в українській мові кінця ХХ 

ст.// Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: зб.наук.праць. –  Кривий 

Ріг, 2006. – Вип.4. –  С.6-24. 

18. Возний Т.М. До питання про генезис і функції афіксів// Вісник Львівського 

університету. Серія філологічна. – Львів, 1987. – Вип.  

19. Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та 

білоруською. – Львів, 1981. 

20. Горбачук В.Т. Основні поняття і терміни морфеміки. – Слов’янськ, – 1983. 

21. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (відіменні деривати). – 

К., 1981. – 200 с. 

22. Городенська К.Г. Нові запозичення і новотвори на тлі фонетичної та словотвірної 

підсистем української літературної мови// Науковий часопис Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і 

лексикології української мови. – К., 2009. – Вип. 5. – С.3-7. 

23. Городенська К.Г. Про префікси і префіксоїди в українській мові // Мовознавство. – 

1986. – № 1. 

24. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. 

Морфонологія. – К., 1999. 

25. Гринчишин Д.Г. Явище субстантивації в українській мові. – К., 1965. 

26. Грищенко А.П. Прикметник в українській мові. – К., 1978. 

27. Ґрещук Василь. Український відприкметниковий словотвір. – Івано-Франківськ, 1995. 

28. Ґрещук В.В., Бачкур Р.О., Джочка І.Ф., Пославська Н.М. Нариси з основоцентричної 

дериватології. – Івано-Франківськ, 2007. 

29. Ґрещук В.В. Деякі теоретичні питання словотвірного значення// Мовознавство. – 1991. 

– № 3. – С.34-41. 

30. Ґрещук В.В. Основоцентрична дериватологія: історія, стан, перспективи// Актуальні 

проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 68-78. 

31. Ґрещук В.В. Поняття словотвірної парадигми в сучасній дериватології// Мовознавство. 

– 1985. – №1. – С.21-27. 

32. Ґрещук В.В. Словотвір і полісемія слова// Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету. – Тернопіль, 2007. – 1 (16). – С. 244-254. 

33. Ґрещук В.В. Студії з українського мовознавства. Вибрані праці. –  Івано-Франківськ, 

2009. 

34. Ґрещук В. Відантропонімний словотвір у сучасній українській мові// 

Лінгвістичні студії / Linguistic Studies. Міжнародний збірник наукових праць. 

Випуск 41. Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021, с. 

18-24. 
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мов// Ковалик І.І. Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. –  
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2008. –  Ч. ІІ. –  С. 320-326. 
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Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 1997. – Вип.2. – С. 149-
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