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ПЕРЕДМОВА 
 

Запропонований термінологічний словник-довідник є 

продовженням попередньої роботи – навчально-методичного 

посібника (Захлюпана Н. М., Кузьма І. Т., Кутня Г. В. 

Морфологія: Навчально-методичний посібник. – Львів: ПАІС, 

2009. – 180 с.). Словник рекомендований 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. 

Основна мета курсу морфології сучасної української 

літературної мови – 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 категорійної системи, 

сформованої 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 аналізу, спрямованого на 

усвідомлення власне українських граматичних ознак, з одного 

боку, та загальнослов’янських або ж ширше – загальномовних, з 

іншого боку.  
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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, І. Кучеренко). Остання набуває 

особливої ваги в контексті академічної освіти, адже фахівці-

філологи, для яких розроблено курс, повинні вільно 

орієнтуватися в 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 в 

їхній кваліфікації (Д. Баранник, І. Вихованець). Це ж стосується й 

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 
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лексичним значенням, тобто максимально наближену до 

самостійних слів. Щодо вигуків, то їхня кваліфікація як окремої 

частини мови теж має певні нюанси, особливо похідних. У 

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.  

Термінологічний словник-довідник містить визначення 

основних понять морфології сучасної української літературної 

мови. Словникові статті погруповані за тематичним принципом, 

що дає змогу студентові скласти повне уявлення про головні 

терміни в межах кожної частини мови й систематизувати наукові 

знання з морфології української мови загалом. У дужках до 

кожної словникової статті жирним шрифтом подані поклики на 

джерело, автора, рік видання й сторінку наукової праці. 

При формулюванні термінів, присвячених окремим частинам 

мови, автори опираються на традиційну граматику з урахуванням 

новітніх підходів. Зокрема, в основу словника лягли наступні 

праці українських мовознавців (у дужках жирним шрифтом 

вказуємо умовні скорочення джерел): 

1. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична 

морфологія української мови / І. Р. Вихованець, 

К. Г. Городенська. – К., 2004. (ТМУМ, 2004) 

2. Ганич Д., Олійник І. Словник лінгвістичних термінів / 

Д. Ганич, І. Олійник. – К., 1985. (СЛТ) 

3. Горпинич В. О. Морфологія української мови / 

В. О. Горпинич. – К., 2004. (МУМ, 2004) 
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4. Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної 

української літературної мови / М. А. Жовтобрюх, 

Б. М. Кулик. – Ч. I. – К., 1965. (КСУЛМ, 1965); К., 1972. 

(КСУЛМ, 1972) 

5. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики 

української мови: Морфологія / І. К. Кучеренко. – Вид. 2. – 

Вінниця: Поділля-2000, 2003. (ТПГУМ, 2003) 

6. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За 

заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1969. (СУЛМ, 

1969) 

7. Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський 

В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), 

М. П. Зяблюк та ін. – К.: Вид-во «Укр. енцикл.» 

ім. М. П. Бажана, 2000. (ЕУМ, 2000); 2-ге вид., випр. і доп. – 

К.: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. (ЕУМ, 

2004) 

У додатках уміщено схеми та зразки повного морфологічного 

аналізу всіх частин мови, рекомендовану літературу та 

алфавітний покажчик термінів. 

У межах літератури виокремлено основну й додаткову до 

кожної частини мови. Позиції бібліографії розташовані звично – 

в алфавітному порядку; сюди включено як підручники, 

рекомендовані Міністерством освіти та науки для студентів-

філологів, так і монографії та наукові статті визнаних фахівців. 

Авторами збірника є: Н. М. Захлюпана – робочої навчальної 

програми, тем: «Граматична будова української мови», 

«Прийменник», «Сполучник», «Частка», «Вигук»; І. Т. Кузьма – 

«Займенник», «Прикметник», «Числівник»; Г. В. Кутня – 

«Дієслово», «Схеми та зразки повного морфологічного аналізу»; 

О. М. Труш – «Іменник», «Прислівник». 
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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). 

 

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 

формально-граматичними способами вираження родової 

ознаки. Подвійний рід іменників. Подвійні форми іменників 

одного роду. Хитання в граматичному роді іменників. 
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 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. 
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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, семантико-граматичні і словотворчі особливості.  

 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.  
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 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. 
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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. Питально-

відносні займенники. Вказівні займенники. Означальні 

займенники. Заперечні займенники. Неозначені займенники.  

 Морфемний склад займенників. 

 Перехід інших частин мови у займенник (прономіналізація).  

 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 
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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; теперішньо-минулий 

(теперішньо-живописний) час; теперішньо-майбутній час. 

- Майбутній час. Детерміноване і недетерміноване 

значення форм майбутнього часу. Пряме і переносне 

уживання форм майбутнього часу. Майбутній час 
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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. 

- 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; 
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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.  
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 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. 

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, їх синтаксичні особливості. 

 Предикативні прислівники, 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.  
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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.  
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 Синтаксичні функції сполучників. Сполучники сурядні та 

підрядні. Сурядні сполучники: єднальні, протиставні і 

розділові. Підрядні сполучники: причинові, часові, умовні, 

мети, порівняльні, допустові і пояснювальні. 

 

Вигук 

 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. 
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ГРАМАТИЧНА БУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ  

 

ГРАМАТИКА  

 Граматика – розділ мовознавства, що вивчає закономірності 

будови і форми слів, словосполучень і речень певної мови чи 

групи споріднених мов. Граматика як наука про граматичну 

будову мови, про її закони включає в себе морфологію – 

граматичне вчення про слово і синтаксис – граматичне вчення 

про словосполучення і речення (СЛТ, Д. Ганич, І. Олійник, 

1985, с. 52-53).  

 

ГРАМАТИКА ІСТОРИЧНА (МОРФОЛОГІЯ 

ІСТОРИЧНА) 

 Граматика історична (морфологія історична) вивчає 

граматичну морфологічну будову мови (словозміну) в її 

історичному розвитку (СЛТ, Д. Ганич, І. Олійник, 1985, 

с. 52-53). 

 

ГРАМАТИКА ОПИСОВА (МОРФОЛОГІЯ ОПИСОВА) 

 Граматика описова (морфологія описова) вивчає граматичну 

(морфологічну) будову мови на певному етапі її історичного 

розвитку, найчастіше сучасного стану мови в процесі її 

соціального функціонування (СЛТ, Д. Ганич, І. Олійник, 

1985, с. 52-53). 

 

ГРАМАТИКА ЗІСТАВНА (МОРФОЛОГІЯ ЗІСТАВНА)  

 Граматика зіставна (морфологія зіставна) розглядає 

граматичну (морфологічну) будову різних слів у 

порівняльному аспекті незалежно від наявності чи 

відсутності між ними генетичного зв’язку (СЛТ, Д. Ганич, 
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І. Олійник, 1985, с. 52-53). 

 

ГРАМАТИКА ПОРІВНЯЛЬНА (МОРФОЛОГІЯ 

ПОРІВНЯЛЬНА) 

 Граматика порівняльна (морфологія порівняльна) вивчає 

закономірності історичного розвитку мов шляхом 

порівняння граматичної (морфологічної) будови 

споріднених мов (СЛТ, Д. Ганич, І. Олійник, 1985, с. 52-

53). 

 

ГРАМАТИКА АКАДЕМІЧНА (МОРФОЛОГІЯ 

АКАДЕМІЧНА) 

 Граматика академічна (морфологія академічна) – 

нормативна граматика (морфологія), укладена й схвалена 

найвищою науковою організацією країни (СЛТ, Д. Ганич, 

І. Олійник, 1985, с. 52-53).  

 

ГРАМАТИКА НАУКОВА (МОРФОЛОГІЯ НАУКОВА) 

 Граматика наукова (морфологія наукова) – граматика 

(морфологія), що створена відповідно до найновіших 

досягнень мовознавства (СЛТ, Д. Ганич, І. Олійник, 1985, 

с. 52-53).  

 

ГРАМАТИКА ШКІЛЬНА (МОРФОЛОГІЯ ШКІЛЬНА) 

 Граматика шкільна (морфологія шкільна) – граматика, в якій 

(відповідно до вікових можливостей учнів) подаються 

елементарні відомості про граматичну (морфологічну) 

будову разом із орфографічними та пунктуаційними 

правилами. (СЛТ, Д. Ганич, І. Олійник, 1985, с. 52-53). 
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МОРФОЛОГІЯ 

 Морфологія – це наука про парадигматичну систему 

мови і граматичні (морфологічні) категорії (СУЛМ, 

І. Ковалик, 1969, с. 15). 

 Морфологія – розділ граматики, який вивчає 

внутрішню структуру слова, зокрема у плані утворення 

форм слів і їх системи, граматичні категорії і способи 

вираження граматичних значень, а також граматичні класи 

слів – частини мови (СЛТ, Д. Ганич, І. Олійник, 1985, 

с. 144). 

 Морфологія – розділ граматики, що вивчає внутрішню 

граматичну будову слова і граматичні класи слів (ЕУМ, 

2000, с. 347). 

 

 

ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ 

 Граматична категорія – це загальне граматичне поняття, яке 

ґрунтується на встановленні корелятивної взаємозалежності 

між двома або кількома граматичними значеннями, що 

виражаються певною системою співвідносних граматичних 

(значень) (форм). Граматичні категорії у відношенні до 

граматичних значень є загальним, а граматичні значення по 

відношенню до граматичних категорій – частковим (СУЛМ, 

І. Ковалик, 1969, с. 12).  

 Граматична категорія – це інтегральна одиниця, яка обіймає 

єдиним граматичним значенням декілька 

взаємопротиставлених і формально виражених родових 

значень (ГУМ, К. Городенська, 1993, с. 8).  

 Граматична категорія – це узагальнене граматичне поняття, 

яке об’єднує ряд співвідносних граматичних значень, 
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виражених певною системою граматичних форм (СЛТ, 

І. Олійник, 1985, с. 53). 

 Граматична категорія – інтелектуальна одиниця мови, що 

охоплює загальним граматичним значенням кілька 

взаємопротиставлених і формально виражених родових 

(морфологічних чи синтаксичних) значень. (ЕУМ, 2000, 

с. 108). 

 

ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

 Граматичне значення – це таке граматичне поняття, що 

виражає зміст взаємного протиставлення двох або кількох 

мовних (морфологічних чи синтаксичних одиниць… 

Відмінність між граматичним і лексичним значенням 

виявляється у плані їх вираження: граматичне значення 

виражається за допомогою відповідних граматичних засобів 

(суфіксів), що входять до складу слова; лексичне ж значення 

передається цілим словом (СУЛМ, І. Ковалик, 1969, с. 8).  

 Граматичне значення – це абстрагований мовний зміст 

граматичної одиниці, який відносить її до того чи іншого 

класу або підкласу і служить засобом вираження відношень 

між словами. Граматичне значення є додатковим 

(супровідним) щодо лексичного (СЛТ, Д. Ганич, 

І. Олійник, с. 27). 

 Граматичне значення є семантичною основою граматичної 

категорії. Граматичне значення, на відміну від лексичного, 

властиве не одному слову, а охоплює більші чи менші групи 

повнозначних слів (ГУМ, К. Городенська, 1993, с. 9). 

 

ГРАМАТИЧНА ФОРМА 

 Граматичні форми – це засоби вираження граматичних 

значень (префікси, суфікси, закінчення, наголос тощо). 
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Граматичне значення і граматична форма – нероздільні. Не 

може бути граматичного значення, яке б не виражалося 

граматичною формою, і навпаки, немає таких граматичних 

форм, що не були б носіями певного граматичного значення 

(СУЛМ, І. Ковалик, 1969, с. 8). 

 Граматична форма слова – це мовні засоби вираження 

граматичних значень. Граматичне значення і граматична 

форма становлять єдність граматичних значень слова і 

способів його вираження. Вплив слова у певній граматичній 

формі прийнять називати словоформою. Один і той самий 

показник граматичної форми може бути носієм кількох 

граматичних значень, і навпаки, одне і те ж граматичне 

значення може виражатися кількома різними граматичними 

формами. Так, граматичне значення родового відмінка в 

іменниках вікн-а, льоду, весн-и виражаються різними 

значеннями (-а, -у, -и) (СЛТ, Д. Ганич, І. Олійник, 1985, 

с. 54). 

 Граматична форма – це засіб вираження граматичного 

значення (ЕУМ, 2000, с. 103). 

 

ГРАМЕМА 

 1. Найменша одиниця граматичного рівня. 2. Елементарна 

одиниця граматичного значення (СЛТ, Д. Ганич, 

І. Олійник, с. 54). 

 Компонент граматичної категорії, видове поняття щодо 

граматичної категорії, як родового поняття. Наприклад, у 

сучасній українській мові виділяють дієслівні (грамеми) 

теперішнього, минулого і майбутнього часів… Як 

граматична категорія, (грамема) становить єдність 

граматичного значення і засобів його вираження (ЕУМ, 

2000, с. 110).  
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СЛОВОФОРМА 

 Словоформа – граматична форма самого слова, його 

граматичний різновид, який виявляє лексичну тотожність із 

іншими співвідносними словоформами цього слова і 

протиставляється їм за своїми граматичними значеннями 

(ЕУМ, 2000, с. 578). 

 Словоформа – окреме слово в певній граматичній формі 

(СЛТ, Д. Ганич, І. Олійник, 1985, с. 277). 

 

 

ПАРАДИГМА 

 Парадигма – 1) система словоформ однієї лексеми (сила, 

сили, силі, силу і т.д.); 2) схеми словозміни, яка виражається 

у флексії (-а, -и, -у, -ою і т.д.) (ЕУМ, 2000, с. 103).  

 Парадигма – це вся сукупність форм слів, що утворюють 

лексему. Парадигма – закритий ряд форм, який 

характеризується лексичною тотожністю основи, що дає 

змогу зображувати її у вигляді таблиці закінчень (СЛТ, 

Д. Ганич, І. Олійник, с. 177). 

 

 

ЧАСТИНА МОВИ 

 Частина мови – лексико-граматичні класи слів, кожен з яких 

характеризується морфологічними, синтаксичними і 

лексико-семантичними особливостями (ЕУМ, 2000, с. 723). 

 Частина мови – лексико-граматичні розряди слів, що 

розмежовуються за значенням, які вони виражають, за 

властивими їм морфологічними ознаками та синтаксичними 

функціями в складі словосполучень і речень (СЛТ, 

Д. Ганич, І. Олійник, 1985, с. 330). 
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ІМЕННИК  

 

ІМЕННИК 

 Іменник – це «частина мови, яка означає предмет або явище, 

що сприймається як предмет» (ЕУМ, 2004, с. 217). 

 Іменники – це «слова, які виражають предметність, тобто 

означають предмети або зображають будь-які явища як 

предмети, і характеризуються певними граматичними 

ознаками, що оформляють цю предметність» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 32). 

 Іменник – це «частина мови, яка має значення предметності, 

вираженої в категоріях роду, числа, відмінка. Значення 

предметності служить тим семантичним засобом, за 

допомогою якого з назви одиничної речі виникає 

узагальнене позначення цілого класу однорідних речей або 

вираження абстрактного поняття» (КСУЛМ, Б. Кулик, 

1972, с. 204). 

 До них зараховують займенникові іменники (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 187-202) та узагальнено-вказівні 

іменники (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 268-284). 

 

 

СЕМАНТИЧНІ (СЕМАНТИКО -ГРАМАТИЧНІ,  

ЛЕКСИКО -ГРАМАТИЧНІ) КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА  

 Семантичні (семантико-граматичні, лексико-граматичні) 

категорії іменника – це «граматичні категорії іменника, в яких 

виявляються також різні особливості лексичних значень слів» 

(КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 206). До них належать категорія 

власних і загальних назв, істоти / неістоти, конкретності / 

абстрактності, збірності та речовинності. 
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ВЛАСНИХ І ЗАГАЛЬНИХ НАЗВ КАТЕГОРІЯ  

 Категорія власних і загальних назв – це семантико-граматична 

категорія іменника. 

 

ВЛАСНІ НАЗВИ 

 Власні іменники – це «індивідуальні назви конкретних 

предметів», які «виокремлюють конкретний предмет із 

класу однотипних предметів» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 50). 

 Власні назви, оніми – це «індивідуальні найменування 

окремих одиничних об’єктів» (ЕУМ, 2004, с. 83).  

 Власні назви – це іменники, які «позначають індивідуальні 

назви осіб або предметів (у широкому розумінні), 

виділяють їх із якихось загальних категорій» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 63). 

Отакий-то Перебендя, старий та химерний! (Т. Шевченко) 

 

ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ 

 Загальні іменники – це «назви предмета як репрезентанта 

класу однорідних предметів», «узагальнені назви класів 

однотипних предметів або явищ» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 50). 

Минають дні, минають ночі (Т. Шевченко) 

 

 

ІСТОТИ /  НЕІСТОТИ ІМЕННИКА КАТЕГОРІЯ  

 Категорія істоти / неістоти іменників – це «класифікаційна 

(несловозмінна) морфологічна категорія, що вказує на 

належність названого предмета до розряду істот (назви осіб і 

тварин) або до розряду неістот (назви конкретних неживих 

предметів, рослин, абстрактних понять тощо), складається з 
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двох грамем – грамеми істот та грамеми неістот» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 97). 

 

ІСТОТИ ІМЕННИКА ГРАМЕМА 

 Істоти іменника грамема – це грамема семантико-

граматичної категорії істоти / неістоти іменників, які 

«становлять назви людей і тварин (чоловік, птах), а також 

різні демонологічні та міфологічні назви (русалка, Перун)» 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 60). 

 

НЕІСТОТИ ІМЕННИКА ГРАМЕМА 

 Неістоти іменника грамема – це грамема семантико-

граматичної категорії істоти / неістоти іменників, які 

«виражають назви неживих предметів (книга, автобус), 

найрізноманітніших явищ і понять (погода, правда), а 

також назви рослинного світу (квітка, мох)» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 60). 

 

 

КОНКРЕТНОСТІ /  АБСТРАКТНОСТІ КАТЕГОРІЯ  

 Категорія конкретності / абстрактності – це семантико-

граматична категорія іменника, яка охоплює іменники з 

конкретним та абстрактним значенням. «Граматичні ознаки 

цієї категорії виявляються в тому, що, на відміну від 

конкретних назв, група абстрактних іменників, як правило, не 

має здатності утворювати відмінкові парадигми обох чисел» 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 65). 

 

КОНКРЕТНІ ІМЕННИКИ 

 Конкретні іменники – це іменники, які «позначають 

дискретні предмети, тобто такі предмети, що існують 
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окремо, а отже, підлягають рахункові» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 51). «Іменники з конкретним 

значенням виражають поняття, в яких передається все те, 

що людина пізнає за допомогою своїх органів чуття» 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 64): берег, дерево. 

 

АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ 

 Абстрактні іменники – це іменники, які «позначають 

абстраговані, узагальнені людською свідомістю і 

представлені в мові у вигляді предметів дії, процеси, стани, 

якості і под., безпосередньо пов’язані з конкретними 

предметами» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 51).  

 Абстрактні іменники – це «слова, в яких виражаються 

загальні поняття, що їх людина безпосередньо органами 

чуття не сприймає; це позначення якостей, властивостей, 

дій і под.» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 64): цвітіння, 

щедрість. 

 Абстрактні іменники – це слова, які «передають за 

допомогою певних суфіксів абстрактні поняття або 

абстраговані властивості, якості, дії. …Це слова з 

похідними основами, утворені від прикметників і дієслів за 

допомогою суфіксів -анн(я), -енн(я), -інн(я), -ятт(я) 

(читання); -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) (багатство); -б(а) 

(боротьба); -ість (свіжість)…» (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, 

с. 212). 

 

 

ЗБІРНОСТІ КАТЕГОРІЯ  

 Категорія збірності – це семантико-граматична категорія 

іменника, яка «належить до словотвірних, бо об’єднує 

іменники з лексичним значення сукупності однакових або 
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подібних предметів, яке виражають спеціальні словотвірні 

суфікси, зокрема -ств- (селянство), -в- (мушва), -н- 

(дітлашня), -ин- (городина), -ин/j/- (кукурудзиння), -/j/- 

(пруття), -от- (кіннота), -іj- (інженерія), -ур- (професура), -

ан-/-іан- (Шевченкіана) та ін.» (ЕУМ, 2004, с. 199). 

 

ЗБІРНІ ІМЕННИКИ 

 Збірні іменники – це «іменники, які означають сукупність 

однакових або подібних предметів, що сприймається як 

одне ціле» (ЕУМ, 2004, с. 199), «позначають 

нерозчленовану сукупність однорідних предметів» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 51). «Збірним іменникам 

властива асиметрія співвідношення їхнього семантичного і 

формально-граматичного змісту, оскільки семантична 

множина в них пов’язується з формально-граматичною 

одниною» (ЕУМ, 2004, с. 199). «Форма однини виражає … 

об’єднання багатьох предметів або істот, які не підлягають 

лічбі» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 65). 

 Збірні іменники – це іменники, у яких «реальне значення 

виражає не стільки те, на що може членуватися ним 

назване (тобто, особливості внутрішнього складу 

останнього), скільки те, що воно виступає як одне ціле, 

якісно відмінне від багатьох інших … і тому окреслене у 

своїх контурах; однина є виразником кількісного вияву 

цього єдиного якісно окресленого цілого» (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 185). 

 

 

РЕЧОВИННОСТІ КАТЕГОРІЯ  

 Категорія речовинності – це семантико-граматична категорія 

іменника, яка охоплює іменники, які «означають однорідну за 
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своїм складом речовину, яку можна поділити на частини, що 

мають назву цілого і підлягають виміру, а не лічбі» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 66). Сюди належать назви: «1) металів 

(мідь), 2) рідин (молоко), 3) ліків (аспірин), 4) хімічних 

елементів (водень), 5) злаків, ягід, овочів (жито, малина, 

морква), 6) різних матеріалів (віск), 7) продуктів харчування 

(борошно) тощо» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 52). 

 

ОДИНИЧНІ (СИНГУЛЯТИВНІ) ІМЕННИКИ 

(СИНГУЛЯТИВИ) 

 Одиничні (сингулятивні) іменники – це іменники, 

«дериваційним засобом утворення яких є суфікс -ин-а» і 

які існують «для виділення одного предмета із загальної 

маси, що виражається іменниками категорій збірності і 

речовинності» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 66): 

картоплина, перлина. 

 Одиничні іменники – це «іменники, що називають один 

предмет, виділений із загальної маси, формують 

словотвірну категорію одиничності, оскільки їхнє лексичне 

значення одиничного предмета передає відповідний 

словотворчий суфікс» (ЕУМ, 2004, с. 426): цеглина, 

цибулина. 

 

 

ГРАМАТИЧНІ (МОРФОЛОГІЧНІ) КАТЕГОРІЇ 

ІМЕННИКА  

 «Іменникам властиві лексико-граматичні і граматичні 

категорії числа, роду, відмінка» (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, 

с. 205), «не повністю виявлена у власне-іменниках категорія 

особи, яка має повний вияв у займенникових іменниках» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 53). «Кожний іменник належить 
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до чоловічого, жіночого або середнього роду (виняток щодо 

цього становлять іменники pluralia tantum), вживається в однині 

або множині, виступає в одній з відмінкових форм» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 33). 

 

 

РОДУ ІМЕННИКА КАТЕГОРІЯ  

 Категорія роду іменника – «несловозмінна граматична 

категорія, що є однією з морфологічних ознак іменника; 

полягає у поділі іменників на класи, віднесені відповідно до 

чоловічого, жіночого і середнього» (ЕУМ, 2004, с. 552). 

 Категорія роду іменника – граматична категорія, яка «в 

сукупності з іншими категоріями виявляє морфологічну 

природу іменника, є засобом вираження предметності, 

однією з визначальних граматичних особливостей його як 

частини мови; виявляється в тому, що іменники 

розділяються на три групи за особливими семантико-

граматичними або тільки граматичними ознаками: 

чоловічого, жіночого, середнього роду» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 50). 

 Категорія роду іменника – «несловозмінна (класифікаційна) 

самостійна морфологічна категорія, яка в типових виявах 

має диференційовану сукупність афіксів (флексій і суфіксів) 

для свого вираження, поєднує семантико-граматичний зміст 

назв істот на ґрунті їхнього стосунку до біологічної статі або 

недорослості та формально-граматичний зміст назв неістот і 

складається з грамем чоловічого, жіночого і середнього 

роду» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 85). 

 Категорія роду іменника – це категорія, яка є «однією з 

визначальних граматичних (морфологічних) особливостей 

іменника як частини мови і становить узагальнене 
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відображення граматичних значень роду, виражених у 

конкретних іменниках морфологічно, тобто в самій 

структурі іменникових форм» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 

2003, с. 151). 

 Категорія роду іменника є «категорією синтаксично 

незалежною, чим і відрізняється від категорії роду 

прикметників (дієприкметників), порядкових числівників, 

деяких займенників, дієслів у формі минулого часу та 

умовного способу, де вона є несамостійною, синтаксично 

залежною категорією і визначається родом іменника, з яким 

узгоджуються ці частини мови. Рід іменників визначається: 

а) за семантичними ознаками (значенням іменника), б) за 

морфологічною будовою, в) за синтаксичними зв’язками їх з 

іншими словами в реченні» (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, 

с. 213). 

 

ЧОЛОВІЧИЙ РІД ІМЕННИКА 

 Чоловічий рід іменника – це «центральна грамема 

несловозмінної (класифікаційної) самостійної 

морфологічної категорії роду, яка в типових виявах має 

диференційовану сукупність афіксів (флексій і суфіксів) 

для свого вираження, поєднує семантико-граматичний 

зміст назв істот на ґрунті їхнього стосунку до чоловічої 

статі й формально-граматичний зміст назв неістот» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 86): Тарас, водій, 

плащ, батько. 

 

ЖІНОЧИЙ РІД ІМЕННИКА 

 Жіночий рід іменника – це «одна з грамем 

несловозмінної (класифікаційної) самостійної 

морфологічної категорії роду, яка в типових виявах має 
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диференційовану сукупність афіксів (флексій і суфіксів) 

для свого вираження, поєднує семантико-граматичний 

зміст назв істот на ґрунті їхнього стосунку до жіночої 

статі і формально-граматичний зміст назв неістот» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 86-87): Ольга, душа, 

пісня, осінь. 

 

СЕРЕДНІЙ РІД ІМЕННИКА 

 Середній рід іменника – це «одна з грамем 

несловозмінної (класифікаційної) самостійної 

морфологічної категорії роду, яка в типових виявах має 

диференційовану сукупність афіксів для свого 

вираження, поєднує семантико-граматичний зміст назв 

істот на ґрунті їхнього стосунку до молодого віку і 

формально-граматичний зміст назв неістот» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 87): проміння, світло, курча, 

поле. 

 

СПІЛЬНИЙ (ПОДВІЙНИЙ) РІД ІМЕННИКА 

 Спільний (подвійний) рід іменника – це грамема 

категорії роду іменників, які становлять «переважно 

емоційно забарвлені суфіксальні лексеми, що, 

називаючи істоту (найчастіше особу або, зрідка, 

персоніфікований предмет), указують на певну її 

ознаку» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 53): невдаха, 

причепа, плакса. 

 Іменники спільного роду – це «назви, рід яких 

визначається залежно від того, особі якої статі 

(чоловічої чи жіночої) даються ці назви, … 

синтаксично» (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 217). Сюди 

належать: 1) «іменники на -а, -я, …назви, які даються 
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особам чоловічої і жіночої статі за ознаками або рисами 

їх поведінки, життя чи характеру їх діяльності тощо»: 

недотепа, бідолаха; 2) «прізвища іншомовного 

походження, які при відмінюванні не змінюються: 

Л. Віардо і П. Віардо; 3) українські прізвища на -а типу 

Коляда, Діброва» (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 217). 

 

 

ЧИСЛА ІМЕННИКА КАТЕГОРІЯ  

 Категорія числа іменника – «граматична категорія, властива 

іменникові, яка виражає інформацію про кількість 

предметів», «формально виражається у закінченнях, які 

водночас є і показниками відповідного відмінка» (ЕУМ, 

2004, с. 795). 

 Категорія числа іменника – граматична категорія, яка «є 

самостійною, лексико-граматичною» і «узагальнено 

відображає кількісну визначеність предметів, явищ і понять 

і базується на протиставленні формально виражених 

граматичних значень однини і множини» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 67). 

 Категорія числа іменника – «словозмінна морфологічна 

категорія, яка позначає кількість предметів і складається з 

двох співвідносних грамем того самого слова – однини і 

множини (основний вияв категорії), а також категорія з 

елементами несловозмінного, тобто класифікаційного, типу, 

яка стосується форм не того самого слова, а різних слів 

(неосновний вияв категорії)» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 92). 

 Категорія числа іменника – це категорія, яка є 

«узагальненим відображенням кількісної визначеності 

предметів і явищ взагалі – як одиничної, так і множинної, 
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тому вона являє собою значення єдності протиставлюваних 

граматичних значень однини та множини (з їхніми засобами 

вираження в слові), які є реальним фактом існування 

категорії числа та її вираження в мові» (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 170-171). 

 Категорія числа іменника є «основною категорією в системі 

словотворення і словозміни іменників, вказує (в основному) 

на кількісний вияв того, що позначається самим іменником» 

(КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 217). 

 

ОДНИНА 

 Однина – це грамема категорії числа іменників, які 

«означають, що названий предмет мислиться як один з 

якогось класу предметів» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, 

с. 68): метр, муха, колесо. 

 

ОДНИННИЙ ІМЕННИК (SINGULARIA TANTUM)  

 Однинні іменники – це іменники, які «вживаються 

тільки в однині». До них належать: 1) «іменники з 

абстрактним значенням (шляхетність, мовознавство, 

романтизм), 2) іменники, що становлять категорію 

збірності (дітвора, галуззя, кіннота), 3) іменники, що 

становлять категорію речовинності (глина, молоко, 

бавовна), більшість власних назв (Микола, Чернігів, 

Дністер)» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 70). 

 

МНОЖИНА 

 Множина – це грамема категорії числа іменників, які 

«вказують, що йдеться про більше однорідних 

предметів – два, три, чотири і т. д. – аж до 
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нескінченності» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 68): 

метри, мухи, колеса. 

 

МНОЖИННИЙ ІМЕННИК (PLURALIA TANTUM)  

 Множинні іменники – це іменники, які «вживаються 

тільки у множині і здебільшого позначають: 1) 

матеріально-речовинні предмети (вершки, парфуми, 

прянощі), 2) сукупності предметів зі значенням збірності 

(кошти, надра), 3) дії, процеси, стани (посиденьки, 

веселощі, відвідини), 4) відрізки часу, свята, традиційно-

побутові обряди (канікули, заручини, обжинки), 5) деякі 

власні назви (Чернівці, Альпи)» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 97). 

 

ДВОЇНА  

 Двоїна – це «граматична категорія числа, вживана для 

позначення двох осіб або парних предметів» (ЕУМ, 

2004, с. 131). «У процесі розвитку української мови ця 

форма відмерла; залишки її маємо в словах очі, плечі 

(орудний відмінок очима, плечима)» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 71). 

 

 

ОСОБИ ІМЕННИКА КАТЕГОРІЯ  

 Категорія особи іменника – це категорія іменника, яка 

«виражає взаємозв’язок між суб’єктом дії та дією з погляду 

участі суб’єкта в мовному спілкуванні» (СУЛМ, І. Матвіяс, 

1969, с. 72). 

 Категорія особи іменника – це «діалектична єдність 

протиставлюваних граматичних значень особи разом з 

їхніми морфологічними засобами вираження в іменниках-
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назвах суб’єктів і відображає у своєму значенні 

кваліфікацію названого іменником суб’єкта в умовах 

процесу мовного спілкування; один із основних 

граматичних засобів реалізації предикативних відношень 

дієслова (виразника предикативної ознаки) з названим 

іменником – суб’єктом у реченні» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 

2003, с. 250).  

 Категорія особи власне-іменників – це категорія власне-

іменників, що «характеризує стосунок суб’єкта до дії, 

процесу або стану з погляду мовця, передавана двома 

грамемами: грамемою другої особи і грамемою третьої 

особи» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 99). 

 Категорія особи займенникових іменників – це категорія 

займенникових іменників, в яких «чітко розрізнювало 

грамеми першої, другої і третьої особи, пов’язані з 

особовими займенниковими іменниками» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 98). 

 

 

ВІДМІНКА ІМЕННИКА КАТЕГОРІЯ  

 Категорія відмінка іменника – це «морфологічна категорія, 

яка служить для вираження підрядних зв’язків між 

іменником і синтаксично пов’язаним з ним словом 

(дієсловом, іменем або прислівником)» (СУЛМ, І. Матвіяс, 

1969, с. 75-76). 

 Категорія відмінка іменника – це «морфолого-синтаксична 

категорія іменника, яка вказує на функціональні різновиди 

значення предметності (суб’єктності, об’єктності, 

адресатності тощо), зумовлена семантико-синтаксичною і 

формально-синтаксичною валентністю предиката і в реченні 

виражає синтаксичні зв’язки та семантико-синтаксичні 
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відношення іменника до слів із предикатною семантикою» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 63). І. Вихованець 

розрізняє «три граматичні величини: 1) відмінок як 

граматичну категорію…, 2) відмінок як грамему, тобто 

компонент граматичної категорії відмінка, 3) відмінкову 

форму як засіб вираження не тільки відмінкових, а й 

невідмінкових значень» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 55). 

 Категорія відмінка іменника – це граматична категорія, яка 

становить «єдність значення (змістовий бік категорії) – 

узагальненого граматичного значення чи групи однорідних 

значень, що виступають разом, і матеріального вираження 

(формальний бік категорії) – показника чи групи показників, 

що виступають один замість іншого» (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 199). 

 Категорія відмінка іменника – це «граматична (морфолого-

синтаксична) категорія, що виражає відношення іменника 

до інших членів речення і тим вказує на його синтаксичну 

функцію. …Кожна з відмінкових форм має синтаксичне 

значення (одне або кілька), яке виражається за допомогою 

закінчень і прийменників або одних тільки закінчень» 

(КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 220-221).  

 

НАЗИВНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКА 

 Називний відмінок іменника – це відмінок, який «своїми 

прямими синтаксичними функціями і значенням 

протиставляється родовому, давальному, знахідному, 

орудному і місцевому; основне його значення – 

відсутність здатності виражати об’єктні відношення» 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 79). 
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 Називний відмінок іменника – це «центральна 

(найвищого рангу) грамема морфолого-синтаксичної 

категорії відмінка, яка в морфологічному плані відкриває 

відмінкову парадигму однини та множини з 

притаманною їй сукупністю закінчень і спеціалізована на 

вираженні формально-синтаксичної функції підмета, 

семантико-синтаксичної функції суб’єкта і в типових 

виявах позиції теми за актуального (темо-ремного) 

членування речення» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 63-64). 

 Називний відмінок іменника (номінатив) – це відмінок, 

«основним значенням якого є вираження відношення 

незалежності названого ним предмета від інших 

предметів і явищ» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 203). 

Сидить козак на тім боці – грає синє море (Т. Шевченко) 

 

РОДОВИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКА 

 Родовий відмінок іменника – це «транспозиційна 

напівцентральна грамема морфолого-синтаксичної 

категорії відмінка, що в морфологічному плані входить 

як другий компонент до відмінкової парадигми однини 

та множини з її диференційованою сукупністю флексій і 

спеціалізована на вираженні формально-синтаксичної 

функції приіменникового сильнокерованого 

другорядного члена речення, суб’єктно-атрибутивної та 

об’єктно-атрибутивної семантико-синтаксичних функцій 

і в типових виявах комунікативної функції актуалізатора 

теми за актуального членування речення» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 72). 

Пливе човен води повен (Т. Шевченко) 
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ДАВАЛЬНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКА 

 Давальний відмінок іменника – це «напівпериферійна 

грамема морфолого-синтаксичної категорії відмінка, що 

в морфологічному плані входить як третій компонент до 

відмінкової парадигми однини й множини з її 

диференційованою сукупністю флексій і виражає 

первинну семантико-синтаксичну функцію адресата дії, 

первинну формально-синтаксичну функцію 

придієслівного напівслабкокерованого другорядного 

члена речення і в типових виявах комунікативну 

функцію компонента комплексної реми за актуального 

членування речення» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 73). 

Тяжко-важко в світі жити сироті без роду (Т. Шевченко) 

 

ЗНАХІДНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКА 

 Знахідний відмінок іменника – це «одна з центральних 

грамем морфолого-синтаксичної категорії відмінка, що в 

морфологічному плані входить як четвертий компонент 

до відмінкової парадигми однини та множини з її 

диференційованою сукупністю флексій і спеціалізована 

на вираженні формально-синтаксичної функції 

придієслівного сильнокерованого другорядного члена 

речення, семантико-синтаксичної функції об’єкта і в 

типових виявах приремної позиції за актуального 

членування речення» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 67). 

 Знахідний відмінок іменника – це відмінок, який «є 

назвою прямо й безпосередньо залежного від дії об’єкта» 

(ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 205). 
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Тече вода в синє море, та не витікає; шука козак свою 

долю, а долі немає (Т. Шевченко) 

 

ОРУДНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКА 

 Орудний відмінок іменника – це «одна з периферійних 

грамем морфолого-синтаксичної категорії відмінка, що в 

морфологічному плані входить як п’ятий компонент до 

відмінкової парадигми однини й множини з її 

диференційованою сукупністю флексій і виражає 

первинну інструментальну семантико-синтаксичну 

функцію, первинну формально-синтаксичну функцію 

придієслівного слабкокерованого другорядного члена 

речення і в типових виявах комунікативну функцію 

компонента комплексної реми за актуального членування 

речення» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 75). 

Вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону 

калину (Т. Шевченко) 

 

МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКА 

 Місцевий відмінок іменника – це «одна з периферійних 

грамем морфолого-синтаксичної іменникової категорії 

відмінка, яка вживається тільки з прийменниками – в (у), 

на, по, при, о (об), – у морфологічному плані входить як 

шостий компонент до відмінкової парадигми однини й 

множини з її диференційованою сукупністю флексій, у 

первинному функціонуванні валентно поєднана з 

дієслівними локативними предикатами, виражає 

первинну семантико-синтаксичну функцію статичної 

локалізації та первинну формально-синтаксичну функцію 

придієслівного керованого другорядного члена речення і 

в типових виявах комунікативну функцію реми або 
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складника комплексної реми за актуального членування 

речення» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 81-82). 

Прилинь, сизий орле, бо я одинокий сирота на світі, в 

чужому краю (Т. Шевченко) 

 

КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКА 

 Кличний відмінок іменника – це «одна з периферійних 

грамем морфолого-синтаксичної іменникової категорії 

відмінка, що в морфологічному плані входить як сьомий 

компонент до відмінкової парадигми однини й множини 

з її диференційованою сукупністю флексій і валентно 

поєднана з дієслівними формами наказового способу 

другої особи та виражає первинну семантико-

синтаксичну ускладнену функцію адресата мовлення – 

потенційного суб’єкта дії, первинну формально-

синтаксичну функцію підмета і в типових виявах 

комунікативну функцію теми за актуального членування 

речення» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 79). 

 Кличний відмінок іменника (вокатив) – відмінок, що «є 

назвою такого суб’єкта, ознака якого розкривається в 

певній думці, вираженій у реченні, і який є разом із тим 

сприймачем констатації цього факту пізнання» (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 204). 

 І. Матвіяс виокремлює кличну форму, яка, «не 

збігаючись своїм значенням із значенням відмінкових 

форм, що передають… стосунок до об’єкта, має 

однотипний з ними спосіб вираження» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 81). 

Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте 

(Т. Шевченко) 
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ВІДМІНЮВАННЯ (ПАРАДИГМА) ІМЕННИКА  

 Відмінювання (парадигма) іменника – це «у широкому 

розумінні повна парадигма словозміни іменників, що 

охоплює зміну того самого слова за відмінками і числами, 

… складається з двох часткових парадигм (підпарадигм), 

якими є відмінкова і числова парадигми; у вузькому 

розумінні означає зміну іменника тільки за відмінками» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 103). 

 

ІМЕННИКОВИЙ ТИП ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКА 

 Іменниковий тип відмінювання іменника – це 

відмінювання, яке з морфолого-синтаксичного боку є 

базовим і в якому виявляються морфологічні категорії, 

що характеризуються синтаксичною незалежністю, 

ґрунтується на категорії відмінка (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 104). 

 

ПРИКМЕТНИКОВИЙ ТИП ВІДМІНЮВАННЯ 

ІМЕННИКА 

 Прикметниковий тип відмінювання іменника – це 

відмінювання «іменників прикметникового походження, 

які зберігають ті самі флексії, що й у прикметників» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 107): знайомий, чергова. 

 

НЕВІДМІНЮВАНІ (НЕЗМІННІ, НЕЗМІНЮВАНІ) 

ІМЕННИКИ 

 Невідмінювані (незмінні, незмінювані) іменники – це 

«слова, що не змінюють своїх закінчень ні за відмінками, 

ні за числами, коли вступають у зв’язки з іншими 

словами речення. Граматичні значення відмінків таких 

іменників у формах однини і множини виражаються 
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синтаксично – за допомогою прийменників і різних 

відмінкових форм, узгоджених з цими незмінюваними 

іменниками» (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 237): купе, 

фойє, рагу, трюмо. «Відмінки незмінного іменника 

визначаються у зв’язній мові за допомогою синтаксичних 

зв’язків з іншими словами» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, 

с. 123). 

 

 

ВІДМІНА ІМЕННИКА  

 Відміна іменника – це «підклас іменників, об’єднаний 

спільними особливостями відмінювання, підтип 

відмінювання, за яким відбувається словозміна слів цього 

підкласу» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 104). 

 Відміна іменника – це окремі типи зміни за відмінками, 

визначені на основі єдності відмінкових форм для певних 

груп іменників (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 81). 

 

ВІДМІНА ПЕРША 

 «До першої відміни належать іменники жіночого і 

чоловічого роду, які в називному відмінку однини мають 

закінчення -а» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 81): 

горобина, Микита, пісня. «За цим зразком відмінюються 

іменники з суфіксом -ищ- та закінченням -е, якщо вони 

вказують на жіночий рід» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 105): відьмище. 

 

ВІДМІНА ДРУГА 

 «Друга відміна об’єднує іменники чоловічого роду з 

нульовою флексією в називному відмінку однини та 

основою на твердий або м’який приголосний (очерет); 
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іменники середнього і чоловічого роду із закінченнями -

о, -е (село, вовчище); іменники середнього роду із 

закінченнями -а (орфографічно -я) (колосся)» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 105). 

 

ВІДМІНА ТРЕТЯ 

 «Третю відміну складають іменники жіночого роду, які в 

називному відмінку однини мають нульову флексію, 

закінчуючись на твердий або м’який приголосний звук 

основи» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 83): любов, 

радість. 

 

ВІДМІНА ЧЕТВЕРТА 

 «До четвертої відміни належать іменники середнього 

роду, що позначають малих за віком істот або здрібнілі 

назви предметів і при відмінюванні одержують суфікс -

ат-… та іменники з суфіксом -ен- при відмінюванні» 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 83): пташеня, коліща, 

плем’я. 

 

ІМЕННИКИ, ЯКІ НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ЖОДНОЇ З 

ВІДМІН 

 «Поза відмінами перебувають: 1) іменники на -о, -е, -а, -і, 

-у іншомовного походження: кіно, кашне, боа, поні, 

рагу…; 2) жіночі прізвища на -о, на приголосний: 

Шевченко Марія…; 3) іменники, що мають тільки форму 

множини: кури, обійми, Гімалаї…; 4) іменники, що 

мають у називному відмінку однини прикметникову 

форму на -ий (-ій), -а (-я), -е (-є): лісничий, вартовий, 

мостова, придане» (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 225-

226). 
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 І. Вихованець виокремлює іменникову відміну з 

нульовою флексією, або іменникову нульову відміну, до 

якої «належать такі слова: а) іменники іншомовного 

походження, що закінчуються на голосний і називають 

неживі предмети, абстрактні поняття, осіб чоловічої 

статі, а також тварин: амплуа, бра, аташе, колібрі…; б) 

іменники іншомовного походження – назви дівчат або 

неодружених жінок: леді, міледі…; в) іншомовні чоловічі 

імена і прізвища, що закінчуються на голосний: Анрі, 

Беранже…; г) географічні назви іншомовного 

походження, які закінчуються на голосний: Баку, 

Токіо…; ґ) імена і прізвища осіб жіночої статі, що 

закінчуються на приголосний та на -о: Кармен, 

Петриненко…; д) абревіатури ініціального типу, зокрема 

утворені з початкових звуків слів: ООН, ЕОМ…; 

утворені з назв початкових букв слів: АПК, КНР» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 111). 

 

 

ГРУПА ІМЕННИКА  

 «Залежно від якості кінцевого приголосного основи іменники 

першої і другої відмін поділяються на три групи: тверду, 

м’яку і мішану» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 107). 

 

ТВЕРДА ГРУПА ІМЕННИКА 

 «Тверду групу першої відміни утворюють іменники, в 

яких у називному відмінку однини перед закінченням -а 

стоїть твердий приголосний (за винятком шиплячих 

приголосних): книжка, липа, сестра. До твердої групи 

другої відміни належать іменники чоловічого і 

середнього роду з твердим кінцевим приголосним основи 
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(крім шиплячих приголосних): велет, клен, колесо, чоло» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 107). 

 «До твердої групи ІІ відміни належать іменники 

чоловічого роду, основа яких у називному відмінку 

однини закінчується на твердий приголосний звук (крім 

шиплячих): дуб, Пилип; більшість іменників, що в 

називному відмінку однини закінчуються на р (мир, твір, 

муляр, столяр), у тому числі іменники іншомовного 

походження на -ар (-яр), -ир, -ур, наголос у цих 

іменниках переважно на останньому складі основи 

(базар, футляр, абажур). За зразком твердої групи 

відмінюються також іменники звір, комар, снігур, які, 

однак, у називному відмінку множини приймають 

закінчення м’якої групи -і (звірі, комарі, снігурі). До 

твердої групи належать усі іменники чоловічого і 

середнього роду з закінченням -о (батько, Дніпро, село, 

добро)» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 84). 

 

М’ЯКА ГРУПА ІМЕННИКА 

 «До м’якої групи першої відміни належать іменники з 

м’яким приголосним у цій позиції: земля, пісня, сукня. 

М’яка група другої відміни формована іменниками з 

основою на м’який приголосний: окунь, рій, поле, 

завдання» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 107). 

 «До м’якої групи ІІ відміни належать іменники 

чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним та й 

(кінь, вінець, край); деякі іменники на р (Ігор, Лазар, 

токар, козир, панцир, рицар), зокрема іменники на -ар, -

ир, у яких при відмінюванні в однині наголос буває на 

корені або на закінченні, у множині – тільки на 

закінченні (кобзар, проводир). До м’якої групи належать 



48 

 

також іменники середнього роду з закінченням -е (поле, 

серце), крім тих, у яких перед -е виступає шиплячий 

приголосний, та з флексією -а (графічно -я, що позначає 

[а] з попереднім м’яким приголосним або [йа] (уміння, 

полум’я))» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 84). 

 

МІШАНА ГРУПА ІМЕННИКА 

 «В іменниках мішаної групи першої відміни основа 

закінчується на шиплячий приголосний: діжа, круча, 

площа. До мішаної групи другої відміни належать 

передусім іменники чоловічого роду з кінцевим 

шиплячим приголосним основи: дощ, меч, ніж» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 107).  

 «До мішаної групи ІІ відміни належать іменники 

чоловічого роду, що їх основа закінчується шиплячим 

приголосним звуком (читач, товариш), та іменники – 

назви професій з суфіксом -ар після м’яких приголосних 

(графічно -яр), що при відмінюванні мають наголос на 

флексії (школяр, скляр, гусляр). З іменників середнього 

роду до мішаної групи належать ті, у яких перед 

закінченням -е виступає шиплячий приголосний звук 

(плече, явище). Сюди ж належать іменники подвійного 

роду на -ище (дубище, вовчище)» (СУЛМ, І. Матвіяс, 

1969, с. 84). 

 

 

СУБСТАНТИВАЦІЯ 

 Субстантивація – «вид конверсії, що полягає в переході слів 

(словоформ) з інших частин мови до класу іменників. 

Найчастіше субстантивуються слова іменних частин мови та 

дієприкметники: кошовий (отаман), друге «я», повсталі. 
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Для інших частин мови субстантивація спорадична і нерідко 

має певні сполучу вальні та граматичні обмеження: 

наприклад, у дієслів (для годиться), прислівників 

(одержати відмінно), службових слів та вигуків (зважити 

всі за і проти, охи та ахи)» (ЕУМ, 2004, с. 661). 

 Субстантивація – це «перехід інших частин мови в 

іменники. Відповідно до розрізнення трьох ступенів 

(синтаксичного, морфологічного і семантичного) переходу 

частин мови та концепції п’ятикомпонентної системи 

частин мови (іменника, дієслова, прикметника, числівника і 

прислівника) розрізняються чотири види субстантивації: 

віддієслівна, відприкметникова, від числівникова і 

відприслівникова» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 115). 
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ПРИКМЕТНИК 

 

ПРИКМЕТНИК 

 Прикметник – це самостійна змінна частина мови, що 

«означає непроцесуальну ознаку (якість, властивість, 

відношення між предметами і явищами) і виражає її у 

синтаксично залежних словозмінних категоріях роду, числа й 

відмінка. …Механізми граматичної і семантичної 

сполучуваності прикметників з іменниками виявляються в 

атрибутивних і предикативних відношеннях як сферах 

семантико-синтаксичної організації речення» (ЕУМ, 2000, 

с. 489). 

 Прикметник – це частина мови, «що виражає ознаку предмета 

безпосередньо або через його відношення до інших 

предметів» і відповідає на запитання який? чий? (тихий, 

батьків) (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 250-252). Слова, які 

відповідають на запитання котрий? (перший, п’ятий), 

М. Жовтобрюх і Б. Кулик прикметниками не вважають. 

 Прикметник – це самостійна, змінна частина мови, що 

«виражає статичну ознаку предмета і сполучається з 

іменником, узгоджуючись з ним у роді, числі і відмінку. 

Відповідає на питання про предмет: який (яка, яке)? чий (чия, 

чиє)? котрий (котра, котре)? Статична (позбавлена 

процесуально – часових характеристик) ознака предмета 

передається… безпосередньо (широкий Дніпро), через 

відношення до інших предметів (травневий ранок), через 

відношення до осіб, істот (Юріїв олівець…) або через 

порядкові взаємовідношення з іншими однорідними 

предметами (п’ятий вагон). У реченні прикметник найчастіше 

буває узгодженим означенням…» (СУЛМ, Д. Баранник, 

1969, с. 489).  
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 Прикметник – це «одна з периферійних частин мови, яка 

позначає ознаку предмета, має зумовлені опорним іменником 

словозмінні морфологічні категорії роду, числа й відмінка, 

функціонує в реченні як формально-синтаксичний 

приіменниковий другорядний член речення і як семантико-

синтаксичний атрибутивний компонент (атрибутивна 

синтаксема) та може виконувати комунікативну функцію теми 

чи реми або входити до складу комплексної теми чи реми» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 121). «Типовим є визначення 

прикметника як частини мови, що виражає ознаку предмета 

безпосередньо або через його стосунок до інших предметів чи 

явищ. …Предмет може мати різні ознаки …: а) колір 

(зелений…), б) розмір (великий…), зовнішні і внутрішні 

властивості істот (гарний, хоробрий…), г) смак (солодкий…), д) 

матеріал (мідний…), е) стосунок простору (приміський), є) 

стосунок до часу (вчорашній…), ж) належність (материн…), з) 

стосунок до дії, процесу чи стану (повчальний…) і т. ін.» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 124). І. Вихованець серед 

усіх прикметників розглядає «власне прикметники», 

«порядкові прикметники», «займенникові прикметники» і 

«віддієслівні прикметники-деривати» (синтетичні 

дієприкметники) (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 124-129, 

с. 202-208). 

 Прикметники – це «ад’єктивні слова», тобто «слова, що мають 

виразно виявлену граматичну зовнішність, яку можна назвати 

прикметниковою: для них є характерним прикметникове 

закінчення -ий (-а, -е)». До ад’єктивів І. Кучеренко зараховує 

«загальновизнані прикметники» (червоний, молодий), «так 

звані порядкові числівники» («відчислові прикметники», 

«порядкові прикметники») (перший, сьомий), «займенні 

ад’єктивні слова» (такий, кожний), «так звані 
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дієприкметники» («віддієслівні ад’єктивні слова») (написаний, 

литий) (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 438, 439, 441). 

 

ПЕРВИННІ (НЕПОХІДНІ / НЕМОТИВОВАНІ) 

ПРИКМЕТНИКИ 

 Первинні (непохідні) прикметники – це прикметники, які 

«передають якісний стан предмета і …членуються тільки на 

корінь і флексію, напр.: біл-ий, син-ій…» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 127).  

 

ВТОРИННІ (ПОХІДНІ / МОТИВОВАНІ) ПРИКМЕТНИКИ 

 Вторинні (похідні) прикметники – це прикметники, які 

передають ознаку, «що має виразно похідний характер і 

сформувалася через стосунок до предмета, дії, процесу, 

кількості або обставинної ознаки. Таким прикметникам 

притаманна складніша… членованість…: без-меж-н-ий. 

Похідними є також якісні прикметники які виражають 

модифікацію звичайного вияву якості у бік її інтенсивності 

або послаблення…: синюватий…, пресиній. Проте серцевину 

прикметникової похідності формує не внутрішня 

похідність…, а зонішня… (похідність прикметника від інших 

частин мови)» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 127). 

Наприклад, відіменникові прикметники: березовий, 

плечистий, сестрин, віддієслівні: читальний, написаний; 

відчислівникові: перший, п’ятий; відприслівникові: 

завтрашній, вчорашній (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 127-

128). Різновидом похідного віддієслівного прикметника є 

синтетичний дієприкметник (напр., читаний, зворушений) «з 

нейтралізованими основними дієслівними категоріями часу, 

способу й особи та збереженою дієслівною категорією виду, 

який у морфологічному плані має диференційовану сукупність 
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прикметникових грамемних флексій категорій роду, числа й 

відмінка, виконує формально-синтаксичну функцію 

узгодженого приіменникового невалентно поєднаного 

другорядного члена речення та семантико-синтаксичну 

функцію атрибутивної синтаксеми і в типових виявах 

комунікативну функцію актуалізатора теми за актуального 

членування речення» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 150). 

 

ЗАЙМЕННИКОВІ ПРИКМЕТНИКИ (ЗАЙМЕННІ 

АД’ЄКТИВИ) 

 Займенникові прикметники – це «підклас прикметників, який 

дублює типові морфологічні категорійні ознаки власне-

прикметника і типову формально-синтаксичну функцію 

приіменникового валентно не поєднаного з опорним 

іменником другорядного члена речення та семантико-

синтаксичну функцію атрибутивної синтаксеми і водночас 

відрізняється від власне прикметників анафорично-вказівною 

функцією. До займенникових прикметників належать слова 

цей, той, такий, мій, твій, свій, наш, ваш, їхній, деякий, 

якийсь, чийсь, весь, усякий, кожний, який, котрий, чий та інші. 

… Займенникові прикметники лише опосередковано 

позначають ознаки предмета, пов’язуючись із конкретною 

ситуацією, тоді як власне-прикметники безпосередньо 

називають ці ознаки» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 202). 

«Прикметниковість розглянутих займенникових одиниць 

виявляється також у наявності в них притаманних 

прикметникових морфологічних ознак із можливими їхніми 

модифікаціями. Займенниковим прикметникам, які становлять 

підклас прикметників, властиві граматичні категорії відмінка, 

числа й роду, транспоновані від опорного іменника» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 207). 
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 Займенникові прикметники («займенні ад’єктиви») – це якісні 

або відносні (серед них присвійні) прикметники залежно від 

розряду займенникового прикметника (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 145). 

 

 

РОЗРЯДИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ / 

СЕМАНТИЧНІ (ФУНКЦІОНАЛЬНІ /  ЛЕКСИКО -

ГРАМАТИЧНІ) РОЗРЯДИ (ГРУПИ) 

ПРИКМЕТНИКІВ  

 

 Розряди прикметників за значенням – це дві основні групи, 

виділені на основі того, «що саме означають прикметники – 

якість предмета, його відношення до інших предметів чи 

приналежність його комусь…» (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, 

с. 251). 

 Семантичні (функціональні) розряди (групи) прикметників – 

це групи слів, у які об’єднують прикметники за типом ознаки, 

яку вони виражають. «Ознаки… виявляються або в прямих, 

безпосередніх властивостях предмета, або у відношеннях… до 

інших предметів, або у здатності предмета належати якійсь 

особі (чи істоті взагалі), або в особливості предмета 

характеризуватися певними ознаками щодо місця серед інших 

однорідних предметів. Залежно від того, який з цих типів 

ознаки лежить в основі семантики слова, прикметники 

поділяються на чотири основні групи: якісні, відносні, 

присвійні і порядкові. Кожна з цих груп має свої (більше або 

менше виражені) граматичні особливості» (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 150). 

 Семантичні (лексико-граматичні розряди) прикметників – це 

«дві відмінні з функціонального погляду групи – якісні й 
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відносні прикметники». Такий класифікаційний поділ, на 

думку А. Грищенка, безпосередньо пов’язаний з 

особливостями морфемної будови, із загальнокатегоріальною 

семантикою, із морфологічними ознаками прикметників 

(А. Грищенко, с. 162-178). Присвійні прикметники (батьків), 

як і відчислівникові (п’ятий) («традиційно порядкові 

числівники») – це функційні модифікації в межах відносних 

прикметників (ЕУМ, 2000, с. 489). 

 Семантичні (функціональні) розряди прикметників – це «два 

великі семантико-граматичні підкласи: прикметники первинні 

і прикметники вторинні. До первинних …належать ті, які 

передають якісний стан предмета…: білий, молодий… 

Вторинні… передусім стосуються ознаки, що має виразно 

похідний характер і сформувалася через стосунок до предмета, 

дії, процесу кількості або обставинної ознаки» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 127). Напр.: морський, сестрин, 

складальний, написаний, перший (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 127-128). «Похідними також є якісні прикметники, які 

виражають модифікацію звичайного вияву якості…» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 127): синюватий, пресиній… За 

словами І. Вихованця, на різні семантичні групи прикметника 

вказують словотвірні міжрівневі категорії прикметника, напр., 

ступені порівняння, категорія недостатнього і надмірного 

вияву ознаки, категорія суб’єктивної оцінки якості, 

протилежності, категорія присвійності, вокативної 

атрибутивності, категорія порядковості і ін. (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 133-139).  

 Семантичні розряди прикметників – це групи ад’єктивів, які 

І. Кучеренко виділяє на основі «типу ознаки предмета»: 1) 

якісні (червоний, солодкий, такий) і 2) відносні (братів, 
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писаний, згаданий, мій; третій, п’ятий) (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 145, с. 440-452). 

 

ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ 

 Якісні прикметники – це прикметники, що «виражають 

безпосередні, прямі ознаки предметів. У різних предметах 

ці ознаки можуть мати неоднакову міру вияву: (бурхлива 

ріка, найбурхливіша ріка)… Якісні прикметники 

відповідають на запитання який? яка? яке?» (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 150). «Серед якісних прикметників 

сучасної української мови можна виділити три основні 

генетично-структурні підгрупи. Першу становлять 

прикметники, що виражають ознаку безпосередньо 

лексичним значенням своєї основи. Ці прикметники 

давнього походження. Хоч історично більшість із них є 

суфіксальними лексичними одиницями, у системі 

сучасної української мови вони виступають як непохідні, 

напр., білий, блідий, давній, добрий… До другої підгрупи 

належать якісні прикметники, що виражають ознаку не 

безпосередньо, а через властивість іншого, якісно 

осмисленого поняття. Прикметники цієї підгрупи мають 

прозору етимологію. Вони пізнішого походження і 

утворені від іменників, дієслів, прикметників та інших 

частин мови за допомогою суфіксів, префіксів та шляхом 

складання: басовитий, біловолосий, колючий, ласкавий, 

ніжний…Третя генетично-структурна підгрупа якісних 

прикметників формується з перших двох. Вона об’єднує 

прикметникові утворення, що передають ознаки, які є 

варіантами ознак, виражених прикметниками першої і 

другої підгрупи». Це поєднання відтінків, смаків і 

кольорів (кисло-солодкий, сріблясто-білий, чорно-білий) 
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(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 150). Якісні прикметники 

мають свої семантико-граматичні і словотвірні 

особливості: 1. Здатність мати ступені порівняння (милий 

– миліший – наймиліший). 2. Від якісних прикметників 

утворюються форми суб’єктивної оцінки якості, які 

можуть мати і збільшену чи зменшену міру вияву ознаки 

(молоденький, радісінький, теплесенький). 3. Входять до 

складу антонімічних пар: бідний – багатий, веселий – 

сумний, широкий – вузький. 4. Стають базою творення для 

абстрактних іменників (ефективність, жовтизна, 

пишнота, широчінь, дорожнеча, лукавство, убозтво). 5. 

Від якісних прикметників можуть утворюватися якісно-

означальні прислівники на –о, -е: гаряче, гірко, дорого, 

мужньо. 6. Можуть мати коротку (нечленну) форму: 

варт, дрібен, ладен, повен, потрібен, ясен. 7. Мають 

специфічні для них суфікси: -ив- (-лив-) (правдивий, 

глузливий), -ист- (зернистий), -овит- (соковитий), -уват- 

(забудькуватий), -аст- (гребенястий), -ат- (зубастий), -

ащ- (пропащий), -уч- (родючий), -ав- (кучерявий), -к- 

(близький), -л- (спілий) (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 152-153).  

 

ВІДНОСНІ ПРИКМЕТНИКИ 

 Відносні прикметники – це прикметники, які виражають 

ознаку за відношенням 1) до предмета (кленовий лист); 2) 

до абстрактного поняття (початкова школа); 3) до дії 

(перелітний птах); 4) до обставини (мимовільний жест); 

5) до числа (подвійне вікно). (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 181). «В абсолютній більшості випадків відносні 

прикметники зберігають живі етимологічні і структурно-

морфологічні зв’язки зі словами, від яких вони утворені, – 
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іменниками, дієсловами, числівниками, прислівниками…» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 182). «З конкретною 

предметною співвіднесеністю відносних прикметників 

пов’язана їх властивість передавати лише незмінну, сталу 

щодо міри вияву ознаку. Звідси такі граматичні лексико-

граматичні і словотворчі особливості відносних 

прикметників, як відсутність форм ступенювання, 

неможливість утворення від них прислівників на -о, -е, 

абстрактних іменників тощо. Окремі відносні 

прикметники вживаються лише в складі в складі стійких 

словосполучень: високосний рік, давальний відмінок…» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 182-183).  

 Відносні прикметники – це прикметники, що «виражають 

незмінну щодо ступеня вияву ознаку предмета як 

властивість, що випливає з його зв’язків або відношень з 

іншими предметами, явищами, процесами чи ознаками 

позамовної дійсності. На відміну від якісних, відносні 

прикметники репрезентовані тільки похідними 

лексичними одиницями, утвореними за допомогою 

відповідних афіксів як засобів частиномовної транспозиції 

– ад’єктивації іменникових (нічний), числівникових 

(п’ятий), займенникових (свійський), дієслівних 

(читальний) і прислівникових (тутешній) основ» (ЕУМ, 

2000, с. 489). Групу присвійних прикметників 

А. Грищенко розглядає в межах розряду відносних. 

Присвійні прикметники, «зокрема зі значенням особової 

посесивності (батьків одяг, сестрин квиток)», становлять 

одну з «функційних модифікацій у межах відносних 

прикметників, як і відчислівникові прикметники, що 

традиційно кваліфікуються як порядкові числівники. За 

характером номінації присвійні прикметники поділяють 
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на незайменникові і займенникові (мій, твій)…» (ЕУМ, 

2000, с. 489). 

 Відносні прикметники – це не тільки похідні «власне 

прикметники», а й порядкові числівники (відчислівникові 

прикметники, які виражають відношення до числа, напр., 

п’ятий, десятий), а також дієприкметники (віддієслівні 

прикметники, які виражають відношення до дії, напр., 

писаний, вивчений) (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 127-

128), (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 440-452), (ЕУМ, 

2000, с. 489). 

 

ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ 

 Присвійні прикметники – це прикметники, що 

«виражають ознаку предмета за належністю його 

одиничному власникові, від назви якого вони утворені. Ці 

прикметники в українській мові утворюються від 

іменників – назв істот (осіб і тварин)» – за допомогою 

суфіксів -ів-, -ин (-ін): братів голос, Ларисин капелюшок, 

Маріїн кошик, соловейків спів. Присвійні прикметники в 

початковій формі мають коротку форму: соловейків, 

материн. «У повному варіанті відомо лише кілька 

присвійних прикметників чоловічого роду (повний 

варіант існує паралельно з коротким): королевий (і 

королів) цвіт, соловейковий (і соловейків) спів» (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 184). Присвійні прикметники 

означають: 1. Належність предмета людині, міфічній 

істоті: вдовин син. 2. Належність тварині: левова здобич. 3. 

Рідко належність персоніфікованій істоті в художньому 

тексті (у прямому значенні це назва неживого предмета): 

місяців батько (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 184-185). 
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 Присвійні прикметники – це підгрупа, «функційна 

модифікація» відносних прикметників (ЕУМ, 2000, 

с. 489).  

 Присвійні прикметники – це похідні ад’єктиви, яким 

властива окрема прикметникова словотвірна категорія – 

категорія присвійності. «Словотвірна категорія 

присвійності вказує на належність предмета особі (або 

іншій істоті). Вона являє собою конденсат предметності й 

посесивної предикатності. Ця категорія пов’язана з 

відіменниковим суфіксальним словотворенням. Значення 

посесивності виражають суфікси -ів-, -ин-, -ов-, -ев-, -ач- 

або нульовий суфікс: дядько – дядьків,брат – братів, 

мати – материн, сестра – сестрин, віл – воловий і 

волячий, миша – мишачий, ведмідь – ведмежий» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 138). «Присвійні займенникові 

прикметники, поєднують у собі особове значення зі 

значенням посесивним, виявляючи співвідносність із 

присвійними власне-прикметниками і особовими 

займенниковими іменниками. Займенникові прикметники 

мій, наш указують на належність першій особі, …твій, 

ваш – другій …, їхній, його, її, їх – третій …, свій – першій, 

другій і третій особі…» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 203). 

 

ПОРЯДКОВІ ПРИКМЕТНИКИ 

 Порядкові прикметники – це один із чотирьох 

семантичних розрядів прикметника, це «слова, що 

означають порядкове місце предмета серед інших 

однорідних предметів і утворені від числівників…: сорок 

дев’ята школа, третій поверх… У багатьох посібниках і 

підручниках … ці слова розглядаються як числівники. 
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Така оцінка порядкових слів грунтується в основному 

лише на лексичних зв’язках їх з числівниками, на 

близькості звукових і графічних образів назв числових і 

назв порядкових – числівник повністю відтворюється в 

основі (або в аналітичній композиції) порядкової назви, 

яка переважно… не буває навіть ускладнена суфіксом: 

п’ять - п’ятий, …сто п’ятнадцять – сто п’ятнадцятий. 

За своїми морфологічними, синтаксичними і лексико-

семантичними ознаками порядкові слова є 

прикметниками» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 189). 

 Порядкові прикметники – це підгрупа в межах відносних 

прикметників, «відносні відчислівникові ад’єктиви», 

«відчислові прикметники» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, 

с. 145), (ЕУМ, 2000, с. 489), (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 124). 

 

ПЕРЕХІД ПРИКМЕТНИКА З ОДНОЇ СЕМАНТИЧНОЇ 

ГРУПИ В ІНШУ 

 Перехід прикметника з одної семантичної групи в іншу – 

це контекстуальна зміна семантичної групи прикметника 

в результаті його переносного вживання. «Перехід 

прикметників з однієї семантичної групи в іншу, і 

особливо рух відносних прикметників у напрямі до 

якісних, – постійний процес…, збагачення семантики і 

розширення функціональних можливостей прикметника 

як частини мови» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 190). «У 

багатьох прикметниках набуті значення нової семантичної 

групи стали основними і навіть єдиними»: бурхливий, 

рідний (відносне значення втратилося) (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 190). Крім повного переходу з 

однієї семантичної групи в іншу, «відомі явища коли, 
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прикметники протягом тривалого часу зберігають 

значення, характерні для двох різних семантичних груп, 

утворюючи порівняно стійкі групи так званих відносно-

якісних і присвійно-відносних прикметників»: салатовий, 

вишневий (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 190). 

 

 

ЛЕКСИКО -ГРАМАТИЧНІ (СЕМАНТИКО -

ГРАМАТИЧНІ) КАТЕГОРІЇ  

ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ  

 Лексико-граматичні (семантико-граматичні) категорії якісних 

прикметників – це категорії, «які передають певне лексичне 

значення за допомогою граматичної форми» (СУЛМ, Д. Баранник, 

1969, с. 15). До таких лексико-граматичних, або семантико-

граматичних, категорій прикметника належать категорія 

безвідносної міри якості предмета, категорія співвідносної міри 

якості предмета (категорія ступенів порівняння) і категорія 

суб’єктивної оцінки якості предмета (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 155).  

 

КАТЕГОРІЯ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ (КАТЕГОРІЯ 

СПІВВІДНОСНОЇ МІРИ ЯКОСТІ ПРЕДМЕТА) 

 Категорія ступенів порівняння - це семантико(лексико)-

граматична незалежна прикметникова словозмінна категорія, що 

виявляється у граматичних значеннях звичайного (нульового), 

вищого (першого) ступеня порівняння / компаратива і 

найвищого (другого) ступеня порівняння / суперлатива, 

виражених відповідними граматичними формами (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 155). «Категорія співвідносної міри якості 

предмета розкривається в українській мові у формах ступенів 

порівняння прикметників. Ступені порівняння – це такі 
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граматичні форми якісних прикметників, які дають кількісну 

характеристику якості предмета шляхом зіставлення її з такою ж 

якістю в іншому предметі або виділяють предмет із сукупності 

однотипних предметів за ознакою найбільшої міри якості в 

ньому… Граматичне значення категорії співвідносної міри 

якості полягає в протиставленні, з одного боку, форм, що 

виражають якість без порівняння її з такою ж якістю в інших 

предметах (важливий, світлий, щедрий), і з другого – форм, які 

шляхом порівняння виражають різний ступінь вияву однієї й тієї 

ж якості в предметах (важливіший, світліший, щедріший; 

найважливіший, найсвітліший, найщедріший)» (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 155-156). 

 Категорія ступенів порівняння – це «міжрівнева (морфолого-

синтаксико-словотвірна) граматична категорія, яка пов’язана з 

модифікаційним типом словотворення, – вказує на первинну 

формально-синтаксичну функцію присудка ступеневих 

предикатів та первинну семантико-синтаксичну функцію 

ступеневого предиката з його “підвищувальною” актантною 

деривацією, складається з двох грамем – вищого і найвищого 

ступенів порівняння і характеризується трансформацією 

граматичних категорій роду, числа і відмінка» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 142). «З погляду морфологічного – 

категорія ступенів порівняння ґрунтується на трансформованих 

морфологічних засобах, пов’язаних із морфологічними 

категоріями відмінка, роду й числа, а особливо – категорії 

відмінка стосовно її нейтралізації в предикативній позиції 

прикметникової форми, з одного боку, і набуття предикативною 

прикметниковою формою правобічної валентності, що 

проектується на відповідні грамеми іменникової категорії 

відмінка – з іншого. З погляду синтаксичного – ця категорія 

орієнтована на семантико-синтаксичну й формально-
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синтаксичну структури речення, відбиваючи синтаксичну 

спеціалізацію ступеневих предикатів та їхню підвищену 

валентну спроможність. З погляду словотвірного – вона 

стосується модифікаційного типу словотворення і словотворчих 

формантів, що вказують на різновид словотвірної категорії» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 139). 

 

ЗВИЧАЙНИЙ ПРИКМЕТНИК / ЗВИЧАЙНИЙ СТУПІНЬ 

ПОРІВНЯННЯ / НУЛЬОВИЙ СТУПІНЬ 

 Звичайний прикметник (нульовий ступінь) – це початкова 

форма прикметника, у якій «не виражена через порівняння 

міра якості…» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 156). Напр., 

тихий, добрий. «Форма нульового ступеня прикметника не 

виражає ідеї порівняння, але входить у систему граматично і 

функціонально скоординованих форм співвідносної міри 

якості. (Взаємопов’язаність форм співвідносної міри якості у 

прикметниках (форм нульового, 1-го і 2-го ступеня) видно 

хоч би з такого конкретного прикладу. Коли …є дві сосни, то 

одну з них ніяк не можна означити словоформою найвища. 

Так можна сказати лише тоді, коли буде щонайменше три 

сосни, одна з яких просто висока, друга – вища, третя – 

найвища)» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 156). 

 І. Вихованець не вводить поняття звичайного прикметника 

(форми нульового ступеня) у систему ступенів порівняння 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 139). 

 

ВИЩИЙ СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКА / 

ПЕРШИЙ СТУПІНЬ / КОМПАРАТИВ 

 Вищий ступінь порівняння – це форма прикметника, яка 

вказує, 1) «що якість у названому предметі виявляється в 

більшій або меншій мірі, ніж у якомусь іншому предметі, 
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напр.: …серце … було яскравіше за сонце»; 2) «що якість у 

предметі в певний часовий момент проявляється в більшій 

або в меншій мірі, ніж у тому самому предметі в інший 

часовий відрізок, напр., сьогодні деревина чогось здавалась 

важчою. … Обидва ці значення безпосередньо порівняльні. 

Вони найвиразніші серед значень форм 1-го ступеня і 

визначають саму основу поняття про перший ступінь. Такі 

форми у реченні бувають іменною частиною складеного 

присудка або означенням. Вони можуть мати після себе 

залежні звороти (або й цілі підрядні речення), що вказують на 

об’єкт порівняння і вводяться за допомогою прийменників 

від, за або сполучника ніж (аніж), напр.: Немає мудріших, 

ніж народ, учителів. Слово твоє… міцніше за крицю… Від 

рідного краю в світі кращого краю нема. Прикметник у 

формі 1-го ступеня може вказувати на більшу (або меншу) 

міру якості в предметі без вираженого будь-якими 

текстовими засобами зіставлення з іншим предметом або з 

цим самим предметом в іншій часовий момент. Порівняльний 

зміст таких ступеневих форм 1-го ступеня може ще більше 

послаблюватись (але не зникати зовсім), якщо перед 

прикметником ужито слово все: …Регбі має все більшу 

популярність» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 158-159). 

«Форми 1-го ступеня вищий, нижчий, старший, молодший у 

складі стійких сполучень і термінологічних зворотів 

втрачають порівняльне значення і виходять із системи форм 

ступенів порівняння: вища освіта, вища математика, 

нижчий сорт, старший лейтенант, молодший науковий 

працівник» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 159). 

 «Вищий ступінь порівняння – грамема морфолого-

синтаксико-словотвірної категорії ступенів порівняння, що 

пов’язана з модифікаційним типом словотворення – 
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вказівкою на вищий ступінь вияву якості предмета порівняно 

з іншим предметом, указує на первинну формально-

синтаксичну функцію присудка ступеневого предиката та на 

дві семантико валентні позиції – лівобічну позицію суб’єкта 

порівняння й правобічну позицію об’єкта порівняння і 

характеризується трансформацією граматичних категорій 

роду, числа й відмінка» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 142). «У випадках із вищим ступенем порівняння маємо 

якраз явище, коли вихідна і похідна форми виступають 

лексично не тотожними. …Перед нами типовий словотвірний 

феномен, у якому формальний засіб, що виражає відмінну від 

вихідного слова семантику, є словотворчим суфіксом. Із 

семантико-граматичного погляду форми вищого ступеня 

порівняння є окремими словами на позначення якісного 

стану предмета, його більшого порівняно з іншим предметом 

вияву, а тому уводити їх до словозмінної парадигми 

прикметника немає жодних підстав» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 140). 

 

ПРОСТА (СИНТЕТИЧНА) ФОРМА ВИЩОГО 

СТУПЕНЯ ПОРІВНЯННЯ 

 Проста (синтетична) форма вищого ступеня порівняння – 

це однослівна прикметникова форма, що утворюється за 

моделлю: основа звичайного прикметника + суфікси     

-іш-, -ш- (-ч-): сміливий – сміливіший, багатий – 

багатший, дорогий – дорожчий. «Продуктивність форм із 

суфіксом -ш- (-ч-) далеко не однакова. Широко 

вживаються в українській мові форми з суфіксом -іш-…: 

веселіший, гостріший, миліший, дбайливіший…» (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 156). Форми з суфіксом -ш- та його 

варіантом (аломорфом) -ч- властиві обмеженій кількості 
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прикметників – в основному давніх за походженням: 

«назвам ознак щодо розміру: високий – вищий, вузький – 

вужчий, глибокий – глибший, довгий – довший…, а також 

прикметникам багатий – багатший, близький – ближчий, 

важкий – важчий. Від нових якісних прикметників форми 

1-го ступеня порівняння з суфіксом -ш- не утворюються. 

Про все більше поширення форм з суфіксом -іш- свідчить, 

наприклад, існування в сучасній літературній мові 

паралельних ступеневих утворень з суфіксом -ш- і з 

суфіксом -іш-. Такі паралельні форми … мають 

прикметники багатий – багатший – багатіший, рідкий – 

рідший, рідкіший, тихий – тихший – тихіший, товстий – 

товщий – товстіший, старий – старший – старіший. 

Творення варіантних ступеневих форм може бути 

пов’язане з різними відтінками значення, причому форма з 

суфіксом -ш-… семантично ширша від форми з суфіксом 

-іш-» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 157). Суфікси -к-,     

-ок-, -ек- перед суфіксом -ш- (-ч-) усікаються, а перед       

-іш- залишаються у твірній основі: гладкий – гладкіший, 

рідкий – рідший… (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 157). 

Перед суфіксом -ш- відбуваються морфонологічні зміни: 

«кінцеві приголосні кореня або основи г, ж, з разом із 

суфіксом -ш- дають сполучення жч: дорогий – дорогший, 

→ дорожший → дорожчий, дужий - дужший → дужчий; 

низький – низь(к)ший → нижший → нижчий, але легкий – 

легший; кінцевий кореня с разом з суфіксом -ш- дає шч 

(графічно щ): високий - вис(ок)ший → вишший → вишчий 

(вищий)… Кілька прикметників української мови мають 

суплетивні форми 1-го ступеня: великий – більший, малий 

– менший, гарний (хороший) – кращий, добрий – ліпший, 
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поганий – гірший. В їх складі …простежується суфікс -ш» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 157-158). 

 

СКЛАДЕНА (АНАЛІТИЧНА) ФОРМА ВИЩОГО 

СТУПЕНЯ 

 Складена (аналітична) форма вищого ступеня – це 

двослівна прикметникова форма, що, порівняно зі 

синтетичного, у сучасній українській мові 

використовується рідко. Вона твориться за моделлю 

більш або менш + звичайний прикметник (нульовий 

ступінь): більш гористий, більш пізній, менш рішучий, 

менш смачний (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 158).  

 

НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКА 

/ ДРУГИЙ СТУПІНЬ / СУПЕРЛЯТИВ 

 Найвищий ступінь порівняння прикметника /другий ступінь/ 

суперлатив – це форма прикметника, яка має такі основні 

значення: 1. Указує «на найбільшу або найменшу міру якості, 

яка виділяє предмет із сукупності інших однотипних 

предметів». Це «видільне значення» часто передається 

конструкцією з прийменниками в (у), на і місцевим 

відмінком або з (із), серед і родовим відмінком іменника: 

найпотужніша в Європі, найталановитіший серед 

студентів. «Видільне значення» може трансформуватися у 

значення «суперлатива», коли відповідні прикметникові 

форми вказують на найбільшу (або найменшу) міру вияву 

якості у зіставленні не з певною групою предметів, а з усіма 

можливими предметами цієї категорії…: найдорожчий із всіх 

людей...» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 161). «Форми 

найвищого ступеня в їх основному, тобто видільному, 

значенні (в тому числі і в значенні суперлятива) часто 
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вживаються без прийменникового звороту… У цьому разі 

уявлення про сукупність предметів (всеосяжну або 

обмежену) створюється загальною текстовою ситуацією» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 161-162). «Значення 

найбільшої (найменшої) міри ознаки послаблюється 

вживанням перед ступеневою формою прикметника 

сполучення один з (один з найпотужніший в Європі)». У 

реченні форми найвищого ступеня можуть бути означенням 

або іменною частиною складеного присудка (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 162). 2. «Форми 2-го ступеня можуть 

вказувати на гранично велику міру якості безвідносно до 

аналогічної якості в інших предметах: …Павутиння… 

гойдалось од найменшого руху повітря» (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 163). 

 «Найвищий ступінь порівняння – грамема морфолого-

синтаксико-словотвірної категорії ступенів порівняння, яка 

пов’язана з модифікаційним типом словотворення – 

вказівкою на найвищий ступінь вияву якості предмета 

порівняно з іншими предметами, вказує на первинну 

формально-синтаксичну функцію присудка ступеневого 

предиката та на дві його семантико-синтаксичні валентні 

позиції – лівобічну позицію суб’єкта порівняння й правобічну 

позицію об’єкта порівняння і характеризується 

трансформацією граматичних категорій роду, числа й 

відмінка» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 142). «Найвищий 

ступінь не входить до парадигми словозміни прикметника. У 

формах словозміни лексичне значення слова залишається 

тотожним, тоді як у найвищому ступені порівняно з вихідним 

прикметником змінюється лексичне значення. …Перед нами 

типове словотвірне явище. За допомогою префікса, який 

вказує на відмінне від вихідного слова лексичне і словотвірне 
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значення, утворюється нова лексична одиниця» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 141). 

 

ПРОСТА (СИНТЕТИЧНА) ФОРМА НАЙВИЩОГО 

СТУПЕНЯ ПОРІВНЯННЯ 

 Проста (синтетична) форма найвищого ступеня 

порівняння – це однослівна прикметникова форма, що 

утворюється за моделлю: префікс най- (якнай-, щонай-) 

+ синтетична форма вищого ступеня: міцніший – 

найміцніший, менший – щонайменший, більший – 

якнайбільший. У формі найвищого ступеня, звичайно, 

зберігаються всі морфонологічні зміни, що відбулися при 

творенні форм вищого ступеня: вищий – найвищий, 

дорожчий – найдорожчий. «Частки що-, як- підсилюють і 

одночасно видозмінюють значення форми 2-го ступеня: 

вона має вже не зіставлювальне, як звичайно, а 

безвідносне значення» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 160). 

 

СКЛАДЕНА (АНАЛІТИЧНА) ФОРМА НАЙВИЩОГО 

СТУПЕНЯ ПОРІВНЯННЯ 

 Складена (аналітична) форма найвищого ступеня 

порівняння – це двослівна форма, що порівняно із 

синтетичною, у сучасній українській мові 

використовується рідко. Вона твориться за моделлю: 

найбільш або найменш + звичайний прикметник 

(нульовий ступінь): найбільш гордий, найменш 

рентабельний (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 160).  

 Аналітична форма – це двослівна форма, розвиток якої 

стимулювала потреба «утворити від того самого слова два 
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вияви ознаки – висхідний і спадний» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 141). 

 

 

ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ, ЯКІ НЕ СТУПЕНЮЮТЬСЯ 

 Якісні прикметники, які не ступенюються, – це прикметники, 

що через свої семантично-структурні особливості форм 

ступенів порівняння не утворюють. Серед них: «1) назви 

абсолютних ознак (ознак, які не підлягають кількісному 

вимірові…): босий, голий, заміжня, мертвий, німий…; 2) 

назви мастей тварин: буланий, вороний, гнідий, чалий... ; 

3) назви кольорів, утворені порівняно пізніше головним чином 

за кольором певних предметів: пурпуровий, салатовий, 

цегляний…; 4) прикметники, що вказують на більший або 

менший вияв ознаки в предметі без зіставлення з іншими 

предметами і утворені за допомогою суфіксів -уват- (-куват-), 

-ав-: тонкуватий, зеленкуватий, жовтавий; -ущ-, -енн-,          

-езн-, -елезн-: багатющий, широчезний, довжелезний, 

здоровенний; префіксів пре-, над-, пра-, за-, ультра-: 

пречудовий, надшвидкий, заширокий, прадавній, 

ультракороткий…; 5) прикметники, що виражають 

суб’єктивну оцінку якості за допомогою суфіксів -еньк-,          

-есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-: чистенький, дрібнесенький, 

новісінький, тонюсінький; 6) складні слова, що означають 

якість із додатковим відтінком, поєднання відтінків, кольорів: 

гіркувато-солоний, темно-синій, чорно-білий; 7) складні 

прикметники, утворені  сполученням іменника з 

прикметником: білобокий, блакитноокий…; 8) віддієслівні 

прикметники з префіксом не-: невигойний, невідступний; 9) 

прикметники на -анн-, -енн-, які походять від дієприкметників 
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і означають дуже велику міру вияву ознаки: нездоланний, 

нескінченний» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 164-165). 

 

КАТЕГОРІЯ БЕЗВІДНОСНОЇ МІРИ ЯКОСТІ ПРЕДМЕТА 

 Категорія безвідносної міри якості предмета – це лексико-

граматична (семантико-граматична) категорія якісних 

прикметників, зміст якої «розкривається системою форм 

інтенсивності, які вказують на міру концентрації ознаки в 

предметі без порівняння її з такою ж ознакою в іншому предметі. 

Якісні прикметники української мови мають три безвідносні 

ступені інтенсивності ознаки: недостатній, помірний і надмірний. 

Ступені безвідносної міри якості і ступені порівняння 

прикметників не співвідносні між собою. Вони є різними 

аспектами кількісної конкретизації міри якості в предметі за 

допомогою відповідних прикметникових форм і конструкцій» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 167). 

 

ПОМІРНИЙ СТУПІНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ 

 Помірний ступінь інтенсивності ознаки – це «якість, що 

досягає, але не перевищує звичайної для предмета міри. За 

структурою це прикметник у нульовій формі: вологий, густий, 

довгий, кислий… Прислівники нормально, помірно, більш-

менш, додані до нульової форми прикметника, підкреслюють 

помірний вияв якості в предметі, але не створюють окремої 

(аналітичної) форми помірного ступеня: нормально густий, 

помірно вологий, більш-менш теплий… Такі конкретизовані 

варіанти помірного ступеня практично можливі від усіх 

якісних прикметників, за винятком головним чином тих, що не 

мають ступеневих форм взагалі» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 169-170). Помірного ступеня інтенсивності ознаки 
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І. Вихованець не виділяє серед словотвірних прикметникових 

категорій недостатнього і надмірного вияву ознаки. 

 

НЕДОСТАТНІЙ СТУПІНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ 

 Недостатній ступінь інтенсивності ознаки – це невелика 

(проти можливої звичайної) міра якості, тобто ознака, «що 

виявлена в предметі неповністю» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 167), напр., блідуватий.  

 Недостатній ступінь вияву ознаки – це, за І. Вихованцем, 

окрема прикметникова словотвірна категорія, яка «вказує на 

невелику порівняно зі звичайною міру якості, тобто на ознаку, 

що виявлена в предметі не повністю» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 134). 

 

ПРОСТА (СИНТЕТИЧНА) ФОРМА НЕДОСТАТНЬОГО 

СТУПЕНЯ ВИЯВУ ОЗНАКИ ПРЕДМЕТА 

 Проста (синтетична) форма недостатнього вияву ознаки 

предмета – це прикметникова однослівна форма, що 

утворюється від звичайної прикметникової форми за 

допомогою суфіксів -уват- (-куват-): білий – білуватий, 

зелений – зеленкуватий; -ав-: жовтий – жовтавий, 

зелений – зеленавий (зеленявий) (СУЛМ, Д. Баранник, 

1969, с. 167-168). 

 Синтетична форма недостатнього ступеня якості – це 

прикметник, що утворюється «від вихідної 

прикметникової форми» найчастіше за допомогою 

суфікса -уват- (солодкуватий), рідко -ав- (зеленавий), 

інколи можливі паралельні ряди форм на позначення 

неповного вияву ознаки (синюватий, синявий). «До 

периферійних засобів вираження неповного вияву ознаки 
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належить суфікс -аст-: білий – білястий, червоний – 

червонастий» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 134). 

 

СКЛАДЕНА (АНАЛІТИЧНА) ФОРМА НЕДОСТАТНЬО-

ГО СТУПЕНЯ ВИЯВУ ОЗНАКИ ПРЕДМЕТА 

 Складена (аналітична) форма недостатнього ступеня 

вияву ознаки предмета – це поєднання звичайної 

прикметникової форми і кількісно-означального 

прислівника трохи, злегка, не дуже, дещо: трохи 

лякливий, злегка ароматний, не дуже смачний, дещо 

різкий. «Морфологічний та описовий способи творення 

форм недостатнього ступеня можуть контамінуватися і 

утворювати комбінований варіант складеної форми 

недостатнього ступеня, що служить для більшої 

конкретизації міри якості в предметі…: трохи гіркуватий, 

дещо різкуватий… Аналітична форма недостатнього 

ступеня інтенсивності ознаки може утворюватися від усіх 

якісних прикметників, крім тих, що не мають ступеневих 

форм взагалі (в тому числі і форм ступенів порівняння…)» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 169). 

 Аналітична форма недостатнього вияву ознаки – це 

конструкція, яку утворюють аналітичні морфеми в 

поєднанні зі звичайним прикметником. «До словотвору 

прикметника на позначення неповного вияву ознаки 

долучаються аналітичні морфеми на зразок трохи, дещо, 

які порівняно із суфіксами вносять додаткові семантичні 

відтінки до основного значення, напр.: злий – трохи злий, 

різкий – дещо різкий. Якщо зіставити суфікси й аналітичні 

морфеми, то предикатне значення неповною міри якості 

виступає виразніше в аналітичній морфемі» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 134). 
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НАДМІРНИЙ СТУПІНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ 

 Надмірний ступінь інтенсивності ознаки – це «велика (більша 

або значно більша проти звичайної) міра вияву якості в 

предметі» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 170), напр., 

худющий. 

 Надмірний ступінь інтенсивності ознаки – це, за 

І. Вихованцем, окрема прикметникова словотвірна категорія. 

«Категорію надмірної інтенсивності ознаки формує – 

порівняно зі значенням недостатнього ступеня вияву ознаки – 

більша сукупність засобів, до того ж представлених різними 

морфемами (синтетичними й аналітичними, суфіксальними і 

префіксальними)» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 134).  

 

ПРОСТА (СИНТЕТИЧНА) ФОРМА НАДМІРНОГО 

СТУПЕНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ 

 Проста (синтетична) форма надмірного ступеня 

інтенсивності ознаки – це прикметникова однослівна 

форма, «що утворюється від нульової форми прикметника 

за допомогою спеціальних префіксів і суфіксів…: 

наприклад, -ущ-, -уч-: багатий – багатющий, злий – 

злючий, злющий…; -енн-: високий – височенний, здоровий 

– здоровенний; -езн-: великий – величезний, грубий – 

грубезний; -елезн-: довгий – довжелезний, товстий – 

товстелезний. Суфіксальні форми надмірного ступеня 

якості творяться головним чином від таких прикметників, 

основи яких уже містять вказівку на велику концентрацію 

певної якості: багатий, великий, високий… У 

суфіксальних формах ступеня надмірності категорія 

безвідносної міри якості зближується з категорією 

суб’єктивної оцінки якості предмета: ці форми, крім 

вказівки на велику концентрацію якості, передають, як 



76 

 

правило, ще й відтінки згрубілості» (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 170-172). 

 Синтетична форма надмірної інтенсивності ознаки – це 

суфіксальний або префіксальний прикметник. «При 

утворенні прикметників із семантикою надмірної 

інтенсивності ознаки використовуються суфікси -енн-,      

-езн-, -елезн-, -ущ-, -уч-… Деякі з прикметників 

утворюють паралельні ряди слів: широкий – широченний і 

широчезний, товстий – товстезний, товстелезний – 

товстенний, товстючий, товстющий». До суфіксів 

надмірного ступеня якості належать також -есеньк-,          

-ісіньк-, -усіньк-, які «крім значення інтенсивності 

ознаки, передають виразні експресивні значення: білий – 

білесенький, білісінький, гарний – гарнесенький, 

гарнісінький і гарнюсінький. До системи засобів 

вираження надмірного вияву ознаки входить низка 

префіксів. Прикметникові префікси спеціалізовані на 

вираженні високого вияву інтенсивності ознаки, 

передають градаційне розмежування в рамках 

інтенсивності. До таких префіксів належать префікси за-, 

пре-, над-, супер- та ін. З-поміж них префікс за- 

розпочинає градаційний ряд, вказуючи на незначний 

ступінь інтенсивності ознаки, на якість, що трохи 

перевищує потрібну міру» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 134-135). Такі прикметники переважно пов’язані з 

часом або простором: завузький, задовгий, заранній, 

запізній… «Префікс пре- позначає високий ступінь 

інтенсивності ознаки, напр.: дивний – предивний, мудрий – 

премудрий… Префікси над-, супер- і под. вказують на 

найвищий ступінь інтенсивності ознаки: потужний – 

надпотужний, чутливий – надчутливий, елітний – 
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суперелітний. Префікс пра- позначає велику міру ознаки у 

плані минулого…: давній – прадавній, старий – 

прастарий. …Суфіксальним формам властиво передавати 

міру якості в більшій інтенсивності вияву, ніж 

префіксальним. Це зумовлено тим, що в суфіксальних 

утвореннях до значення збільшеного ступеня якості 

долучається ще суб’єктивно-оцінне значення, пор.: 

предовгий – довжелезний, пребагатий – багатющий, 

...надвисокий – височенний, височезний» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 135). 

 

СКЛАДЕНА (АНАЛІТИЧНА) ФОРМА НАДМІРНОГО 

СТУПЕНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ 

 Складена (аналітична) форма надмірного ступеня 

інтенсивності ознаки – це поєднання звичайної 

прикметникової форми і кількісно-означального 

прислівника дуже, досить, надто, занадто, надзвичайно, 

особливо, винятково, вкрай, зовсім або займенників 

такий, який з підсилювальним значенням: дуже блідий, 

досить переконливий, надто вразливий, надзвичайно 

мальовничий, винятково уважний, вкрай незадовільний, 

зовсім новий, такий чудовий… Не твориться аналітична 

форма надмірного вияву ознаки лише від прикметників, 

яким зовсім не властиві ступеневі форми (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 173-174). 

 Аналітична форма надмірної інтенсивності ознаки – це 

вираження надмірної інтенсивності за допомогою 

«аналітичних морфем дуже, досить, надто, занадто, 

украй… Порівняно із префіксами і суфіксами предикатне 

значення надмірної міри якості виступає в аналітичних 
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морфемах виразніше» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 135). 

 

КАТЕГОРІЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

ПРЕДМЕТА 

 Категорія суб’єктивної оцінки якості предмета – це 

властива лише якісним прикметникам лексико-граматична 

категорія, що представлена формами пестливості і зневажливості, 

згрубілості. Переважають серед прикметників форми «позитивної 

емоційності, пестливості». «Особливістю категорії…є те, що вона 

пов’язана з категорією безвідносної міри. Дуже часто значення 

суб’єктивної оцінки буває ускладнене значенням розміру 

предмета або міри ознаки (високий – височенький)… Через це 

типи граматичних форм, у яких реалізується категорія 

суб’єктивної оцінки, частіше називають так: форми пестливості і 

зменшеності і форми зневажливості (згрубілості) і збільшеності» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 176-177). Найпродуктивнішим 

засобом вираження суб’єктивної оцінки є суфікс -еньк-. Частина 

похідних із цим суфіксом «має чисто емоційне значення, тобто 

виражає суб’єктивне ставлення мовця до якості предмета без 

супровідних відтінків зменшеності: босенький, голенький, 

вороненький, кругленький… У частині прикметникових форм на -

еньк- суб’єктивна оцінка якості може супроводжуватися 

значенням зменшеної міри якості в предметі: великий – 

величенький, високий – височенький, глибокий – глибоченький…; 

Форми із суфіксом -есеньк- передають значення пестливості…, 

іноді – з підкресленням високої міри якості в предметі: білий – 

білесенький, вузький – вузесенький» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 178-179). У прикметниках із суфіксами -ісіньк-, -усіньк- 

емоційна оцінка якості поєднується із значенням найвищої міри 

якості: голий – голісінький, малий – малюсінький, прямий – 
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прямісінький, худий – худюсінький. Прикметниковий суфікс -к- 

перед суфіксами суб’єктивної оцінки переважно усікається: 

вузький – вузенький, вузесенький, тонкий – тоненький, 

тонесенький, тонюсінький. «Форми, що виражають значення 

негативної оцінки якості (форми зневажливості, згрубілості), у 

прикметниках української мови не розвинені. Відповідно 

суб’єктивно-оцінні значення передаються нечисленними 

прикметниковими утвореннями (головним чином 

уснорозмовного характеру), що вказують на дуже велику міру 

якості в предметі, з суфіксами -ущ-, -уч- (худющий, злючий), -енн- 

(глибоченний), -езн- (старезний), -елезн- (довжелезний)» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 179). 

 Категорія суб’єктивної оцінки якості предмета – це 

«прикметникова словотвірна категорія…, яка передає емоційне 

ставлення мовця до якості предмета. …Прикметникова 

словотвірна категорія суб’єктивної оцінки якості предмета 

стосується явища модифікації, тобто «часткової зміни семантики 

вихідного слова» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 136). 

«Словотворчим центром категорії виступає суфікс -еньк-». Йому 

властиво виражати суто емоційне значення, без супроводу 

відтінків зменшеності: любенький, чемненький, рідненький. 

«Проте в частині прикметникових форм на -еньк- спостерігаємо 

супровідні відтінки зменшеної міри якості в предметі… 

Наприклад, …великий – величенький, худий – худенький…, кислий 

– кисленький… Інший репрезентант категорії суб’єктивної оцінки 

якості суфікс -есеньк- передає значення пестливості, емоційності, 

іноді супроводжуване відтінками високої міри якості у предметі, 

напр.: тихий – тихесенький, густий – густесенький… Порівняно з 

суфіксом -есеньк- суфікси -ісіньк-, -усіньк- спеціалізовані на 

вираженні поєднання емоційної оцінки якості зі значенням 

найвищої міри якості: чистий – чистісінький, …худий – 
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худюсінький. Іноді в суфікса -ісіньк- значення емоційної оцінки 

якості нейтралізується, внаслідок чого семантика суфікса 

трансформується не стільки на позначення позитивної оцінки 

якості, скільки на якоюсь мірою емоційне підкреслення повноти 

вияву цієї якості: повний – повнісінький, цілий – цілісінький» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 135-136). Дуже велику міру 

якості «з відтінками емоційного ставлення мовця до ознаки 

предмета» передають прикметники на -áнн-ий, -éнн-ий. Вони 

«розташовані між словами з категорійною словотвірною 

семантикою збільшеності і словами з категорійною словотвірною 

семантикою суб’єктивної оцінки якості» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 136). 

 

 

ГРАМАТИЧНІ (МОРФОЛОГІЧНІ) КАТЕГОРІЇ 

ПРИКМЕТНИКА  

 Граматичні (морфологічні) категорії прикметника – це 

словозмінні залежні від іменникових категорії відмінка, числа і 

роду. «Рід, число і відмінок у прикметників …повністю 

визначаються відповідними граматичними значеннями (роду, 

числа і відмінка) іменника, з яким узгоджується прикметник: 

морський берег, постійна увага, нові повісті, до океанського 

корабля… Форми роду і числа прикметників не виражають ніяких 

внутрішніх відтінків ознак предметів, а лише служать, разом з 

формами відмінків, засобами граматичного узгодження 

прикметника з іменником… Категорії роду й числа є в 

прикметниках граматичними, як в іменниках. Вони більше, ніж в 

іменниках, абстрактні… Засобом розрізнення відповідних 

граматичних значень за всіх контекстуальних умов у 

прикметниках служать закінчення» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 146-147). 
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 Граматичні категорії прикметника – це «небазові», «залежні 

словозмінні морфологічні категорії роду, числа та відмінка 

прикметника… Морфологічний тип мови впливає і на сукупність 

граматичних категорій, і на способи вираження категорійних 

значень. Сучасній українській мові як мові флективного типу 

притаманний, зокрема, синкретизм афіксального вираження 

словозмінних морфологічних категорій, наприклад, вираження 

відмінка, числа і роду прикметників за допомогою тих самих 

афіксів-флексій» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 28). 

 

КАТЕГОРІЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКА 

 Категорія відмінка прикметника – це залежна граматична 

категорія, яка, на думку Д. Баранника, виявляється у шістьох 

граматичних значеннях (називного, родового, давального, 

знахідного, орудного і місцевого відмінків). Думка, що 

кличного відмінка в прикметника немає, що з іменниками, 

вжитими у кличному відмінку, «прикметники не 

узгоджуються і стоять біля них у називному відмінку: дорогий 

друже…» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 228), у сучасній 

морфології викликає дискусію. 

 Категорія відмінка прикметника – це залежна словозмінна 

граматична категорія, що виявляється у сімох граматичних 

значеннях: називного, родового, знахідного, орудного, 

місцевого, кличного відмінків. «Категорія відмінка, 

прикметника, на противагу вихідній для неї іменникові 

категорії, що функціонує як синтагматично зумовлена щодо 

дієслова і синтагматично зумовлювальна щодо залежного 

прикметника, являє собою абсолютно зумовлену категорію. 

Вона граматично орієнтована на відмінкові особливості 

іменника, наприклад, стосовно кількості відмінкових грамем. 

Скільки грамем категорії відмінка існує в іменникові, стільки 
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ж (не більше і не менше!) їх і в прикметникові. …Як і в 

опорному іменникові, похідна від іменника прикметникова 

категорія відмінка є абсолютно словозмінною категорією, 

оскільки вона реалізується в межах того самого слова. Проте 

вона, на противагу іменниковій категорії, характеризується не 

двобічністю (зумовленою і зумовлювальною синтаксичною 

одиницею), а однобічністю (тільки зумовленою іменником 

синтаксичною одиницею)…» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 130). На думку І. Вихованця, категорія відмінка 

прикметників – морфолого-синтаксична категорія, яка 

синтаксично залежна від категорії відмінка іменника та 

узгоджувана з нею, вказує на означальну функцію 

прикметника і складається з сімох грамем… напр.: мила 

дитина, милої дитини, милій дитині, милу дитину, милою 

дитиною, у милій дитині, мила дитино (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 132). 

 

КАТЕГОРІЯ РОДУ ПРИКМЕТНИКА 

 Категорія роду прикметника – це залежна словозмінна 

граматична категорія, що виявляється в трьох граматичних 

значеннях – чоловічого, жіночого, середнього родів. Категорія 

роду, транспонована у прикметник, змінює свою вихідну 

граматичну природу. Якщо в іменнику ця категорія була 

семантико-граматичною класифікаційною, то у сфері 

прикметника рід стає граматичною абсолютно словозмінною 

категорією. Прикметникові грамеми чоловічого, жіночого й 

середнього роду дублюють відповідні грамеми іменника і 

структурують синтаксичний зв’язок опорного іменника та 

залежного прикметника. У категорії роду за переміщення у 

сферу прикметника відбуваються найглибші граматичні 

перетворення: …граматичний рід прикметника не 
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віддаляється від його категорій відмінка і числа, а, навпаки, 

зближується з ним і набуває абсолютних словозмінних рис 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 131). 

 

КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА ПРИКМЕТНИКА 

 Категорія числа прикметника – це залежна словозмінна 

граматична категорія, що в сучасній українській мові 

виявляється у двох граматичних значеннях – однини та 

множини. Категорія числа, що як базова зосереджується в 

іменникові може транспонуватися в прикметник. 

Прикметникова категорія числа істотно відрізняється від 

базової… насамперед тим, що вона транспонована, а отже, 

зумовлена іменником граматична категорія. Якщо категорія 

числа в іменникові є переважно словозмінною, то число у 

прикметнику – абсолютно словозмінна морфологічна 

категорія (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 131). 

 

 

МОРФОЛОГІЧНІ (СЛОВОЗМІННІ) ПАРАДИГМИ 

(СИСТЕМИ ВІДМІНЮВАННЯ) ПРИКМЕТНИКА  

 Морфологічні (словозмінні) парадигми (системи 

відмінювання) прикметника – це системи словоформ однієї 

лексеми, схеми її словозміни. Структура парадигми визначається 

характером граматичних категорій та їхніми взаємозв’язками в 

межах частини мови. У парадигмі виділяють одну форму як 

основну, вихідну (для прикметників початковою формою є 

називний відмінок однини чоловічого роду) (ЕУМ, 2000, с. 422). 

Основними «словозмінними різновидами прикметників», що 

протиставляються за характером відмінкових закінчень, за 

обсягом словозмінної парадигми і за відносною хронологією 

формування є повні / членні (стягнені і нестягнені) і короткі / 
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нечленні прикметнии. (ЕУМ, 2000, с. 457). Відповідно повна 

прикметникова парадигма складається з часткових парадигм 

повних/членних (стягнених і нестягнених) і коротких (нечленних) 

прикметників. 

 «Система відмінювання – це не лише система закінчень, а 

одночасно й система відповідних форм основ з їх можливими 

морфологічними, морфонологічними та акцентуаційними 

відмінностями…» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 15). 

Прикметникові парадигми сучасної української мови 

відповідають граматичним значенням прикметника, що належать 

до граматичних категорій роду, числа, відмінка. Тобто 

прикметникові парадигми – це системи словозміни прикметників 

за родами, числами та відмінками. Теорія Д. Баранника про 

шестикомпонентну відмінкову парадигму прикметника 

(називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий 

відмінки) (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 228) у сучасній 

морфології не має загального визнання, викликає дискусію, не є 

переконливою. 

 Морфологічна парадигма – це «сукупність усіх форм 

відповідних граматичних значень однієї лексеми. Вона тісно 

пов’язана з граматичними категоріями (відмінка, числа, роду…), 

реалізуючи їх у закріплених за граматичними значеннями 

формах» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 40). «Флексії є 

обов’язковим елементом для всіх словоформ словозмінної 

парадигми відмінюваних …частин мови… Зміна флексії 

супроводжує зміну різних словоформ слова, а отже, грамем 

морфологічної категорії…» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 34). 

На думку І. Вихованця, «різновиди відмінкового функціонування 

прикметників повністю регулює іменникова категорія відмінка. 

Скільки відмінків має опорний іменник, стільки ж відмінкових 

грамем визначаємо у прикметниках… За переважного тепер 



85 

 

визнання категорії відмінка іменників семиграмемною чомусь не 

поширюють цього теоретичного положення на прикметникову 

категорію відмінка…» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 131-132). 

 

КОРОТКІ (НЕЧЛЕННІ / ІМЕННІ) ПРИКМЕТНИКИ 

 Короткі (нечленні/іменні) прикметники – це з генетичного 

погляду первісні ад’єктивні одиниці, на базі яких пізніше 

сформувалися повні прикметники. Історично в таких 

прикметниках було нульове закінчення в початковій формі 

(чол. р. одн. наз. відмінка). Напр., ясен, зелен, Петрів, Катрин. 

Короткі прикметники мали свою повну парадигму, відмінну 

від членних прикметників, напр., закінчення -о в середньому 

роді (зелено, Катрино поле), -а в родовому відмінку однини 

(Петрова, Катрина поля)… У сучасній українській мові 

короткі прикметники «можливі лише в називному 

(знахідному) відмінку однини чоловічого роду… На відміну 

від повних, короткі прикметники не змінюються за родами, 

числами і відмінками (значення непрямих відмінків 

передаються формами відповідних повних прикметників)» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 222). Коротку форму має 

обмежена кількість якісних прикметників (існують як паралелі 

до повних): винен – винний, згоден – згодний, повен – повний, 

потрібен – потрібний; дуже рідко відносні: маків – маковий. 

Коротку форму (без паралельної повної) мають у сучасній 

українській мові присвійні прикметники чоловічого роду 

однини називного (знахідного) відмінка: синів, Іванів, 

сусідчин, Маріїн (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 222). 

 

ПОВНІ (ЧЛЕННІ) НЕСТЯГНЕНІ ПРИКМЕТНИКИ 

 Повні (членні) нестягнені прикметники – це переважно 

емоційно забарвлені слова, що мають стилістичні обмеження – 
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уживаються «переважно в народній творчості, а також у 

поетичній мові…» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 221). У 

сучасній українській мові повні нестягнені прикметники 

мають форми називного та знахідного відмінків жіночого і 

середнього родів однини (-ая, -еє; -ую, -еє), а також називний і 

знахідний множини (-ії) (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 221). 

Кличний відмінок жіночого і середнього роду однини та 

кличний множини омонімні з відповідними формами 

називного відмінка. Форми нестягнених прикметників за 

кінцевим приголосним основи відповідають словозміні 

твердої і м’якої групи (добрая, добреє, добрую; синяя, синєє, 

синюю). 

 

 ПОВНІ (ЧЛЕННІ) СТЯГНЕНІ ПРИКМЕТНИКИ 

 Повні (членні) стягнені прикметники – це «визначальні для 

української мови прикметники з флексіями займенникового 

походження, що поєднались, з основами іменних (коротких) 

прикметників» (ЕУМ, 2000, с. 457), напр., добрий, зелений; 

добра, зелена; добре, зелене; добрі, зелені. Повні стягнені 

прикметники – це основна загальновживана форма 

прикметників сучасної української мови (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 222). «Повні стягнені прикметники 

змінюються за родами (в однині), числами і відмінками. За 

характером кінцевого приголосного основи (твердий – м’який) 

вони поділяються на тверду і м’яку групи відмінювання» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 223). Наприклад, сонний – 

осінній. Прикметники на -лиций (білолиций, безлиций) мають 

змішану систему відмінювання і не належать ні до твердої, ні 

до м’якої групи (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 223-224). 
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ПРИКМЕТНИКИ ТВЕРДОЇ ГРУПИ 

 Тверда група – це група повних стягнених прикметників, які в 

початковій формі мають закінчення -ий (крім прикметника на 

…лиций) і твердий кінцевий приголосний основи в усіх родах. 

Напр.: гранітний, гранітна, гранітне (СУЛМ, Д. Баранник, 

1969, с. 223-224). До твердої групи належить більшість 

якісних і відносних прикметників, усі присвійні та порядкові 

прикметники (винятки орлій, третій). 

 

ПРИКМЕТНИКИ М’ЯКОЇ ГРУПИ 

 М’яка група – це група повних стягнених прикметників, які в 

початковій формі мають закінчення -ій і м’який кінцевий 

приголосний основи в усіх родах. Напр.: осінн´ій, осінн΄а, 

осінн΄е (графічно осіння, осіннє). До м’якої групи належить 

невелика кількість прикметників: 1) з основою на м’який н΄ 

при попередньому приголосному: верхній, всесвітній, літній; 

2) прикметник синій (м’який н΄ при попередньому голосному); 

3) архаїчні прикметники: орлій, велій; 4)якісні прикметники з 

основою на j (графічне -їй): безкраїй, довговіїй, голошиїй; 5) 

порядковий прикметник третій (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 223-224). 

 

ПРИКМЕТНИКИ НА -ЛИЦИЙ  

 Прикметники на -лиций – це переважно складні прикметники, 

напр., білолиций, смуглолиций (виняток безлиций), які мають 

змішану систему відмінювання, тому не належать ні до 

твердої, ні до м’якої групи. У називному, орудному чоловічого 

та середнього родів і в непрямих відмінках множини вони 

відповідають зразкам відмінювання твердої групи. У 

родовому, давальному і місцевому відмінках однини 

чоловічого і середнього родів, в усіх відмінках жіночого роду, 
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а також у називному множини ці прикметники мають форми, 

характерні для м’якої групи (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 229). Кличний відмінок омонімний до називного. 
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ЧИСЛІВНИК 

 

ЧИСЛІВНИК 

 Числівник – це «повнозначна частина мови, що означає 

кількість однорідних предметів, кількість частин від цілого 

предмета або абстрактно-математичну кількість» (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 237). Для числівників характерна 

граматична категорія відмінка, але «майже всі вони втратили 

категорію роду і числа, не можуть мати при собі означень» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 238). Д. Баранник визнає 

тільки кількісні числівники: п’ять, одна п’ята (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 238-244). 

 «Числівник – це частина мови, яка позначає означену чи 

неозначену кількість предметів та абстрактне число і виражає 

своє категорійне частиномовне значення в морфологічній 

категорії відмінка за обмеженого функціонування категорій 

роду і числа. У гетерогенній класифікації, в її семантико-

морфолого-синтаксичному варіанті, ця частина мови 

вирізняється за семантичною домінантою – значенням 

кількості. На противагу іншим іменним частинам мови 

(іменникові і прикметникові) морфологічні категорії роду, 

числа і відмінка у числівникові або нейтралізовано, або 

модифіковано. Якоюсь мірою трансформовано чи знебарвлено 

також його синтаксичні особливості. В окремий клас слів 

числівники об’єднуються за номінативною функцією – 

мовною назвою кількості» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 152). «Числівникові не властива первинна синтаксична 

функція, зумовлена його лексичним значенням. У структурі 

речення числівник нерідко заступає синтаксичні позиції інших 

частин мови, виконуючи їхні функції» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 153). «Основу всієї складної системи 
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числівників сучасної української літературної мови утворює 

невелика кількість непохідних назв. Це назви: 1) чисел 

першого десятка…; 2) чисел нуль, сорок, сто, тисяча, мільйон, 

мільярд, трильйон, квадрильйон; 3) неозначено-кількісних 

одиниць багато, мало, кілька… Всі інші означено-кількісні й 

неозначено-кількісні числівники утворено від перелічених 

слів» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 154). 

 Числівник – це окрема частина мови, що відображає кількісні 

ознаки предмета. У класифікації частин мови І. Кучеренка на 

першому рівні відображення дійсності є числівники з 

«визначеною семантикою» (три, дванадцять, сто); на 

другому рівні – числівники з «узагальненою семантикою» 

(кілька, кількадесят); на третьому – числівники «узагальнено-

вказівної семантики» (стільки, скільки); «словосполученнями 

з семантикою однакового обсягу з частиною мови» учений 

називає складені числівники (сто сорок три, двадцять один) 

(ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 145). 

 Числівник – це «частина мови, що означає певну чи 

абстрактно-математичну кількість або порядок предметів при 

лічбі. Граматичні (морфологічні і синтаксичні) ознаки 

числівників різних розрядів і груп неоднакові… Кількісні 

числівники відповідають на питання скільки?, напр., п’ять, 

півтора… Порядкові… – котрий?, напр., шостий…» 

(КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 278-279). 

 «Числівником називається частина мови, що означає кількість 

предметів (на питання скільки?) або їх порядок ( на питання 

котрий? котра? котре?) п’ять дерев, троє хлопців, три 

п’ятих гектара; четвертий день, тридцята кімната. Залежно 

від значення розрізняють числівники кількісні, при них 

підгрупи збірних, неозначених, дробових, і порядкові» 

(КСУЛМ, т. 1, 1951, с. 310). «Виступаючи для вияву певного 



91 

 

числа, кількісні числівники не мають граматичної категорії 

числа, також відсутня в них і граматична категорія роду. 

Відхилення від цього становить числівник один, який за своїм 

займенниковим походженням зберігає ознаки однини і родові 

ознаки – одна, одно (одне)… і два – при іменниках чоловічого 

і середнього роду, дві – жіночого, без розрідження родів у 

непрямих відмінках. Числові назви тисяча, мільйон, мільярд 

мають усі ознаки іменника – рід, число і відмінок, – і за цією 

особливістю зараховуються до іменників» (КСУЛМ, т. 1, 

1951, с. 311). 

 

 

СЕМАНТИЧНІ РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКА 

(РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКА ЗА ЗНАЧЕННЯМ)  

 Семантичні розряди числівника – це групи числівника, 

виділені на основі форми вияву кількості (означеної, 

приблизної, неозначеної), а також способів позначення 

кількості (як цілого числа, як частини цілого, як сукупності, 

одного цілого) (ЕУМ, 2000, с. 727). Д. Баранник, 

І. Вихованець, К. Городенська визнають тільки кількісні 

числівники. Усі числівники мовознавці поділяються на 

означено-кількісні (п’ять)…і неозначено-кількісні (декілька). 

Означено-кількісні числівники позначають кількість, яка 

складається з певного числа одиниць або з певного числа 

частин цілого: один, вісім, тридцять, семеро, дев’ять десятих 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 238). «Порівняно з 

неозначено-кількісними числівниками, означено-кількісні 

диференційованіші за значеннєвими ознаками. За цими 

ознаками вони поділяються на власне-кількісні, збірні і 

дробові» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 157). 
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 Розряди числівників – це групи, на які поділяються 

числівники «за значенням, структурно-граматичними 

властивостями та характером вживання» (КСУЛМ, Б. Кулик, 

1972, с. 278). М. Жовтобрюх, Б. Кулик, В. Ільїн виділяють два 

розряди: кількісні числівники (скільки? сім) і порядкові 

(котрий? сьомий) (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 279). «В 

залежності від значення розрізняють числівники кількісні, при 

них підгрупи збірних, неозначених, дробових, і порядкові» 

(КСУЛМ, т. 1, 1951, с. 312). 

 

ВЛАСНЕ КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ 

 Власне кількісні числівники – це числівники, які 

означають «кількість предметів або абстрактно-

математичну кількість у цілих одиницях: два кораблі, сто 

двадцять один день, вісімнадцять поділити на дев’ять… 

До власне кількісних числівників належать числові назви, 

оформлені, як окремі, цілісні лексичні одиниці: один – 

десять, одинадцять – дев’ятнадцять, двадцять – 

дев’яносто, сто – дев’ятсот, тисяча, мільйон, мільярд, 

нуль. Різним поєднанням цих 40 числівників в аналітичні 

числові назви передаються всі інші кількісні поняття» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 238-239). 

 «Власне-кількісні числівники являють собою ядро 

означено-кількісних числівників» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 157). «Основною функцією для 

власне-кількісних числівників є позначення точно 

окресленої кількості предметів …Через те типову 

особливість цих числівників становить поєднання тільки з 

іменниками, які називають предмети, що підлягають 

лічбі… Власне-кількісні числівники формують підґрунтя 

числівникової системи сучасної української мови. На 
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їхньому тлі виразніше виокремлюються інші числівники, 

що значеннєво або доповнюють числівникову систему, 

або модифікують її з синонімічного боку» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 159). 

 

ЗБІРНІ ЧИСЛІВНИКИ 

 «Збірні числівники – це числівники, які означають певну 

кількість предметів як сукупність, як одне ціле:: двоє 

незнайомих, троє дітей… До збірних числівників в 

українській мові належать слова: двоє (рідше – двійко), 

троє (рідше – трійко), четверо (рідше – четвірко), 

п’ятеро (рідше – п’ятірко), шестеро – десятеро, 

одинадцятеро – дев’ятнадцятеро, двадцятеро, 

тридцятеро; а також слова обидва (ч., с. р.), обидві (ж. р.), 

обоє (з певним граматичним родом не пов’язані). У 

непрямих відмінках вони зливаються в одну систему: 

обох, обом, обома» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 239). 

Збірні числівники поєднуються з назвами осіб чоловічої 

статі (двоє робітників, троє сусідів) і не поєднуються із 

співвідносними назвами осіб жіночої статі (робітниця, 

сусідка). Збірні числівники вживаються при іменниках IV 

відміни (двоє дівчат, троє хлоп’ят), з іменниками назвами 

тварин (двоє овець, троє коней), із особовими 

займенниками (нас було троє, їх двоє), із множинними 

іменниками назвами парних предметів (двоє дверей, троє 

ножиць). З іншими назвами неістот збірні числівники 

переважно не поєднуються, крім іменників середнього 

роду (ІІ і IV відмін): троє відер, четверо коліщат.  

 Збірні числівники – це числівники, які «стосуються 

кількісних назв, що в сучасній українській літературній 

мові відрізняються від власне-кількісних числівників 
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більшою мірою у формально-морфологічному плані, ніж у 

значеннєвому. Раніше вони вказували на кількість 

предметів як неподільну, нечленовану їхню сукупність і 

досить виразно протиставлялися власне-кількісним 

числівникам» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 157). 

«Позначувані сучасними збірними українськими 

числівниками кількісні відношення предметів не завжди 

стосується значення власне-збірності. Сучасні збірні 

числівники позначають досить обмежену частину тих 

кількісних понять, що їх виражають власне-кількісні 

числівники… Спостерігаємо поступову втрату 

протиставлення змісту кількісних відношень, колись 

передаваних власне-кількісними і збірними 

числівниками… два і двоє, три і троє… Лише формальна 

відмінність збірних від власне-кількісних числівників не 

призводить до зникнення цієї числівникової групи, а 

сприяє її функціонально-стильовій спеціалізації і 

сполучуваному вирізненню» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 159-160). 

 

ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ 

 Дробові числівники – це числівники, які позначають 

кількість, «що складається з певного числа частин цілого. 

Вони, на відміну від інших означено-кількісних 

числівників, вживаються також при іменниках, які не 

піддаються лічбі: одна п’ята земної кулі… Дробові 

числівники мають аналітичну будову. Кожен з них 

компонується з власне-кількісного числівника (у 

чисельнику) і порядкового прикметника (у 

знаменнику)…» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 241), 

напр., одна п’ята, сім десятих. «Кількісні характеристики 
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предметів можуть передаватися поєднанням числівників 

двох розрядів: власне кількісних… і дробових…: два і 

чотири п’ятих аркуша» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, 

с. 241). «Слова пів, півтора (півтори) та півтораста… 

зараховуються до числівників, але повинні бути виділені в 

окрему групу (у межах дробових). Числівник пів… 

функціонує як елемент складного слова: півгодини, півдня, 

півмісяця… (виняток є вживання його в числових 

зворотах типу о пів на п’яту)» (СУЛМ, Д. Баранник, 

1969, с. 242). «Слова половина, третина, чверть з… 

виразно і послідовно представленими в них категоріями 

роду, числа і відмінка розглядаються в системі іменника… 

Іменник половина може входити до складу змішаних 

дробових числівників, де він втрачає самостійне 

іменникове значення, стає частиною аналітичної числової 

назви (три з половиною метри)» (СУЛМ, Д. Баранник, 

1969, с. 242). 

 Дробові числівники – це кількісні числівники, що 

«вказують на точну кількість частин, виділюваних у 

складі цілого. …З-поміж дробових числівників варто 

вирізняти власне-дробові й мішані кількісні сполуки. 

Перші позначають тільки частини цілого, а другі мають у 

своєму складі, крім дробових, цілі одиниці» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 162). «…в поєднанні з власне-

числівниковими словами іменники половина, третина, 

чверть нейтралізують іменникові ознаки і, набуваючи 

ознак числівника, стають елементами складених 

числівників, що виражають значення власне-кількості і 

дробовості, напр.: два з половиною кілометри» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 163). З-поміж дробових 

числівників «найспецифічніше ознаки виявляє числівник 
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пів… Орфографічно його передають як складник 

складного слова: півогірка, пів’яблука, пів-Києва… Він 

керує поєднаним із ним іменником, який завжди стоїть у 

формі родового відмінка… Дробові числівники півтора і 

півтори… вказують на кількість із однієї із половиною 

одиниці. Числівник півтора поєднується з формою 

родового відмінка однини іменників чоловічого і 

середнього роду, а числівник півтори – з формою 

родового відмінка однини іменників жіночого роду 

(півтора кілометра…, півтора відра, півтори милі)» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 164). 

 

НЕОЗНАЧЕНО-КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ 

 Неозначено-кількісні числівники – це числівники, «які не 

утворюють такої цілісної системи, як числівники 

означено-кількісні. Вони становлять невелику групу слів – 

назв точно не визначених, узагальнено-кількісних понять: 

багато, небагато, мало, немало, чимало, кілька, декілька. 

Сюди належать також  розмовні кільканадцять…, 

кількадесят… стонадцять… Слова багато, небагато, 

мало, немало, чимало, на відміну від усіх інших 

числівників (крім дробових), сполучаються також з 

іменниками, що означають предмети і абстрактні поняття, 

які не рахуються, а вимірюються: …мало дощів, чимало 

обов’язків. Слова багато, небагато, мало, немало, чимало 

можуть уживатися і як прислівники – якщо вони 

відносяться до дієслова і уточнюють його як обставина» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 243). 

 «Неозначено-кількісні числівники називають точно не 

визначену, неконкретизовану кількість… Декілька, кілька 

вказують на невизначену малу кількість – від трьох до 
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дев’яти… Числівник кільканадцять означає неозначену 

кількість у межах від одинадцяти до дев’ятнадцяти, 

числівник кількадесят – кількість із кількох десятків, від 

трьох до дев’ятьох десятків, числівник кількасот – 

кількість із кількох сотень,… що в максимальному вияві 

наближається до тисячі… Числівники багато, немало, 

чимало… можуть поєднуватися як з іменниками на 

позначення конкретних рахованих предметів, так і з 

іменниками, що стосуються назв речовин і абстрактних 

понять…: багато дерев, багато води, багато хвилювань, 

багато лиха…» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 164-

166). 

 

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ 

 «Порядкові числівники, означаючи порядок, певну 

послідовність у переліку предметів, мають всі формальні 

особливості прикметників – рід, число і відмінок, 

відповідно до іменника, з яким вони сполучаються: до 

п’ятої кімнати, третій день. Зважаючи на цю особливість 

порядкових числівників, їх часто відносять до 

прикметників» (КСУЛМ, т. 1, 1951, с. 312). 

 Порядкові числівники – це числівники, які відповідають 

на питання котрий за порядком? «Усі порядкові 

числівники, крім числівника перший, другий, утворюються 

від коренів відповідних кількісних числівників: п’ять-

п’ятий… Відмінюються порядкові числівники, як 

прикметники твердої групи (прислівник третій… – як 

прикметник м’якої групи). У складених числівниках 

відмінюється тільки останнє слово» (КСУЛМ, Б. Кулик, 

1972, с. 288-289). 



98 

 

СТРУКТУРНІ (СТРУКТУРНО -МОРФОЛОГІЧНІ) 

ТИПИ /  РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКА  

(ГРУПИ ЗА БУДОВОЮ)  

 Структурно-морфологічні розряди – це групи числівників, 

виділені на основі морфемної будови, словотвірних 

особливостей, кількості слів у складі числівника. «За 

структурою та особливостями творення числівники 

української мови поділяються на три групи: прості, складні і 

складені» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 244). 

 Розряди за будовою «утворюють систему, закриту для 

поповнення новими структурними компонентами. З цього 

погляду числівники вирізняються тим, що продуктивний 

словотвір їм не притаманний. Сучасну сукупність числівників 

сформовано з колишніх іменникових, прикметникових і 

прислівникових коренів. Залежно від кількості коренів, які не 

зазнали нівеляційних трансформацій упродовж формування 

числівника як частини мови, сучасні числівники бувають 

простими, складними і складеними» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 166). 

 

ПРОСТІ ЧИСЛІВНИКИ 

 Прості числівники – це числівники, які мають один 

корінь. «До простих числівників належать: 1. Успадковані 

від загальнослов’янської мови назви чисел першого 

десятка (один-десять), сто і тисяча, а також пізніший за 

походженням… числівник сорок… Як прості слова 

сприймаються в українській мові і числівники мільйон…, 

мільярд…, нуль… 2. Збірні числівники обоє, двоє, троє, 

четверо, п’ятеро – десятеро…, двійко, трійко, четвірко, 

п’ятірко… 3. Неозначено-кількісні числівники кілька, 

багато, мало» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 244). 
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 «Прості числівники охоплюють непохідні й похідні слова 

з одним, формально і семантично вирізнюваним, коренем: 

1) назви чисел першого десятка (один-десять); 2) назви 

чисел другого десятка (одинадцять-дев’ятнадцять); 3) 

окремі назви десятків (двадцять, тридцять, сорок); 4) 

числівник сто; 5) збірні числівники (двоє,троє, 

четверо,…, а також… двійко, трійко…; 6) дробові 

числівники півтора, півтори; 7) неозначено-кількісні 

числівники (багато, небагато, мало, немало, чимало, 

кілька, декілька, кільканадцять, кільканадцятеро, 

стонадцять)…; 8) займенникові числівники (скільки, 

стільки,…, ніскільки); 9) числівники нуль, тисяча, мільйон, 

мільярд, більйон, трильйон, квадрильйон. З-поміж простих 

числівників вирізняється структурною своєрідністю група 

слів з елементами -надцять і -дцять… Ці елементи набули 

функції суфіксальних морфем унаслідок фонетичних і 

морфемних трансформацій у структурі колишніх 

складних числівників» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 166-167). 

 

СКЛАДНІ ЧИСЛІВНИКИ 

 Складні числівники – це числівники, що мають два корені, 

це «слова, що утворені від двох числівникових основ. 

Вони виникли в результаті лексикалізації, стягнення 

колишніх складених числових назв. До складних 

числівників належать: 1. Назви чисел другого десятка 

(одинадцять – дев’ятнадцять). 2. Назви десятків: 

двадцять, тридцять, п’ятдесят – вісімдесят, 

дев’яносто. 3. Назви сотень: двісті, триста, 

чотириста… 4. Збірні числівники обидва, обидві, 

одинадцятеро – дев’ятнадцятеро, двадцятеро, 
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тридцятеро… 5. Дробові числівники півтора, півтори, 

півтораста. 6. Неозначено-кількісні числівники 

кількадесят…, кільканадцять» (СУЛМ, Д. Баранник, 

1969, с. 244-245). 

 Складні числівники − це «складні слова, сформовані з 

двох коренів: 1) частина назв десятків (п’ятдесят – 

дев’яносто); 2) назви сотень (двісті – дев’ятсот); 3) 

дробовий числівник півтораста; 4) збірні числівники 

обидва, обидві; 5) неозначено-кількісні числівники 

кількадесят,… кількасот. У складних числівниках другу 

основу формують числівники два, десять і сто» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 167). 

 

СКЛАДЕНІ ЧИСЛІВНИКИ 

 Складені числівники – це «сполучення двох, трьох, 

чотирьох і більшої кількості складних і простих 

числівників. Вони служать на означення десятків з 

одиницями (тридцять чотири), сотень з десятками і 

одиницями (триста сорок шість), тисяч з сотнями, 

десятками і одиницями (одна тисяча сімсот сорок три). 

Своєрідну структурну групу в системі складених 

числових назв утворюють дробові числівники: одна 

третя, сім десятих» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 245). 

 «Складені числівники являють собою аналітичні 

утворення, що називають відповідне число і формуються з 

двох… і більшої кількості простих і складних 

числівників» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 167). 
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ГРАМАТИЧНІ (МОРФОЛОГІЧНІ) КАТЕГОРІЇ 

ЧИСЛІВНИКА  

 Морфологічні категорії числівника – це категорії відмінка, 

роду і числа, які можуть бути наявні або відсутні в числівників 

залежно від розряду. «У процесі становлення числівників як 

особливого класу слів на означення кількості сформувалася і їх 

морфологічна специфіка, що виявляється насамперед у 

відсутності в них деяких граматичних категорій, властивих іншим 

іменним частинам мови» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 246). 

Числівники української мови мають категорію відмінка і 

переважно позбавлені категорії роду і категорії числа, оскільки не 

мають співвідносних форм чоловічого жіночого, середнього 

родів, однини і множини (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 246). 

«Окремо за своїми морфологічними ознаками стоять числівники 

один, два, обидва, півтора, тисяча, мільйон, мільярд, нуль» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 246). 

 Морфологічні категорії роду, числа, відмінка та істот/неістот 

числівників «виявляють своєрідність» серед інших іменних 

частин мови. «Кожна з цих числівникових категорій має 

відмінності порівняно з категоріями іменника як визначальної 

іменної частини мови та категоріями прикметника як 

периферійної у граматичному плані частини мови. Проте 

найбільшу граматичну периферію в підсистемі іменних частин 

мови утворюють числівники. Це найвиразніше відбивають їхні 

морфологічні категорії» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 167). 

 «Порядкові числівники… мають всі формальні особливості 

прикметників – рід, число і відмінок, відповідно до іменника, з 

яким вони сполучаються» (КСУЛМ, т. 1, 1951, с. 312). 
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КАТЕГОРІЯ ВІДМІНКА ЧИСЛІВНИКА 

 «Категорія відмінка – визначальна числівникова морфологічна 

категорія. Як і в інших іменних частинах мови, вона являє 

собою словозмінну морфологічну категорію, репрезентовану 

сімома рядами відмінкових форм… Категорія відмінка 

складається з таких сімох грамем: називного, родового, 

давального, знахідного, орудного, місцевого і кличного 

відмінків» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 172). «За 

відмінковими флексіями числівник збігається з відмінковими 

формами іменників або прикметників» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 172). «Щодо категорії відмінка … 

числівники поділяються на відмінювані і невідмінювані. До 

невідмінюваних належать слова мало, немало, чимало, пів, 

півтора, півтори, півтораста, решта числівників 

відмінювані» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 172). 

 

КАТЕГОРІЯ РОДУ ЧИСЛІВНИКА 

 Категорія роду числівника – це граматична (морфологічна) 

категорія, притаманна тільки деяким числівниковим 

одиницям, вона виражається у граматичних значеннях 

чоловічого, жіночого і середнього родів. Буває самостійною 

класифікаційною або залежною словозмінною. «Позбавлені 

значення предметності, а отже, категорії роду, яка 

морфологічно підтримує категорію предметності, числівники 

не можуть мати при собі …означень» (СУЛМ, Д. Баранник, 

1969, с. 246). «Числівник один (за походженням – 

займенниковий прикметник) у сучасній українській мові має 

рід (йому властиві форми трьох родів: чоловічого – один, 

жіночого – одна, середнього – одно; …паралельно вживається 

ще форма одне, яка виникла пізніше, за аналогією до 

прикметників типу добре, зелене» (СУЛМ, Д. Баранник, 
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1969, с. 246). «Залишки категорій роду мають числівники два, 

обидва: два і обидва – спільні форми чоловічого і середнього 

роду, дві і обидві – форми жіночого роду. Граматичний рід цих 

числівників розрізняється лише в називному та (при назвах 

неживих предметів) знахідному відмінках … В інших 

відмінках родові значення числівників два, обидва 

стираються: двох (обох) книжок, двох (обох) олівців … Зберіг 

залишки категорії роду і невідмінюваний числівник півтора: 

півтора – форма чоловічо-середнього роду (півтора гектара, 

півтора відра), півтори – форма жіночого роду (півтори 

декади)» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 247). Числівники 

нуль, тисяча, мільйон, мільярд …, «подібно до іменників, 

мають форми роду …, морфологічно цілком осмислені» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 247). У числівниках один (-а,-

о/-е), два (обидва)/дві (обидві) категорія роду залежна від 

іменників, а в числівниках нуль, тисяча, мільйон, мільярд – 

самостійна, незалежна (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 246). 

 Категорія роду – це специфічна категорія, яка вирізняється «з-

поміж морфологічних числівникових категорій… За 

граматичними виявами вона розташована між визначальною 

числівниковою морфологічною категорією відмінка і 

найпериферійнішою числівниковою (майже повністю 

нейтралізованою) категорією числа, тобто посідає серединне 

місце. Але порівняно з категорією роду в іменниках та 

прикметниках числівникова її репрезентація незначна і 

стосується невеликої кількості числівникових одиниць. 

Категорія роду притаманна деяким одиницям власне-

кількісних збірних і дробових числівників» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 168). Показовою для числівника є 

видозміна морфологічних категорій. «Однією з таких 

морфологічних числівникових характеристик є нівеляція 
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категорії роду … Ця категорія властива небагатьом 

числівниковим словам – власне-кількісним числівникам один, 

одна, одно, два, дві, нуль, тисяча, мільйон, мільярд, 

квадрильйон, збірним числівникам обидва, обидві, дробовим 

числівникам півтора, півтори» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 168-169). «На противагу числівникам один, два, обидва і 

півтора, де категорія роду має словозмінний характер», у 

числівниках нуль, тисяча, мільйон і под. «вона не словозмінна, 

а класифікаційна… Морфологічне структурування категорії 

роду в числівників нуль, тисяча, мільйон, … подібне до 

іменникового» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 169-170). 

 

КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА ЧИСЛІВНИКА 

 Категорія числа числівника – це граматична (морфологічна) не 

властива числівникам категорія, яка виражається у двох 

граматичних значеннях – однини і множини. Своїм лексичним 

значенням числівники виражають кількість, «тому спеціальні 

граматичні форми, що вказують на одиничність або 

множинність предметів …, для числівників є зайвими. 

Числівники не мають співвідносних форм однини і множини» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 246). «Форми числа мають в 

українській мові лише числівники один (одні), тисяча 

(тисячі), мільйон (мільйони), мільярд (мільярди), нуль (нулі)» 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 248). 

 Категорія числа числівників – це «майже повністю 

нейтралізована морфологічна категорія…» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 168). «У числівників поняття кількості 

в морфологічному плані не категоризовано. Це пов’язано з 

тим, що числівники передають поняття кількості не 

граматичним, а лексичним способом… Виражаючи точну 

кількість лексичним значенням, числівники не мають потреби 
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дублювати значення одиничності або множинності за 

допомогою спеціальних граматичних форм. Тому вони не 

мають співвідносних грамем однини і множини, що формують 

категорію числа в інших іменних частинах мови… Формальна 

подібність закінчень числівника до закінчень однини і 

множини не корелює зі значеннєвими протиставленнями 

однини і множини, тобто у значеннєвому плані числове 

значення закінчень числівників повністю знівельоване, 

знейтралізоване» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 170). 

Поодинокі формальні залишки протиставлення однини / 

множини стосуються тільки кількох числівників. 

«Найвиразніше формальне розмежування грамем однини і 

множини характерне для власне-кількісного числівника один. 

У типовому вияві цей числівник узгоджується з іменником у 

формі однини: один будинок. У формі множини його 

використовують рідко, до того ж для вираження значення 

одиничності. Використання у формі множини буває тоді, коли 

власне-кількісний числівник один стоїть а) при pluralia tantum 

(одні граблі); б) при іменниках, що означають парні предмети 

(одні черевики). Складніший вияв має формальне… 

розмежування однини і множини у… числівниках нуль, 

тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон . Ці 

числівники… вживаються у формі множини лише для 

творення складених числівників, напр.: три тисячі п’ятсот 

шістдесят п’ять. Категорія числа – найпериферійніше 

категорія числівника. Вона має незначний формальний вияв і 

позбавлена системних значеннєвих протиставлень» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 171). 
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КАТЕГОРІЯ ІСТОТ/НЕІСТОТ ЧИСЛІВНИКА 

 Категорія істот/неістот – це морфологічна категорія, яка 

непослідовно виявляється у числівниках. «На вираження 

категорій істот/неістот переважно впливає семантичний тип 

кількісного числівника і поєднуваного з числівником 

іменника. Найчастіше грамема на позначення істот 

регульована власне-кількісними числівниками й іменниками 

на позначення осіб чоловічої статі. У таких випадках форма 

знахідного відмінка власне-кількісних числівників збігається з 

формою родового відмінка, напр.: Побачив дві жінки (двох 

жінок)… Ще більші хитання наявні у числівниково-

іменникових сполуках, де опорними словами виступають 

збірні й неозначено-кількісні числівники, а залежними 

компонентами – іменники-назви істот (неосіб). У таких 

сполуках домінує знахідний відмінок, що збігається з 

називним…, напр.: Пасли двадцятеро гусей (двадцятьох 

гусей)… У грамемі на позначення неістот закріпилася форма 

знахідного відмінка, омонімічна з формою називного…, напр.: 

…Посадили п’ять дубків» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 168). 

 

 

СПОЛУЧУВАНІСТЬ ЧИСЛІВНИКА  

 Сполучуваність числівника – це «специфічні особливості, які 

виявляють числівники в синтаксичних зв’язках з іншими 

словами, зокрема з іменниками. …Сполучаючись з 

іменниками, числівники або керують ними  (переважна 

більшість числівників у називному та при назвах неживих 

предметів – у знахідному відмінках: п’ять спортсменів, сім 

шаф…), або узгоджуються з ними (переважна більшість 

числівників у всіх непрямих відмінках, крім знахідного при 
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назвах неживих предметів: п’ятьох спортсменів, семи 

шаф…)» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 251). 1. Числівник 

один (-а, -о, -е) узгоджується з іменником у роді, числі і 

відмінку: один урок, однієї газети, двадцять одне село, одні 

граблі. 2. З числівниками два, три, чотири іменники 

вживаються в називному відмінку множини: два приймачі, 

чотири покоси, двадцять три машини. У наголошенні таких 

іменникових форм відобразилися особливості колишніх форм 

двоїни: три дуби, чотири трактори, дві пляшки. Якщо до 

складу словосполучення з числівниками два, три, чотири (або 

із складеними числівниками, останніми компонентами яких є 

два, три, чотири) входить означення, воно може мати форму 

називного (знахідного) множини або родового множини: два 

нові (нових) будинки. 3. З числівниками п’ять і більше, а також 

складеними числівниками з останнім компонентом п’ять – 

дев’ять, іменник уживається в родовому відмінку множини: 

сто п’ятдесят дев’ять сантиметрів. У сполученнях із 

постпозитивним числівником для позначення приблизної 

кількості іменник має форму родового множини: років 

чотири, кілограмів вісім, років з десять. 4. Із збірними і 

неозначено-кількісними числівниками іменники вживаються у 

родовому множини: троє хлоп’ят, декілька слів. Числівник 

обидва (обидві) має такі ж граматичні зв’язки з іменником, як 

два (дві). З числівниками багато, мало, небагато, чимало 

іменники сполучаються в родовому однини (багато снігу, 

мало досвіду) або в родовому множини (чимало слухачів, 

небагато відвідувачів). 5. При дробових числівниках іменник 

стоїть у родовому відмінку однини: п’ять десятих кілометра, 

вісім цілих і чотири сотих процента (СУЛМ, Д. Баранник, 

1969, с. 251-253). «Якщо до складу комбінованої числової 

назви входять слова половина, чверть, то відмінкова форма 
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іменника визначається числівником, який вказує на кількість 

цілих одиниць …: два з половиною кілограми, сорок з 

половиною процентів» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 254). У 

непрямих відмінках числівники узгоджуються з означуваними 

іменниками: двох товаришів, кількома квартирами. 

Числівники тисяча, мільйон, мільярд та дробові числівники у 

непрямих відмінках керують іменником. Тисяча, мільйон … 

вимагають після себе форми родового відмінка множини: 

тисячі кілограмів, на тисячі кілограмів; а дробові родового 

однини: одна третя шляху, на одній третій шляху. 

Невідмінюваний числівник півтора (півтори) у кількісно-

іменних словосполученнях, що мають значення називного, 

знахідного, родового відмінків, вимагає іменника в родовому 

відмінку однини: купив півтора кілограма, заощадив півтори 

години. Числівник півтора (півтори) в давальному, орудному 

і місцевому відмінках поєднуються з іменниками в 

давальному, орудному і місцевому відмінках множини: 

завдяки півтори годинам, обійтися півтора відрами, у півтора 

кілограмах. Невідмінюваний числівник півтораста у 

називному, знахідному, родовому відмінках поєднується з 

іменником у родовому множини: півтораста кілограмів, а в 

давальному, орудному і місцевому відмінках – з іменником у 

давальному, орудному і місцевому множини: півтораста 

кілограмам, півтораста кілограмами, у півтораста 

кілограмах. Невідмінюваний числівник пів (як частина 

складного слова) керує іменником у родовому відмінку 

однини: півдня. Такі складні слова невідмінювані (СУЛМ, 

Д. Баранник, 1969, с. 254-255). 

 Сполучуваність числівника – це вибір «морфологічної форми 

іменника у числівниково-іменникових сполуках». Вибір 

форми іменника «залежить як від семантичного розряду 
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числівників, так і конкретних числівникових одиниць 

усередині їхнього семантичного розряду, а також від 

семантико-граматичних особливостей поєднуваних із 

числівниками іменників» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 172). 

 

 

МОРФОЛОГІЧНІ (СЛОВОЗМІННІ) ПАРАДИГМИ 

(СИСТЕМИ ВІДМІНЮВАННЯ) ЧИСЛІВНИКІВ  

 Морфологічні парадигми числівників – це основні типи 

словозміни числівника, кожен із яких представлений певною 

кількістю лексичних одиниць або навіть одним словом. 

Д. Баранник виділяє шість основних типів словозміни 

(СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 257): 1) один; 2) два, три, 

чотири; 3) п’ять – вісімдесят; 4) сорок, дев’яносто, сто; 5) 

двісті – дев’ятсот; 6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд. «Всі 

інші числівники, зокрема збірні та неозначено-кількісні за 

особливостями відмінювання приєднуються до того або 

іншого основного типу відмінювання» (СУЛМ, Д. Баранник, 

1969, с. 259). Відмінкова парадигма числівника складається із 

словоформ, що виражають шість граматичних значень 

(називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, 

місцевий). Кличний відмінок у зразках відмінювання не 

подається ніде (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 257-263). 

 Морфологічні парадигми числівників – це переважно 

відмінкові парадигми (складаються із словоформ семи 

відмінків – називного – кличного) і рідко парадигми роду 

(чоловічий, жіночий, середній) та числа (однина – множина). 

«За характером вираження відмінкових закінчень у 

числівників варто виокремити десять типів відмінкових 

парадигм»: 1) один (одна, одно/-е, одні); 2) два, три, чотири; 
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3) п’ять – тридцять, п’ятдесят – вісімдесят; 4) сорок, 

дев’яносто, сто; 5) двісті – дев’ятсот; 6) нуль, тисяча, 

мільйон, мільярд… 7) збірні числівники; 8) дробові числівники; 

9) неозначено-кількісні числівники; 10) складені числівники 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 175). 

 Морфологічні парадигми порядкових числівників тотожні з 

морфологічними парадигмами прикметників твердої групи 

(виняток числівник третій – відповідає м’якій групі 

прикметника). «У складених порядкових числівниках 

відмінюється тільки останнє слово» (КСУЛМ, Б. Кулик, 

1972, с. 289). 
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ЗАЙМЕННИК 

 

ЗАЙМЕННИК 

 Займенник – це самостійна змінна частина мови із 

категорійним значенням дейктичності (вказівності) і 

граматичними ознаками, близькими до іменника, прикметника 

чи числівника. Займенники становлять «особливий клас слів, 

позбавлених конкретно виявленого матеріального змісту; вони 

виступають еквівалентами іменників, прикметників і 

числівників, даючи найзагальніше уявлення про предметність, 

ознаку й число. Щодо формально-граматичної специфіки 

займенників, то одні з них характеризуються співвідносністю 

з іменниками, інші – з прикметниками» (СУЛМ, І. Матвіяс, 

1969, с. 265). «З іменниками співвідносні особові займенники, 

зворотний, частина питально-відносних (хто, що), заперечних 

(ніхто, ніщо), неозначених (хтось, щось); з прикметниками – 

присвійні, означальні, вказівні, частина питально-відносних 

(який, котрий, чий), неозначених (якийсь, котрийсь, чийсь), 

заперечних (ніякий, нікотрий, нічий); з числівниками – 

питальний (скільки) і вказівний (стільки)» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 266). Залежно від розряду у займенниках 

по-різному виявляються категорії відмінка, роду і числа, а 

також типові синтаксичні функції. 

 Займенник «не становить окремішнього частиномовного 

класу». «Займенникові слова можуть лише претендувати на 

роль складника (підкласу) усередині чотирьох частиномовних 

класів – іменника, прикметника, числівника і прислівника» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 18). 

 Займенник, на думку І. Кучеренка, виділяють в окрему 

частину мови необґрунтовано. «Семантико-граматична 

безпідставність займенника як частини мови» привела до 
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використання поняття «узагальнено-вказівні слова» на 

позначення слів «третього рівня узагальнено-вказівної 

семантики» (ТПГУП, І. Кучеренко, 2003, с. 268). 

 

ЗАЙМЕННИКОВІ СЛОВА  

 Займенникові слова – це специфічні слова, «які перебувають 

поза п’ятіркою чітко виділених частин мови, що стосуються 

предметності (іменник), процесуальності (дієслово), ознаки 

предмета (прикметник), квантитативності (числівник), ознаки 

ознаки (прислівник)», і «як внутрішні складники відповідних 

частиномовних класів не утворюють окремої частини мови… 

Морфологічно займенникові слова (відповідповідні їхні 

групи) дублюють іменник, прикметник, числівник або 

прислівник, характеризуючись наявністю граматичних 

категорій відмінка, числа і роду (займенникові іменники та 

займенникові прикметники), наявністю тільки категорії 

відмінка й нівеляцією категорії числа і роду (займенникові 

числівники) і морфологічною незмінністю (займенникові 

прислівники)» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 184). 

Лексичне значення займенникових слів «змінне, повністю 

залежне від контексту, від мовленнєвої ситуації. Займенникові 

підкласи чотирьох частин мови (іменника, прикметника, 

числівника, прислівника) ґрунтуються на відмінній від власне-

іменників, власне-прикметників, власне-числівників і власне-

прислівників ознаці – дейктичній», тобто вони не називають 

явищ, а вказують на них (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 184). Займенникові слова вказують «на все те, що має 

стосунок до безпосереднього акту мовлення. До компонентів 

мовленнєвої ситуації, пов’язаних із займенниковими словами, 

входять мовець, адресат висловлення, місце (тут) і час 

(тепер) акту мовлення, а також наявні або відсутні в 
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мовленнєвому просторі предмети… Займенникові слова 

вказують на компоненти мовленнєвого акту і предмети з 

позиції мовця. Саме в цьому полягає егоцентризм 

займенникових слів, їхня постійна співвіднесеність із 

суб’єктами мовлення» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 186). 

«Займенникові слова не мають єдиного категорійного 

значення, яке б уможливило об’єднання їх в окрему частину 

мови або приєднання тільки до однієї частини мови, і власних 

граматичних категорій, повторюючи грамемну структуру й 

граматичну форму іменників, прикметників, числівників і 

прислівників. Вказівність як спільна ознака всіх 

займенникових слів є їхньою лексико-семантичною, а не 

граматичною ознакою. Зважаючи на граматичну своєрідність 

займенникових слів, маємо долучити до вказівності… ще 

категорійну частиномовну семантику предметності, 

означальності, кількісності й адвербіальності» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 187). Синтаксичні функції 

займенникових слів усередині речення відповідні до типових 

функцій іменників, прикметників, числівників, займенників, а 

між реченнями – зовсім інші, текстотворчі (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 187). 

 

ЗАЙМЕННИКОВІ ІМЕННИКИ 

 Займенникові іменники – це слова, які, як і «власне-

іменники, у структурі речення виконують (у типових 

випадках) формально-синтаксичні функції підмета і 

сильнокерованого другорядного члена речення і 

семантико-синтаксичні функції суб’єкта, об’єкта, 

адресата, знаряддя і под. Водночас …у тексті… 

займенникові іменники істотно відрізняються від власне 

іменників, служачи засобом зв’язку речень» (ТМУМ, 
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І. Вихованець, 2004, с. 187). Займенникові іменники – 

ядро займенникових слів. Їхні особливості «виявляються 

передусім у їхній внутрішній семантико-функціональній 

класифікації. Залежно від семантичної функції 

займенникові іменники бувають: 1) особові: я, ми, ти, ви, 

він, вона, воно, вони; 2) зворотний: себе; 3) питальні: хто? 

що?; 4) відносні: хто, що; 5) неозначені: абихто, щось…; 

6) узагальнювальні: а) стверджувально-узагальнювальні-

субстантивовані: усе, усі, кожний; б) заперечно-

узагальнювальні: ніхто, ніщо» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 189-190). 

 

ЗАЙМЕННИКОВІ ПРИКМЕТНИКИ 

 Займенникові прикметники – це «підклас прикметників, 

який дублює типові морфологічні категорійні ознаки 

власне-прикметника і типову формально синтаксичну 

функцію приіменникового валентно не поєднаного з 

опорним іменником другорядного члена речення та 

семантико-синтаксичну функцію атрибутивної 

синтаксеми і водночас відрізняються від власне-

прикметників анафорично-вказівною функцією» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 202). Розряди прикметникових 

займенників: 1) присвійні (мій, наш, твій, ваш…); 2) 

вказівні (цей, той, такий, стільки); 3) питальні, відносні 

(який, котрий, чий); 4) неозначені (деякий, котрийсь, чий-

небудь); 5) означальні (сам/самий, інший); 6) 

узагальнювальні: а) стверджувально-узагальнювальні 

(весь/увесь, усякий, кожний/кожен), б) заперечно-

узагальнювальні: (ніякий, нічий, нікотрий); 7) 

ототожнювальні: той самий (займ.+частка) (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 203-208). 
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ЗАЙМЕННИКОВІ ЧИСЛІВНИКИ 

 Займенникові числівники – це «найвужча в кількісному 

плані сукупність займенникових слів». Це «підклас 

числівників, який дублює типові морфологічні категорійні 

ознаки власне числівників та їхні формально-граматичній 

й семантико-синтаксичні функції. Відмінність 

займенникових числівників від власне числівників 

виявляється в абсолютній нейтралізації морфологічних 

категорій числа й роду, а також у наявності додаткової 

функції – анафорично-вказівної» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 208). Займенникові числівники поділяються на 5 

типів: 1) вказівний (стільки), 2) питальний (скільки?), 3) 

відносний (скільки), 4) неозначені (скільки-небудь, хтозна-

скільки), 5) заперечний (ніскільки), 6) ототожнювальний: 

(стільки ж) (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 208-209). 

 

ЗАЙМЕННИКОВІ ПРИСЛІВНИКИ 

 Займенникові прислівники – це «займенникові слова так, 

отак, тут, там, тоді, відтоді і под., які, як і власне-

прислівники, у структурі речення виконують типову 

прислівникову формально-синтаксичну функцію 

придієслівного не валентно поєднаного, некерованого 

другорядного члена речення або детермінантного 

(приреченнєвого) другорядного члена речення і 

семантико-синтаксичну функцію обставинної 

синтаксеми… Займенникові прислівники мають 

споріднену із власне-прислівниками категорійну 

семантику …ознаку ознаки…, вони …лише 

опосередковано позначають її, пов’язуючись із 

конкретною ситуацією. …Поза контекстом займенникові 

прислівники не містять конкретної ознаки ознак і 
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потенційно можуть стосуватися багатьох власне-

прислівникових компонентів…» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 210). Розряди займенникових прислівників: 1) 

вказівні: тут, там, сюди, туди, тепер, відтоді…; 

2) питальні: як?, де?, коли?, куди?, чому?... ; 3) відносні: 

як, де, коли, куди, чому…; 4) неозначені: якось, десь, коли-

небудь, хтозна-куди, чомусь…; 5) атрибутивні: інакше, по-

іншому, по-всякому…; 6) атрибутивно-присвійні: по-

моєму, по-нашому, по-їхньому…; 7) узагальнювальні 

(стверджувально-узагальнювальні і заперечно-

узагальнювальні): скрізь, всюди, завжди, ніяк, ніде, 

ніколи... ; 8) ототожнювальні: так само, туди ж, там 

само… (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 210). 

 

 

УЗАГАЛЬНЕНО-ВКАЗІВНІ СЛОВА 

 Узагальнено-вказівні слова – це слова з «узагальнено-

вказівною семантикою», що становлять третій рівень 

узагальнення за характером відображення дійсності. Цей 

рівень «має ту специфіку, що в значенні слів, які в ньому 

об’єднуються, лише дається узагальнена вказівка на те, що 

йдеться про предмет: він, вона, воно, хто, що, я, ти» 

(«іменники третього рівня узагальненої семантики») 

(ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 145-147). «Високий ступінь 

узагальнення зумовлює невелику кількість об’єднуваних на 

цьому рівні слів. Сюди входять іменники… з дальшою 

конкретизацією: особові (я, ти, ми, ви), особово-вказівні (він, 

вона, воно, вони), зворотний (себе), відносно-питальні (хто, 

що) і похідні від них: заперечні (ніхто, ніщо), неозначені 

(хтось, щось)» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 268). «Ці 

слова з узагальнено-вказівним значенням відображають 
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предметність, як і інші іменники, тільки на вищому рівні 

узагальнення. За характером граматичних категорій та за 

синтаксичними функціями узагальнено-предметні слова є 

нічим іншим, як тільки іменниками» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 

2003, с. 285). «Прикметники третього рівня узагальнено 

вказують на ознаку без будь-якої якісної визначеності її: весь, 

такий, кожний, самий, цей, наш, і под.» (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 145-148). «Що ж до семантики 

займенних ад’єктивних слів, то вони не відрізняються від 

узагальненої семантики прикметника і є виразниками ознак 

предметів. Ці ознаки предметів вони виражають своєрідно, а 

саме узагальнено. Займенні ад’єктивні слова мають 

граматичні ознаки, що збігаються з прикметниками,… адже 

фактично ми впізнаємо прикметникові слова шляхом 

порівняння з займенними словами, використовуваними як 

питання який? чий? яка? чия? яке? чиє?» (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 441). 

 

 

РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКА  

 Розряди займенника – це групи займенників за значенням та 

їхніми семантико-граматичними особливостями. «В основу 

поділу покладено семантичний принцип, проте назви груп 

відповідають суті розрізнювальних типів займенників тільки 

відносно» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 266). Переважно 

виділяють 9 розрядів займенника (ЕУМ, 2000, с. 173): особові 

(особові і особово-вказівні), зворотний, присвійні, питальні, 

відносні, вказівні, означальні, заперечні, неозначені займенники 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 266), (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, 

с. 291). 
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ОСОБОВІ (ОСОБОВІ І ОСОБОВО-ВКАЗІВНІ) 

ЗАЙМЕННИКИ 

 Особові займенники – це займенники я, ми, ти, ви, він, вона, 

воно, вони. «Групу особових становлять займенники, які 

стосуються не тільки осіб, але й інших істот і 

найрізноманітніших предметів, явищ і понять. …Назва 

особові …не безпідставна: вона випливає з їх граматичних 

особливостей» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 267). Займенник 

1-ї особи я називає мовця, 2-ї особи ти – особу, якій 

адресовано мовлення, на особу мовця або співрозмовника в 

поєднанні з іншими особами (я і ти, я і він; ти і вона; я, ти і 

вони) вказують займенники ми і ви. «Замість однинного 

займенника я досить часто вживається авторське ми…, що, 

виражаючи скромність автора, вносить відтінок співрозмови 

з читачем: …ми оце розкажемо в пригоді (Т. Шевченко)» 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 268). Характерною рисою 

займенника ви «є форма… пошанної множини» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 268). Займенники 3-ї особи він, вона, 

воно, вони вживаються для позначення «особи, предмета, 

явища, поняття, що вже раніше в мові згадувалися 

…анафоричний займенник співвідносний з вказівними, 

історично він походить від вказівних, що позначається на 

його системі відмінювання» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, 

с. 269). Займенник вони, крім звичайної множини може 

позначати (переважно в говорах) реальну однину, тобто 

пошанну множину: «Вони ще не встали… Вони – то був 

редактор (М. Коцюбинський)» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, 

с. 269). 

 Особові займенники – це займенники першої і другої особи 

(я, ми, ти, ви); особово-вказівні – третя особа (він, вона, 

воно, вони) (КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 291). 
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ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК 

 Зворотний займенник – це займенник себе. Він «не має 

свого самостійного називного відмінка, не може виражати 

суб’єкт думки, а завжди стосується до іншої особи, яка в 

реченні є суб’єктом дії чи стану. …себе однаковою мірою 

пов’язується з суб’єктами всіх трьох осіб: я себé не жалію, 

ми себе оберігаємо, ти береш на себе…, ви збудуєте собі…, 

він (вона, воно, вони) задоволені (-а, -е, -і) собою» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 269). 

 

ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ 

 Присвійні займенники – це займенники, що «вживаються 

для вираження належності предмета якійсь особі. Займенник 

мій (наш) виражає належність першій особі, …твій (ваш) – 

другій, …свій – першій, другій, третій… Для вираження 

належності третій особі, коли вона не є підметом у реченні, 

вживається форма… його, її, їх (їхній)… Присвійним 

займенникам, як і прикметникам, властиві граматичні 

категорії роду, числа, відмінка» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, 

с. 270). 

 

ПИТАЛЬНО-ВІДНОСНІ (ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ) 

ЗАЙМЕННИКИ 

 Питально-відносні займенники – це займенники 

«іменникового (хто, що) і прикметникового типу (який, 

котрий, чий). Співвідносний з числівниками займенник 

скільки, що в непрямих відмінках належить до групи 

прикметникового типу, у називному відмінку незалежний, 

керує іменником у формі родового відмінка…» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 271). Займенники хто і що не мають 

форм граматичного роду, але при запитанні вимагають від 
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залежних слів відповідних форм чоловічого (від хто) і 

середнього однини (від що): Хто приніс?... А що тобі таке 

(М. Коцюбинський). Займенник котрий відрізняється від 

займенника який тим, що вимагає визначення порядку і 

переважно передбачає відповідь у формі числівника: 

«Котра година? – Одинадцята… (М. Коцюбинський)» 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 271-272).  

 Питальні займенники – це займенники хто?, що?, який?, 

чий?, котрий?, скільки? тоді, коли вони містять у собі 

питання про особу, предмет, ознаку, належність… Відносні 

займенники – це всі перелічені займенники, що виступають 

у функції сполучних слів підрядного речення. Вони є 

членом підрядного речення, указують, якого саме члена 

головного речення стосується підрядне (КСУЛМ, 

Б. Кулик, 1972, с. 299-300). 

 

ЗАПЕРЕЧНІ ЗАЙМЕННИКИ 

 Заперечні займенники ніхто, ніщо, нічий, ніякий, нікотрий, 

ніскільки, утворені за допомогою частки (префікса) ні від 

питальних, «виражають заперечення того лексичного змісту, 

який виражається відповідним питальним займенником, і 

граматичними особливостями не відрізняється від 

питальних» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 275). У реченні 

заперечні займенники вимагають заперечної форми 

присудка (подвійне заперечення). Заперечний займенник 

жоден (жодний) у художній літературі рідко вживається як 

означальний кожен (як у деяких говірках) (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 275). 
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НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ 

 Неозначені займенники дехто, дещо, хтось, щось, хто-

нéбудь, що-нéбудь, будь-який, абиякий, казна-чий…, 

утворюються за допомогою часток аби, де, сь, будь, небудь, 

казна, хтозна від питальних займенників. «Неозначені 

займенники виражають неясне, невідоме, точно не 

визначене загальне уявлення про предмет, істоту, якість, 

властивість, належність, порядкове місце якогось предмета в 

ряді інших» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 275). Граматичні 

ознаки неозначених займенників такі ж, як і питальних 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 275). 

 

ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ 

 Вказівні займенники – це займенники цей, той, такий, 

стільки. «Цей, той уживаються для виділення окремих 

предметів, істот чи явищ з ряду інших, однорідних з ними; 

…такий позначає певну якість предмета і пов’язує її з 

якістю, згаданою в попередньому контексті…» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 272). Для цих займенників характерні 

граматичні категорії прикметника (рід, число, відмінок). 

«Займенник цей (оцей) уживається послідовно тоді, коли йде 

мова про щось, на що вказується, що знаходиться в 

безпосередній просторовій або часовій близькості до 

мовця… Займенник той уживається для позначення чогось 

дальшого, наступного» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 272). 

«Займенник стільки вказує на неозначену кількість… Цей 

займенник співвідноситься з кількісними числівниками. У 

називному відмінку він сполучається з іменником у 

родовому відмінку однини і множини» (СУЛМ, І. Матвіяс, 

1969, с. 274). 
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ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ 

 Означальні займенники – сам (самий), увесь (усякий), 

кожний (кожен), інший виражають «узагальнено-якісне 

означення». «Основний зміст займенника сам – виділення 

або підкреслення самосійної ролі особи або предмета в 

чому-небудь, позначення відокремлення особи або предмета 

від інших осіб або предметів, підкреслення вагомості особи 

або предмета. Членна форма самий уживається для 

вираження крайньості в якомусь просторовому або 

часовому понятті, у сполученні з вказівним займенником 

(той сáмий) – для підкреслення тотожності означуваного 

ними з попереднім його виявом чи просто для наголошеня 

значення цих займенників» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, 

с. 274). «Займенник увесь в однині змістом своїм 

установлює стосунок частини предмета або явища до його 

цілості, у множині – …предмета або особи до сукупності 

однорідних предметів чи осіб… Означальні займенники 

всякий і кóжний значенням своїм досить близькі. На відміну 

від займенника весь, вони позначають сукупність узятих 

порізно одиниць. Роздільність більшою мірою підкреслена в 

займеннику кожний, сукупність – у займеннику всякий… 

Займенник інший служить для відмежування означуваного 

предмета, особи чи явища від віданих уже предметів, осіб 

або явищ, протиставляє означуваний предмет, особу чи 

явище першому, попередньому, якщо вони в якомусь 

відношенні становлять один ряд. Означальні займенники, 

подібно до прикметників, мають форми роду, числа і 

відмінка» (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 274-275). 

 Означальні займенники – це займенники всякий, кожний 

(кожен), жодний (жоден), інший, весь, сам, самий. У всіх 

можливих значеннях (ні один, ніякий, кожний) займенник 
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жодний (жоден) належить до означальних (КСУЛМ, 

Б. Кулик, 1972, с. 297). 

 

 

ГРАМАТИЧНІ (МОРФОЛОГІЧНІ) КАТЕГОРІЇ 

ЗАЙМЕННИКА (ЗАЙМЕННИКОВИХ СЛІВ)  

 Граматичні (морфологічні) категорії займенника 

(займенникових слів) – це категорії роду, числа, відмінка, які в 

займеннику є тотожними з відповідними категоріями інших 

частин мови, з якими співвідносяться займенники (ЕУМ, 2000, 

с. 173). 

 Граматичні (морфологічні) категорії займенника як змінної 

частини мови співвідносні з відповідними категоріями інших 

частин мови – іменника, прикметника, числівника (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 266). Для особових займенників характерна 

ще й категорія особи, вони «виражають категорію особи 

прямим указуванням на осіб, тоді як у дієслівних формах 

вираження цієї категорії здійснюється абстрактніше» (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 267). 

 Граматичні (морфологічні) категорії займенника 

(займенникових слів), залежно від їхнього розряду, тотожні з 

граматичними категоріями іменників, або прикметників, або 

числівників, або прислівників. Займенникові слова «з 

…морфологічного… погляду уподібнюються або іменникові, 

або прикметникові, або числівникові, або прислівникові. 

Морфологічно займенникові слова (відповідні їхні групи) 

дублюють іменник, прикметник, числівник або прислівник, 

характеризуючись наявністю граматичних категорії відмінка, 

числа і роду (займенникові іменники та займенникові 

прикметники), наявністю тільки категорії відмінка й нівеляцією 

категорії числа і роду (займенникові числівники) і 
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морфологічною незмінністю (займенникові прислівники)» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 184). Займенникові слова не 

мають власних граматичних категорії, а «повторюють 

грамемну структуру й граматичну форму іменників, 

прикметників, числівників і прислівників» (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 187). Тільки особовим займенниковим 

іменникам властиве самостійна граматична категорія особи 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 190). 

 

КАТЕГОРІЯ ВІДМІНКА ЗАЙМЕННИКА 

(ЗАЙМЕННИКОВИХ СЛІВ) 

 Категорія відмінка займенника – це граматична 

(морфологічна) словозмінна категорія, характерна для 

займенників усіх типів і розрядів. Суть цієї категорії (її 

залежність чи самостійність) в займеннику виявляється по-

різному, відповідно до морфологічної близькості 

займенника з іншими частинами мови – з іменником, 

прикметником, числівником. Подаючи зразки відмінювання 

займенника, І. Матвіяс висвітлює категорію відмінка цієї 

частини мови як категорію, що виявляється в шістьох 

граматичних значеннях (називний – місцевий відмінки) 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 278-283). 

 Категорія відмінка займенникових слів дублює категорію 

відмінка іменника, прикметника, числівника. Переважно в 

займенникових прикметників і числівників ця категорія 

семиграмемна, як у власне прикметників та власне-

числівників (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 132, 175-180). 

У деяких займенникових іменників категорія відмінка 

«функціонує в дещо редукованому вигляді, без грамеми 

кличного відмінка» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 198). 

Займенник себе «вирізняється з-поміж інших 
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займенникових іменників тим, що не має всіх грамем 

категорії відмінка, замість сімох грамем у нього тільки 

п’ять. Йому не притаманні грамеми називного і кличного 

відмінків» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 196). 

 

КАТЕГОРІЯ РОДУ ЗАЙМЕННИКА (ЗАЙМЕННИКОВИХ 

СЛІВ) 

 Категорія роду займенника – це переважно словозмінна 

залежна граматична (морфологічна) категорія, характерна 

для займенників прикметникового типу, тобто для 

«займенникових прикметників» (ЕУМ, 2000, с. 174). 

Конкретні граматичні значення категорії роду «дублюють 

відповідні родові значення іменників» (ЕУМ, 2000, с. 514). 

Для займенників іменникового типу він, вона, воно категорія 

роду є класифікаційною, оскільки такою вона в іменника 

(ЕУМ, 2000, с. 514). 

 Категорія роду «питальних займенникових іменників 

передавана і морфологічно, і синтаксично… Питальний 

займенник хто? вимагає дієслівної форми чоловічого роду, 

питальний займенниковий іменник що? – дієслівної форми 

середнього роду, пор.: Хто співав? і Що трапилося?» 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 198). 

 

КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА ЗАЙМЕННИКА (ЗАЙМЕННИКО-

ВИХ СЛІВ) 

 Категорія числа займенника – це граматична (морфологічна) 

словозмінна або класифікаційна (залежно від розряду) 

категорія, характерна не для всіх займенників. Суть її 

неоднакова в займенниках різних розрядів (СУЛМ, 

І. Матвіяс, 1969, с. 267). 
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  Категорія числа поширюється «у морфологічному плані на 

займенникові іменники непослідовно». «Протиставлення 

однина-множина всередині парадигми мають послідовне 

морфологічне вираження тільки він, вона, воно – вони… 

Особові займенникові іменники я – ми, ти – ви не 

виражають «чисте» протиставлення за числом, оскільки ми 

включає не багато я, а я та інші особи і ви – і багато ти, і 

…ти разом з іншими особами. Решта займенникових 

іменників …не має морфологічних засобів для вираження 

числового протиставлення» (ТМУМ, І. Вихованець, 2004, 

с. 188-189). Займенникові прикметники дублюють 

граматичну категорію числа власне-прикметника (ТМУМ, 

І. Вихованець, 2004, с. 202), а «відмінність займенникових 

числівників від власне-числівників виявляється в 

абсолютній нейтралізації» морфологічної категорії числа 

(ТМУМ, І. Вихованець, 2004, с. 208). 

 

КАТЕГОРІЯ ОСОБИ ЗАЙМЕННИКА (ЗАЙМЕННИКО-

ВИХ СЛІВ) 

 Категорія особи займенникових іменників – це граматична 

(морфологічна) категорія, характерна для особових 

займенникових іменників, «що складається з трьох грамем: 

грамеми першої особи – я, ми; грамеми другої особи – ти, 

ви і грамеми третьої особи – він (вона, воно, вони)… 

Займенникові іменники першої і другої особи формують 

центр граматичної категорії особи» (ТМУМ, І. Вихованець, 

2004, с. 190). 
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МОРФОЛОГІЧНІ (СЛОВОЗМІННІ) ПАРАДИГМИ 

ЗАЙМЕННИКА  

 Морфологічні (словозмінні) парадигми займенника – це 

системи словоформ однієї лексеми, схеми її словозміни. 

Структура парадигми визначається характером граматичних 

категорій та їхніми взаємозв’язками в межах частини мови 

(ЕУМ, 2000, с. 422). 

 Морфологічні парадигми займенників «співвідносні з 

парадигмами іменників, прикметників і числівників. Оскільки 

класи займенників визначаються в основному не за формою, а 

за їх семантикою, природно, що немає співвідносності між 

групами займенників і типами парадигм. Одним способом 

відмінювання характеризуються особові займенники, 

зворотний, присвійні та означальні. Для вказівних, заперечних 

і неозначених займенників властиві два різні типи парадигм. 

Питально-відносні відмінюються за трьома зразками» 

(СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 278). Для відмінювання особових 

займенників характерний суплетивізм, приставний [н] після 

прийменників для займенників третьої особи. Наголос у 

прийменникових відмінкових формах часто переміщується з 

останнього складу на перший. Зворотний займенник має 

недостатню парадигму. Займенники прикметникового типу 

переважно відмінюються як прикметники твердої групи 

(виняток їхній). Займенники числівникового типу 

відмінюються як числівники два – чотири. Прийменникові 

відмінкові форми заперечних і неозначених займенників часто 

розриваються займенником і пишуться окремо: аби з ким, ні 

до чого, хтозна на якому (СУЛМ, І. Матвіяс, 1969, с. 278-

284). 
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ДІЄСЛОВО  

 

ДІЄСЛОВО  

 Дієслово – це «частина мови, що є носієм динамічної 

ознаки, семантичні складові якої передаються складною 

системою граматичних категорій і граматичних форм» 

(ЕУМ, 2000, с. 144). «Як виразник ознаки, дієслово разом з 

прикметником і прислівником протиставляється іменникові 

– виразнику предметності» (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, 

с. 296). 

 Дієслово – «це центральний клас ознакових слів, що 

виражають дії, процеси та стани, виступають 

організаційним ядром елементарного простого речення, 

мають активну й широку валентність, найбільший набір 

морфологічних категорій і виконують в реченні основні 

формально-синтаксичні функції – присудка та головного 

члена односкладного речення» (ТМУМ, К. Городенська, 

2004, с. 218). 

 Дієслово – «це частина мови, що означає процесуальну 

ознаку предмета, граматично виражену в категорія особи, 

часу, виду, стану, способу» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, 

с. 312). «Всі конкретні значення слів, що входять до складу 

дієслова, об’єднуються змістом загального поняття дії, що й 

відрізняє дієслово від інших частин мови» (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 305). 

 

 

КАТЕГОРІЇ ГРАМАТИЧНІ ДІЄСЛОВА  

 Граматичні категорії дієслова – «загальнодієслівні, тобто 

такі, що охоплюють усю сукупність дієслівних утворень, і 

часткові, властиві певним дієслівним утворенням» (СУЛМ, 
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В. Русанівський, 1969, с. 300). «До загальнодієслівних 

граматичних категорій належать категорія перехідності / 

неперехідності та виду, які характерні для всіх дієслівних 

утворень і пронизують сукупність форм решти дієслівних 

категорій (особи, часу, способу і стану). Часткові дієслівні 

граматичні категорії охоплюють окремі дієслівні утворення: 

категорія часу властива всім дієслівним утворенням, крім 

інфінітива (хоч сам він може бути складовою частиною часової 

форми); категорії способу, особи і стану охоплюють особові 

форми дієслів. В окремих дієслівних утвореннях і формах 

виявляються іменні категорії: рід, число, відмінок (у 

дієприкметниках); рід, число (у формах минулого часу і 

умовного способу)» (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 301). 

 «Граматичні категорії дієслова неоднаково відображають 

його семантико-граматичну природу» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 223). «Залежно від зв’язку із 

семантикою дієслова та за ознакою непохідності / похідності 

його граматичні категорії поділяють на власне- та невласне-

дієслівні. Власне-дієслівні категорії – це семантично 

мотивовані граматичні категорії, що мають підґрунтя в плані 

лінгвістичної онтології, формуються в дієслові й найповніше 

відображають його семантико-синтаксичну природу. До них 

належать категорії часу, способу та виду. Невласне-дієслівні 

категорії – це граматичні категорії, не пов’язані із семантикою 

дієслова, які є наслідком його функціонального зв’язку з 

іменником. До них належать категорії особи, числа та роду» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 224). 
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ВИДУ КАТЕГОРІЯ  

 Категорія виду – це категорія, «за допомогою якої 

передається вираження динамічної ознаки або в процесі її 

розгортання, становлення, або як цілісного комплексу, 

повністю реалізованого чи спрямованого на повну 

реалізацію в процесі виконання, напр.: писати – 

розгортання ознаки безвідносно до виконання (писав, пишу, 

писатиму), написати – комплексна ознака, незалежно від 

часу виконання (напишу). З погляду формально-

граматичного категорія виду ґрунтується на взаємному 

протиставленні форм доконаного і недоконаного виду у 

межах однієї дієслівної лексеми» (СУЛМ, В. Русанівський, 

1969, с. 338). «Засобами творення категорії виду 

виступають: префікси, суфікси, чергування голосних і 

приголосних в основі слова, наголос та суплетивізм» 

(КСУЛМ, М. Жовтобрюх, 1965, с. 343): жовтіти – 

зжовтіти, лишати – лишити, прощати – простити, 

виклика́ти – ви́кликати, брати – взяти. 

 Категорія виду – це «центрально-периферійна власне-

дієслівна категорія», що «відображає можливість мовця 

представити позначеної словами в позамовній дійсності дії 

та стани у двох виявах: або як цілісні, або як нецілісні», 

«ознаку неподільної цілісної дії виражає доконаний вид, 

ознаку процесної, нецілісної дії – недоконаний вид» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 224). 

 

ПАРНОВИДОВІ ДІЄСЛОВА 

 Парновидові дієслова – це «дієслова, що виступають у 

вигляді корелятивної видової пари» (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 339), також В. Русанівський 
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називає такі дієслова і двовидовими (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 354).  

 Парновидові дієслова – це дієслова «парні, співвідносні 

за видовою ознакою в межах видової пари» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 226). Парою можна вважати 

одиниці з однаковим лексичним значенням, у яких засіб 

творення протилежного видового значення не змінює 

лексичної семантики дієслова, а лише змінює цілісність 

/ нецілісність дії: причесати – причісувати, збігати – 

збігти. Основним засобом їхнього творення є суфікси: 

підмальовувати – підмалювати, випити – випивати, 

виповзти – виповзати, винести – виносити; незначну 

роль відіграє зміна наголосу: ви́кликати – виклика́ти, 

зрідка буває чергування голосних звуків у коренях 

дієслів: дорвати – доривати. «Префіксальні видові пари 

на противагу суфіксальним формуються вибірково» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 228), основними 

засобами їхнього творення є префікси по- та з- / с-: 

м’яти – пом’яти, м’якнути – зм’якнути; рідше за 

допомогою префіксів на-, за-, у- / в-, о-, при-, про-: 

шифрувати – зашифрувати, німіти – оніміти.  

 

ОДНОВИДОВІ ДІЄСЛОВА 

 Одновидові дієслова – це дієслова, «що вживаються в 

одній видовій формі» (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, 

с. 348). До одновидових можуть належати дієслова без 

префіксів та спрефіксовані, як недоконаного виду: зі 

значенням звучання (грюкати), мовлення, мислення 

(базікати), різноспрямованого руху (бігати), на 

позначення діяльності людини (вчителювати), так і 

доконаного: з префіксами за-, по-, про-, від-, пере-, 
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попо-, роз- (тощо) (перебудувати, розкричатися, 

попоїсти, поміркувати). 

 Одновидові дієслова – це дієслова, «які не 

протиставляються за видовою ознакою в межах видової 

пари. Їх називають ще непарновидовими» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 229). 

 

ДВОВИДОВІ ДІЄСЛОВА 

 Двовидові дієслова – це дієслова, видове значення яких 

є синтаксичним, тобто розпізнається  контекстуально. У 

традиційній граматиці 20 ст. термін «двовидові 

дієслова» або ж не використовувався взагалі при аналізі 

таких дієслів: «В сучасній українській мові є ряд дієслів, 

що сполучають в собі значення, як недоконаного, так і 

доконаного виду без будь-якої диференціації їх 

морфемного складу чи наголосу»; «їх видове, а разом з 

тим і часове граматичне значення розпізнається лише в 

контексті» (КСУЛМ, М. Жовтобрюх, 1965, с. 346); або 

ж використовувався в іншому значенні (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 354). 

 Двовидові дієслова – це такі дієслова, «у яких та сама 

основа виражає одночасно значення недоконаного й 

доконаного виду» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, 

с. 230): колесувати, акредитувати, інформувати.  

 

 

РОДИ ДІЇ  

 Роди дії – це «підпорядкована загальній категорії 

аспектуальності граматична категорія, основу якої 

становлять пари дієслів, одне з яких характеризується 

додатковим семантичним значенням повторюваності, 



133 

 

розподільності, однократності і под. Обидва компоненти або 

частіше один із них є одновидовим (доконаного або 

недоконаного виду)». «Аспектуальні пари родів дії за 

семантичною структурою поділяються на два різновиди: 

1) модифікаційно-видові (шарудіти – зашарудіти, кричати 

– покричати); 2) мутаційно-видові (співати – приспівувати, 

кричати – розкричатися)». «В українській мові налічується 

близько 20 родів дії» (ЕУМ, 2000, с. 517). За семантикою їх 

поділяють на результативні (достоятися, ви́ходити), фазові 

(полетіти, відблискати, зашуміти), кількісні (блиснути, 

повимирати) та за ступенем інтенсивності (начитатися, 

пританцьовувати, попокричати). 

 Дієслівні роди – це морфолого-словотвірна категорія 

дієслів, що «ґрунтується на семантичній опозиції цілісність / 

нецілісність дій, станів, процесів, пор.: будувати – 

збудувати, побудувати (видова пара), будувати – 

забудувати (спосіб дієслівної дії)». «На відміну від видових 

пар, що становлять єдину лексичну одиницю, дієслова, 

протиставлені за способом дієслівної дії, є різними 

лексемами, одна з яких має додаткову сему, що 

характеризує дію за певною ознакою» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 235). «Дієслівні роди, що 

об’єднують одновидові дієслова доконаного виду, 

поділяємо на три групи: 1) часові, або фазові; 2) кількісні; 3) 

результативні» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 236). До 

часових належать: 1) починальний (зашуміти, поплисти); 

2) обмежувальний, або делімітативний (попрацювати); 

3) тривало-обмежувальний, або пердуративний 

(пробалакати); 4) фінітивний (відцвісти, дочистити). До 

кількісних дієслівних родів належать: 1) однократні дії 

(гримнути); 2) багатократні, або ітеративні (попогомоніти), 
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а також 3) достатньої інтенсивності (наробитися); 

4) недостатньої інтенсивності, або неповного вияву дії 

(надсипати); 5) надмірної інтенсивності (пересмажити); 

окрім того окремими різновидами в межах кількісних родів 

є: 6) розподільні, чи дистрибутивні (повилітати); 

7) розподільні, або дистрибутивні (перетоптати). До 

результативних дієслівних родів належать дієслова з 

результативним значенням (наліпити, докричатися). Серед 

дієслів недоконаного виду І. Вихованець відзначає 

одновидові дієслова, що утворилися за допомогою 

постфікса -ся, виділяючи серед них окремі групи (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 236-242). 

 

 

ПЕРЕХІДНОСТІ /  НЕПЕРЕХІДНОСТІ КАТЕГОРІЯ  

 Перехідність – це «семантико-синтаксична ознака дієслова, 

яка виявляється у тому, що позначена ним дія 

спрямовується на об’єкт, виражений знахідним відмінком 

іменника (за наявності заперечення або коли іменник 

уживається у значенні частини від цілого – в родовому 

відмінку), або не спрямовується на нього. За цією ознакою 

дієслова поділяють на перехідні і неперехідні» (ЕУМ, 2000, 

с. 434).  

 Перехідність / неперехідність «за семантичною ознакою – це 

здатність або нездатність дії, вираженої дієсловом, 

поширюватися / не поширюватися, спрямовуватися / не 

спрямовуватися на об’єкт – конкретний предмет, особу чи 

іншу якусь істоту, що виступають у валентно зумовленій 

позиції дієслова» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 248). 

Дієслівна категорія перехідності / неперехідності 
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кваліфікується як морфолого-словотвірно-синтаксична 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 250). 

 

ПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА 

 Перехідні дієслова – дієслова, які здатні керувати 

іменниками у формі знахідного відмінка без 

прийменника, що є їх синтаксичною ознакою. Крім 

останньої, такі дієслова мають інші ознаки: 1) за 

семантичними ознаками це лексеми зі значенням 

конкретної фізичної дії, зміни зовнішнього вигляду 

(ліпити, позолотити), інтелектуальної діяльності 

(читати, мовити), частина дієслів зі значенням руху 

(котити) (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 248); 

2) перехідні дієслова здатні утворювати пасивні 

дієприкметники: носити – ношений, прочитати – 

прочитаний (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 332); 

3) мають словотворчі показники – суфікси -ува-, -и- 

(білити, атестувати).  

 

НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА 

 Неперехідні дієслова – дієслова, які «ніколи не керують 

іменниками – додатками у формі знахідного відмінка 

без прийменника і не мають у складі парадигми 

пасивних дієприкметників» (СУЛМ, В. Русанівський, 

1969, с. 334). Мають такі ознаки: 1) це дієслова зі 

значенням стану людини та довкілля (сумувати, 

світає), із процесуальною семантикою (квітнути, 

меншати), незначна частина зі значенням дії 

(директорувати), дієслова звучання (тьохкати), руху 

(бігти) (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 249); 

2) неперехідні дієслова доконаного виду утворюють 
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активні дієприкметники минулого часу: побіліти – 

побілілий; 3) словотворчі показники – постфікс -ся, 

суфікси -і-, -ну-, -а-: гіркнути, веселитися, звеселіти. 

 

 

СТАНУ КАТЕГОРІЯ  

 Стан – «граматична категорія дієслова, якою передається 

взаємовідношення суб’єкта й об’єкта в процесі виконання 

дії» (ЕУМ, 2000, с. 591). Категорія стану тісно пов’язані з 

категорією перехідності / неперехідності. У традиційній 

граматиці так і не сформувався цілісний погляд щодо 

значень цієї категорії: 1) «категорія стану складається з двох 

протиставних форм: активної і пасивної. У дієсловах з 

первинною неперехідністю (іти, сміятися і под.) умови для 

нейтралізації перехідності, природно, не існують, а це 

означає, що вони перебувають поза категорією стану» 

(ЕУМ, 2000, с. 591); 2) «в сучасній українській мові 

розрізняють три стани: активний (або дійсний), зворотно-

середній і пасивний». Також дієслова, які перебувають поза 

становими значення, називають «дієсловами нульової 

категорії стану» (КСУЛМ, М. Жовтобрюх, 1965, с. 350). 

 Стан – категорія дієслова, що «має статус морфолого-

словотвірно-синтаксичної категорії. Вона ґрунтується на 

опозиції грамем зі значеннями перехідної дії та 

результативного стану, типовими представниками яких є 

відповідно перехідні дієслова із семантикою дії та 

аналітичні дієслова, що передають результативний стан як 

наслідок виконання дії і виражені предикативно вжитими 

пасивними дієприкметниками доконаного і недоконаного 

виду або предикативними формами на -но, -то» (ТМУМ, 
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К. Городенська, 2004, с. 246). У такому визначенні 

категорія стану складається з двох значень: актив / пасив. 

 «Категорія стану являє собою єдність трьох граматичних 

значень, пізнаваних у зіставленні значення активного стану, 

яке виражає активну спрямованість дії суб’єкта на залежний 

прямий об’єкт; пасивного, в якому виражається пасивне 

сприймання одним предметом («логічного суб’єкта», який у 

реченні виступає додатком), напр.: Вірш декламується 

учнем; і середньо-зворотного чи – точніше – середнього, в 

якому виражається безоб’єктність дії: дія, виражена 

дієсловом, відбувається безвідносно до об’єкта: сонце 

світить, трава зеленіє, качка пливе і под., і зворотного, в 

якому виражається спрямованість дії суб’єкта на себе 

самого як на об’єкт, тобто замкнення дії в самому суб’єкті: 

хлопець одягається тощо» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, 

с. 453). «Дієприкметник не має значення стану як виражене 

в слові відношення між об’єктом і суб’єктом», оскільки «так 

званий стан дієприкметника є характеристикою вираженої 

ним відносної ознаки предмета – залежить від того, чи вона 

встановлена за виконуваною чи за сприйманою дією» 

(ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 454). 

 

АКТИВНИЙ СТАН 

 Активний стан дієслова – «активна станова форма, 

властива перехідним дієсловам», при якій «логічний 

суб’єкт (діяч) і граматичний підмет збігаються» (ЕУМ, 

2000, с. 591): Хлопець читає книжку. Вона побачила 

друга.  

 Активний стан дієслова – дієслівна грамема, властива 

«перехідним дієсловам зі значенням дії», яка формує 
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опозиційне значення пасиву (ТМУМ, К. Городенська, 

2004, с. 243): прочитати > прочитаний, прочитано. 

 

ПАСИВНИЙ СТАН 

 Пасивний стан – граматична форма дієслова, яка 

відображає нейтралізацію значення перехідності: 

«логічний суб’єкт (діяч) і граматичний підмет не 

збігаються». «Перетворення активної форми на пасивну 

в семантичному плані виражається у заміні логічного 

суб’єкта об’єктом, а в формальному – у перетворенні 

підмета на додаток у формі орудного відмінка, а 

прямого додатка – в підмет: Дім будують робітники – 

Дім будується робітниками (ЕУМ, 2000, с. 591). 

Пасивний стан у недоконаного виду дієслів може бути 

виражений зворотними дієсловами (дім будується) і 

пасивними дієприкметниками (будований дім); у 

доконаного виду – тільки дієприкметниками (дім 

збудований) (ЕУМ, 2000, с. 591). 

 Пасивний стан – протилежне значення до активного, це 

«конструкції, до складу яких входять пасивні 

дієприкметники або предикативні форми  на -но, -то зі 

значенням результативного стану, які виступають щодо 

вихідних перехідних дієслів лексичними дериватами»: 

зроблений, зроблено < зробити. «Відповідно до цього 

скориговано парадигму конструкцій пасивного стану: з 

неї вилучено ті з них, до складу яких входять дієслова 

недоконаного виду з постфіксом -ся, котрий традиційно 

вважали типовим засобом творення пасивних форм до 

перехідних дієслів недоконаного виду» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 243). 
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ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА  

 Зворотні дієслова – це дієслова з афіксом -ся. Частина 

таких дієслів «не мають співвідносних перехідних 

дієслів без афікса -ся: боятися, сміятися». Багато 

«неперехідних зворотних дієслів є похідними 

одиницями співвідносних перехідних, тому що афікс -

ся, позбавляючи їх зв’язку з об’єктом, змінює певним 

чином і їхні лексичні значення» (ЕУМ, 2000, с. 185). За 

значенням вони поділяються на такі групи: 1) власне 

зворотні (голитися); 2) взаємно-зворотні (цілуватися); 

3) загально-зворотні (веселитися); 4) безоб’єктно-

зворотні (курка несеться); 5) непрямо-зворотні 

(готуватися). Раніше традиційна граматика розглядала 

постфіксальні дієслова, утворені за допомогою 

постфікса –ся, як такі, що стосуються зворотно-

середнього стану, виділяючи такі розряди: 1) власне 

зворотні; 2) взаємно-зворотні; 3) непрямо-зворотні; 

4) загально-зворотні, а також 5) активно-безоб’єктні (ті 

самі, що й безоб’єктно-зворотні); 6) пасивно-якісні 

(папір рветься); 7) зворотно-пасивні (мені 

пригадується) (КСУЛМ, М. Жовтобрюх, 1965, с. 351). 

 Зворотні дієслова – постфіксальні дієслова, які є 

одновидовими недоконаного виду, утворені за 

допомогою постфікса -ся, вони «належать до дієслівних 

родів, що виражають значення: 1) власне-зворотної дії 

(митися); 2) взаємно-зворотної дії (зустрічатися); 

3) непрямо-зворотної дії (будуватися); 4) активно-

безоб’єктної дії (їжак колеться); 5) характеризаційної 

дії (віск плавиться); 6) загально-зворотного стану 

(хвилюватися)» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 242). 
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ЧАСУ КАТЕГОРІЯ  

 Категорія часу – це дієслівна категорія, яка «виражає часову 

співвідносність подій, які відбуваються в об’єктивній 

дійсності або мисляться такими, що відбуваються чи могли 

б відбутися» (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 366). В 

основі категорії лежить поняття співвіднесеності дії чи 

стану з моментом мовлення. «У сучасній українській 

літературній мові часові значення дієслова морфологічно 

виражаються в дійсному способі і частково в умовному. У 

дійсному способі вживається чотири часові форми: 

теперішнього часу, минулого, давноминулого і 

майбутнього: я ходжу, я ходив, я ходив був, я ходитиму 

(буду ходити)» (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 368). 

Основними часами вважають три – теперішній, майбутній і 

минулий (КСУЛМ, 1965, с. 358). Також В. Русанівський у 

плані комунікації виділяє пряме і відносне вживання 

часових форм (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 368). 

 Категорія часу – «одна з центральних власне-дієслівних 

граматичних категорій, яка разом з іншою центральною 

категорією способу передає основну синтаксичну категорію 

речення – предикативність. Протиставлення дієслівних 

форм щодо моменту мовлення реалізується в граматичних 

формах теперішнього, минулого та майбутнього часу» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 250). 

 

 

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС 

 Теперішній час – «форма граматичної категорії часу 

дієслова, яка означає віднесеність часу дії або стану до 

моменту мовлення» (ЕУМ, 2000, с. 629). Форми 

теперішнього часу можуть утворюватися лише від 
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дієслів доконаного виду, оформлюються відповідними 

особовими закінченнями. Розрізняють пряме й відносне 

вживання теперішнього часу: Ми зараз занадто 

повільно йдемо / Завтра йдемо в університет. Пряме 

значення В. Русанівський поділяє також на 

детерміноване (дії відбуваються у певних часових 

межах) та недетерміноване (дії відбуваються 

безвідносно до часових меж), а у відносному вживанні 

розрізняє теперішньо-минулий та теперішньо-майбутній 

час (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 370).  

 Теперішній час – «грамема категорії часу», що «означає 

дії, процеси та стани, які відбуваються одночасно з 

моментом повідомлення про них» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 250). Пряме використання 

форм теперішнього часу – власне теперішній, або 

теперішній актуальний, відносне вживання часових 

форм – невласне-теперішній, або теперішній 

неактуальний (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 251). 

 

МИНУЛИЙ ЧАС 

 Минулий час – «форма граматичної категорії часу 

дієслова, яка означає, що дія або стан відбувалися до 

моменту мовлення або ж завершилися у момент 

мовлення. Власне минулий час виступає у формах 

доконаного й недоконаного виду» (ЕУМ, 2000, с. 315). 

У формі доконаного виду минулий час може передавати 

два значення: перфектне (актуальність результату дії в 

момент мовлення: Дерева позацвітали) й аористичне 

(дія відбулася до моменту мовлення: Загинув на війні). 

Форми минулого часу утворюються за допомогою 

суфіксів -в- (-л-, Ø) та оформлюються відповідними 
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особовими закінченнями чоловічого, жіночого, 

середнього родів та множини. 

 Минулий час – «грамема категорії часу», що «виражає 

об’єктивно реальні дії, процеси та стани, що 

відбувалися (виявлялися) або відбулися (виявилися) в 

певний часовий проміжок до моменту мовлення» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 252). 

 

ДАВНОМИНУЛИЙ ЧАС 

 Давноминулий час – плюсквамперфект, передминулий 

час – «часова форма, що означає дію, виконану в 

минулому за якийсь час до моменту мовлення» (ЕУМ, 

2000, с. 455). «Форма давноминулого часу складається з 

двох компонентів: форми минулого часу на –л від 

основного і допоміжного дієслова бути у минулому 

часі: пішов був, сказала була» (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 377). 

 Давноминулий час, чи передминулий час, – «форма, за 

допомогою якої порівнюється часовий перебіг однієї дії 

щодо іншої в минулому: одна з цих минулих дій передує 

другій» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 253). 

 

МАЙБУТНІЙ ЧАС 

 Майбутній час – «форма граматичної категорії часу 

дієслова, яка означає віднесення дії або стану до часу, 

що настає після моменту мовлення. Є три форми 

майбутнього часу: проста (доконаний вид), складна 

(історично утворена від сполучення інфінітива з 

особовими формами допоміжного дієслова яти, що 

стали афіксами: ходити + иму > ходитиму) і складена, в 

основі якої також лежить інфінітив, що сполучається з 
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самостійними особовими формами допоміжного 

дієслова бути (буду ходити, будеш ходити і т.д.). 

В. Русанівський розмежовує пряме значення 

майбутнього часу (детерміноване й недетерміноване, 

уточнюване прислівниками: Зараз піду туди / Завжди 

ходитиме туди) та відносне часове значення 

(детерміноване й недетерміноване: Бувало, сяде собі, 

заспіває / Коли-не-коли замріє гайок) (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 371-373). 

 Майбутній час – «грамема категорії часу», що «виражає 

дії, процеси та стани, які є реальними тільки з погляду 

мовця. Саме він переносить їх у часовий план після 

моменту мовлення» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, 

с. 253). «Майбутній час вживається у двох видових 

формах – доконаного й недоконаного виду. Система 

форм майбутнього часу доконаного виду має спільні 

засоби вираження з формами теперішнього часу: біж-у 

– прибіж-у, біж-имо – прибіж-имо. Специфіку 

української мови становить існування двох форм 

майбутнього часу недоконаного виду: аналітичної, або 

складеної, та синтетичної, або складної» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 253): буду боротися – 

боротимуся.  

 

 

СПОСОБУ КАТЕГОРІЯ  

 Категорія способу – «граматична категорія дієслова, яка 

виражає значення можливості, бажаності, необхідності та 

інших умов реалізації дії або стану. Семантична суть 

категорії способу полягає у протиставленні реальних дій 

(дійсний спосіб) ірреальним модальним діям (недійсні 
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способи). Серед морфологічних недійсних способів 

виділяють чотири: наказовий, умовний, спонукальний і 

бажальний» (ЕУМ, 2000, с. 588). Також у традиційній 

граматиці існує й інше бачення щодо кількості способових 

значень: «у сучасній українській мові розрізняється три 

способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий» (КСУЛМ, 

М. Жовтобрюх, 1965, с. 370). 

 Категорія способу – граматична категорія дієслова, яка 

«оформляє відношення між мовцем і потенційними 

(ірреальними) діями, процесами та станами, що 

конкретизується як визначення мовцем умов для здійснення 

потенційних дій, процесів чи станів або як спонукання 

мовцем когось виконати бажану для нього дію, або набути 

потрібного процесу чи стану. За такого підходу категорія 

способу стає чотирикомпонентною. Вона об’єднує грамему 

умовного способу, що передає значення гіпотетичної дії чи 

гіпотетичного процесу і стану, та грамеми наказового, 

спонукального й бажального способу, що виражають 

значення бажаної дії чи бажаного процесу і стану з різним 

ступенем апелятивності» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, 

с. 257). Дійсний спосіб І. Вихованець та К. Городенська не 

розглядають. 

 

ДІЙСНИЙ СПОСІБ 

 Дійсний спосіб – значення категорії способу, що 

«виражає реальні дії (передаються формами 

теперішнього і минулого часу) та ірреальні дії, що не 

мають модального значення (форми майбутнього часу): 

ходжу, ходив, ходитиму. Дійсний спосіб 

протиставляється іншим способам неособовими своїми 

формами, а формами часовими, бо існує він тільки в цих 
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формах» (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 387). 

Відтак лише дійсний спосіб має час. 

 

УМОВНИЙ СПОСІБ 

 Умовний спосіб – ірреальне значення категорії способу, 

що «передає значення дії, яка може бути здійснена лише 

за певної умови» (ЕУМ, 2000, с. 588). «Утворюється 

поєднанням форм минулого часу або інфінітива з 

відокремлюваною часткою би (б): ходив би, ходила б, 

ходити б. Позачасове значення умовного способу 

виражається паралельними конструкціями, в яких 

уживаються дієслова у формах умовного способу, що 

передають дві або кілька дій, пов’язаних між собою 

причинно-наслідковими відношеннями» (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 391): Якби пішла за нього, 

читали б разом (М. Коцюбинський).  

 Умовний спосіб – спосіб, що «означає такі гіпотетичні 

дії, що реалізуються за наявності відповідних умов: 

здійснення раніше за них або паралельно з ними інших 

дій» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 257). 

«Семантику умовного способу виражає складна, 

аналітично-флексійна морфема, основним складником 

якої, або субморфемою, є елемент би (б), а другу її 

частину становить флексія минулого часу, тобто 

синтетична форма, від якої невіддільний цей елемент» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 258).  

 

НАКАЗОВИЙ СПОСІБ 

 Наказовий спосіб – ірреальне значення категорії 

способу, що «виражає необхідність виконання дії 

мовцем, співрозмовником або особою, що не бере участі 
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в розмові. Форми наказового способу утворюються за 

допомогою закінчень третьої особової парадигми: ход-и, 

ход-імо, ход-іть. Крім того, до форм наказового способу 

належать описові конструкції, утворені сполученням 

форм теперішнього (для недоконаного виду) або 

майбутнього (для доконаного виду) з наказовою 

часткою нехай (хай): нехай (хай) піду, нехай (хай) підеш, 

нехай (хай) піде, нехай (хай) підемо, нехай (хай) підете, 

нехай (хай) підуть» (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, 

с. 387). 

 Наказовий спосіб – «імператив, виражає волевиявлення  

мовця – наказ, вимогу, спонукання тощо виконати 

бажану для нього дію чи набути бажаний для нього 

процес або стан» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, 

с. 258). Синтетичні та аналітичні форми «розрізняються 

за рівнем апелятивності та спонукальності: він високий 

у синтетичних форм і послаблений в аналітичних» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 259). 

 

БАЖАЛЬНИЙ СПОСІБ 

 Бажальний спосіб – спосіб, що «позбавлений значення 

апелятивності; його семантика базується на 

волевиявленні мовця, спрямованому до самого себе або 

до осіб (явищ), яку не беруть участі в розмові: Зійшов би 

він з дороги» (ЕУМ, 2000, с. 588). 

 Бажальний спосіб – спосіб, що «виражає волевиявлення 

мовця про бажану дію або бажаний процес чи стан, але 

він не спрямовує його до співрозмовника чи 

співрозмовників, щоб вони виконали цю дію чи 

реалізували потрібний стан. Мовець не спонукає когось 

виконати бажану для нього дію, а лише повідомляє про 
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неї собі або іншим особам: Вивезти б дітей з міста. 

Хай би ми озвучували текст» (ТМУМ, К. Городенська, 

2004, с. 262). 

 

СПОНУКАЛЬНИЙ СПОСІБ 

 Спонукальний спосіб – спосіб, що «передає послаблене 

значення апелятивності і поширюється тільки на форми 

2-ї особи однини і множини, а також 1-ї особи множини: 

Прийшов би ти до мене» (ЕУМ, 2000, с. 588). 

 Спонукальний спосіб – спосіб, що «виражає таку 

бажану дію, яка може відбутися лише тоді, якщо на те є 

добра воля особи, до якої звертається мовець». «За 

своєю семантикою спонукальний спосіб є 

контамінацією наказового та умовного способів» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 261).  

 

 

ОСОБИ КАТЕГОРІЯ  

 Особа – «граматична словозмінна категорія дієслова, що 

означає відношення дії або стану до суб’єкта (виконавця дії, 

носія стану) з погляду мовця. Категорія особи пов’язана 

формою і функціональними відношеннями з іншими 

категоріями дієслова: числом, часом, способом – особливо 

тісно – з категорією числа що дає підстави окремим 

мовознавцям кваліфікувати обидві категорії як одну 

(числову-особову)» (ЕУМ, 2000, с. 413). Розрізняють три 

особи, їхніми формами вираження виступають закінчення: 

пиш-у, пиш-еш, пиш-е. 

 Категорія особи – невласне-дієслівна категорія, 

«семантичний зміст якої становлять особа або предмет, що 

виконують дію або перебувають у стані, виразниками яких є 
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дієслова» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 263). 

«Значення особи виражають два способи: морфологічний і 

синтаксичний (аналітичний)»: пишеш / ти писав. «Категорія 

особи членується на три грамеми: грамему першої особи, 

грамему другої особи та грамему третьої особи. Значення 

суб’єкта повідомлення передає перша особа, адресата 

повідомлення – друга особа, об’єкта повідомлення – третя 

особа» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 264). 

 

 

РОДУ КАТЕГОРІЯ  

 Категорія роду дієслів – словозмінна категорія особових 

дієслів. «Вона характерна для дієслів минулого (доконаного 

і недоконаного виду) і давноминулого часу, а також 

особового умовного, спонукального і бажального способів» 

(СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 398). Значення роду 

виражається афіксами: нульовим – для чоловічого роду 

(читав), -а – для жіночого (читала), -о – для середнього 

роду (читало). 

 Категорія роду – «є найпериферійнішою в системі 

дієслівних категорій взагалі і невласне-дієслівних категорій 

зокрема. Родове розрізнення форм закріплене в 

морфологічній структурі дієслова відповідними родовими 

суфіксами та закінченнями» (ТМУМ, К. Городенська, 

2004, с. 265).  

 

 

ЧИСЛА КАТЕГОРІЯ  

 Число – граматична категорія, «дієслову притаманна лише 

словозмінна синтаксична категорія числа». «Числові форми 

[дієслова] в реченні узгоджуються з формами числа 
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іменників, які є носіями процесуальної або непроцесуальної 

ознаки». «Категорія числа дієслова тісно пов’язана з 

категорією особи» (ЕУМ, 2000, с. 729). 

 Число – граматична категорія, для дієслова «має невласне-

дієслівний характер», «тісно пов’язана з категорією особи», 

«зумовлена суто іменниковою категорією числа в процесі 

формування підметово-присудкової основи речення, пор.: 

Студент читає книжку і Студенти читають книжки» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 264-265).  

 

 

ВАЛЕНТНІСТЬ ДІЄСЛОВА  

 Валентність – це «здатність слова визначати кількість і 

якість залежних від нього словоформ, зумовлена його 

семантичними і граматичними особливостями. Дієслова, 

здатні визначати залежні від них словоформи, називаються 

валентними, а дієслова без такої здатності – невалентними» 

(ЕУМ, 2000, с. 59). 

 Валентність – це дієслівна категорія, «виокремлення якої 

зумовлене семантичною здатністю дієслівних лексем 

поєднуватися з певною кількістю залежних іменникових 

компонентів (актантів, аргументів, партнерів), що мають 

відповідну семантичну якість» (ТМУМ, К. Городенська, 

2004, с. 269). Відповідно до поєднання з можливими 

іменниковими компонентами І. Вихованець та 

К. Городенська виділяють одно-, дво-, три-, чотири-, п’яти-, 

шести- та семивалентні дієслова (ТМУМ, К. Городенська, 

2004, с. 270): муркоче – одновалентне дієслово (Кіт 

муркоче), любити – двовалентне (Діти люблять матір), 

дописати – чотиривалентне (Донька дописала листа 

батькам олівцем). 
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ДІЄВІДМІНЮВАННЯ  

 Дієвідмінювання – «зміна дієслова за особовими, часовими, 

способовими, становими і родовими значеннями. Неособові 

форми дієслова – інфінітив, дієприкметник, дієприслівник і 

предикативні форми на -но, -то – не дієвідмінюються. 

Головною ознакою дієвідмінювання є зміна за особами» (ЕУМ, 

2000, с. 141). 

 Дієвідмінювання, або словозміна дієслів, – «це утворення 

для кожного дієслова всіх його граматичних форм 

(синтетичних і аналітичних) у межах спільного граматичного 

значення, тобто його парадигми. Дієслівна словозмінна 

парадигма налічує найбільшу кількість компонентів» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 272). Залежно від граматичного 

значення виділяють парадигму теперішнього – майбутнього 

(доконаного виду) часу, парадигму майбутнього часу 

недоконаного виду (синтетичні й аналітичні форми), парадигму 

минулого часу, парадигму наказового способу, парадигму 

умовного способу. В окрему парадигму виділяють форми 

атематичних дієслів (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 272-

273). 

 

ОСНОВИ ДІЄСЛІВНІ  

 Дієслівні основи – словозмінні основи дієслівних форм, «на 

яких ґрунтуються парадигми дієслівних лексем» (ЕУМ, 

2000, с. 412). До таких належать формотворчі основи 

інфінітива та теперішнього часу. Від інфінітивної основи 

творяться форми дієслів минулого часу (чита-л-а), 

умовного способу (чита-в би), дієприкметники минулого 

часу (прочита-ний), дієприслівники доконаного виду 

(прочита-вши). Від основи теперішнього часу творяться всі 

особові форми дієслів теперішнього часу (пиш-еш), особові 
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форми майбутнього часу дієслів доконаного виду (напиш-

еш), всі особові форми наказового способу (пиш-и), 

дієприкметникові форми теперішнього часу (кроку[й-у]чий), 

дієприслівники недоконаного виду (пиш-учи) (КСУЛМ, 

М. Жовтобрюх, 1965, с. 357-358). 

 Дієслівні основи – сегменти, які залишаються після 

відокремлення формотворчих засобів. «Розрізняють два 

типи дієслівних основ: основу інфінітива й основу 

теперішнього часу. Основа інфінітива – це той сегмент, що 

залишається після відокремлення суфікса –ти (-ть). Вона 

закінчується тематичним, або класифікаційним, суфіксом» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 279). «Основу 

теперішнього часу становить той сегмент, що залишається 

після відокремлення закінчення третьої особи множини, 

зокрема в дієслів І дієвідміни – -уть, ІІ дієвідміни – -ать та 

їхніх орфографічних варіантів -ють, -ять» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 279). 

 

 

ДІЄВІДМІНА  

 Дієвідміна – група дієслів за типом дієвідмінювання: «за 

суфіксами основ і типами дієвідмінювання усі тематичні 

дієслова поділяються на дві дієвідміни» (ЕУМ, 2000, с. 140).  

 Дієвідміна – поділ тематичних дієслів: «основною умовою 

такого поділу є характер голосної фонеми в складі 

особового закінчення теперішнього часу, а також 

майбутнього часу доконаного виду» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 278). 
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ДІЄВІДМІНА І 

 «До першої дієвідміни належать дієслова, які мають у 

складі особової флексії теперішнього (або простого 

майбутнього) часу, крім 1-ої особи однини і 3-ої особи 

множини, фонему [е]» (ЕУМ, 2000, с. 141): плив-емо, 

плив-еш, плив-ете, плив-е; у формах інфінітива такі 

дієслова мають суфікси -ува-, -ва-, -а-, -і-; у 3-ій особі 

множини цих дієслів у закінченні є фонема [у]: плив-

уть. 

 

ДІЄВІДМІНА ІІ 

 «До другої дієвідміни належать дієслова, які мають у 

складі флексії теперішнього (або простого майбутнього) 

часу, крім 1-ої особи однини і 3-ої особи множини, 

фонему [и]» (ЕУМ, 2000, с. 141): люб-имо, люб-иш, люб-

ите, люб-ить; у формах інфінітива такі дієслова мають 

суфікси -и-, -а-, -і-, а також нульовий (бігти); у 3-ій 

особі множини цих дієслів у закінченні є фонема [а]: 

любл-ять. 

 

АТЕМАТИЧНІ ДІЄСЛОВА 

 Атематичні дієслова – дієслова, що в «сучасній 

українській мові становлять окрему архаїчну групу, так 

звану третю дієвідміну, яка характеризується рядом 

особливостей у дієвідмінюванні» (ЕУМ, 2000, с. 34). До 

таких дієслів належать дієслова дати, їсти (в т.ч. і 

спрефіксовані похідні від них), дієслова на -вісти, а 

також дієслово бути. 
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КЛАСИ  ДІЄСЛІВ  

 Класи дієслів, або ж «структурні класи дієслів» – групи 

тематичних дієслів за суфіксами основ. Так, І дієвідміну 

утворюють такі класи дієслів: 1) І клас – дієслова з суфіксом 

-ува- або -ва- в основі інфінітива та суфіксом -ує-, -ю- в 

основі теперішнього часу (працювати); 2) ІІ клас – дієслова 

з суфіксом -ва- в основі інфінітива та суфіксом -ває- в 

основі теперішнього часу (бувати); 3) ІІІ клас – дієслова з 

суфіксом -а- в основі інфінітива та суфіксом -ає-, -яє- в 

основі теперішнього часу (пускати); 4) ІV клас – дієслова з 

суфіксом -і- в основі інфінітива та суфіксом -іє- в основі 

теперішнього часу (сивіти); 5) V клас – дієслова з суфіксом 

-а-, (-я-) в основі інфінітива та суфіксом -е- (-є-) в основі 

теперішнього часу (сміятися); 6) VІ клас – дієслова з 

суфіксом -і- в основі інфінітива та суфіксом -е- в основі 

теперішнього часу (хотіти); 7) VІІ клас – дієслова з 

суфіксом -ну- в основі інфінітива та суфіксом -не- в основі 

теперішнього часу (в’янути); 8) VІІІ клас – дієслова з 

нульовим суфіксом в основі інфінітива та суфіксом -е- (-є-) 

в основі теперішнього часу (пливти). ІІ дієвідміну 

утворюють такі структурні класи: 1) ІХ клас – дієслова з 

суфіксом -и- в основі інфінітива та суфіксом -и- в основі 

теперішнього часу (любити); 2) Х клас – дієслова з суфіксом 

-а- в основі інфінітива та суфіксом -и- в основі 

теперішнього часу (кричати); 3) ХІ клас – дієслова з 

суфіксом -і- в основі інфінітива та суфіксом -и- в основі 

теперішнього часу (терпіти); 4) ХІІ клас – дієслова з 

нульовим суфіксом в основі інфінітива та суфіксом -и- в 

основі теперішнього часу (бігти) (СУЛМ, В. Русанівський, 

1969, с. 312-313). Кількість класів у традиційній граматиці 

визначають по-різному – від десяти до тринадцяти. 
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 Клас дієслова – група дієслів «з однаковим співвідношенням 

основи інфінітива та основи теперішнього часу, яке 

простежуємо в процесах творення всіх дієслівних форм» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 280). І. Вихованець і 

К. Городенська виділяють чотирнадцять класів дієслів, 

відзначаючи серед них продуктивні і непродуктивні. 

 

 

ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ  

 «До системи дієслова належать дієвідмінювані дієслова, а 

також неособові дієслівні утворення – дієприкметник, 

дієприслівник, інфінітив, присудкова форма на -но, -то» 

(ЕУМ, 2000, с. 144). Дієслівні форми на -но, -то також 

розглядають і як дієприкметникові: «Окрему формальну групу 

дієприкметників, співвідносних з пасивними, становлять 

незмінні предикативні форми на -но (-ено), -то: казано, 

сказано, зроблено, прочитано, налито» (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 417). 

 До дієслів «зараховують переважно п’ять дієслівних 

утворень: 1) дієвідмінюване дієслово; 2) дієприкметник; 3) 

дієприслівник; 4) інфінітив; 5) предикативні (присудкові) 

форми на -но, -то» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 220).  

 

ІНФІНІТИВ  

 Інфінітив (неозначена форма дієслова) – «дієслівне 

утворення, що називає дію або процесуальний стан без 

вказівки на спосіб, час, особу, число і рід» (ЕУМ, 2000, 

с. 211). Це загальне дієслівне утворення, яке «вважають 

вихідною формою дієслова», «для якого характерні 

загальнодієслівні граматичні категорії виду і перехідності / 

неперехідності. У формі інфінітива виступають усі дієслова 
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сучасної української літературної мови. Неозначена форма 

утворюється від основ минулого часу за допомогою суфікса 

-ти (-ть)» (СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 423): 

читати, читать. «Подібно до іменника, інфінітивні форми 

окремих дієслів можуть виступати із суфіксами пестливості, 

напр.: їстки, їсточки, їстоньки, спатусі, спатусі» (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 424). 

 Інфінітив – це дієслівна форма, яка «на фоні предикативних 

форм дієслова виділяється як той факт, що з першого 

погляду сприймається якимось відхиленням від них. 

Виражена інфінітивом ознака розглядається в граматиках як 

безвідносна до особи чи предмета, якому вона могла б 

належати чи й справді належить у дійсності» (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 314). 

 Інфінітив – це та дієслівна форма, яка «якщо за своєю 

семантикою перебуває у сфері дієслова, то за 

морфологічними ознаками виходить із неї. За своїми 

формально-синтаксичними та семантико-синтаксичними 

функціями інфінітив має складніший статус, а саме статус 

специфічної міжчастиномовної форми, що виявляє 

неоднаково ознаки дієслова й іменника» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 284). 

 

ДІЄПРИКМЕТНИК  

 Дієприкметник – це «змінне, похідне від дієслівних часових 

форм граматичне утворення, вербоїд, якому властиві ознаки 

дієслова і прикметника. Найпоширенішою є думка, що 

дієприкметник – неособова форма дієслова. Поєднуючи 

особливості дієслова й прикметника, дієслова відзначаються 

подвійною природою на всіх рівнях мови. Так, до дієслова 

тяжіють граматичні категорії стану, виду, часу, до 
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прикметника – категорії роду, числа, відмінка» (ЕУМ, 2000, 

с. 141). 

 Дієприкметник І. Вихованець, К. Городенська вважать 

синкретичною частиною мови залежно від функції в 

реченні: «з функціонального погляду дієприкметник 

неоднорідний, граматично роздвоєний і розчленовується на 

прикметникові синтетичні й дієслівні аналітичні утворення. 

Синтетичні дієприкметникові форми входять до класу 

прикметників, бо вони виступають у типовій для 

прикметника присубстантивній позиції, виконують 

прикметникові формально-синтаксичні й семантико-

синтаксичні функції; аналітичні дієприкметникові форми 

перебувають у сфері дієслова, бо вони вживаються в 

типовій для дієслова присудковій позиції, у яку їх 

переводять форми дієслівної морфеми-зв’язки бути або 

форми дієслівних напівзв’язок, які, з одного боку, 

нейтралізують прикметникові морфологічні категорії роду, 

числа та відмінка, а з іншого – стають виразниками власне-

дієслівних категорій часу та способу. Це означає, що 

аналітичні дієприкметникові форми виконують дієслівні 

формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні функції» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 288). 

 Дієприкметник І. Кучеренко вважає віддієслівним 

прикметником. Учений відзначає, що дієприкметник за 

своїми семантичними, морфологічними й синтаксичними 

особливостями становить «не форму дієслова й не проміжну 

групу слів між прикметником і дієсловом, а є звичайним 

відносним прикметником (віддієслівним)» (ТПГУМ, 

І. Кучеренко, 2003, с. 457).  
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ДІЄПРИКМЕТНИКИ АКТИВНОГО СТАНУ  

 Активні дієприкметники – дієприкметники, які 

вказують на те, що «означуваний предмет діє сам, 

перебуває у якомусь стані, набуває чогось: гарцюючий 

вершник, онімілий хлопчик, порожевіле обличчя» (ЕУМ, 

2000, с. 141). Активні дієприкметники мають теперішній 

та минулий час. Дієприкметники теперішнього часу 

можуть утворюватися від безпостфіксних дієслів 

недоконаного виду як перехідних, так і неперехідних за 

допомогою суфіксів -уч-, -ач- від основи теперішнього 

часу, однак така граматична модель є штучним 

утворенням для української мови, тому повинна 

вживатися з обмеженнями: в’януть – в’янучий, 

поглинають – поглинаючий. Дієприкметники минулого 

часу утворюються від безпостфіксних неперехідних 

дієслів доконаного виду за допомогою суфікса -л- від 

інфінітивної основи: пошерхнути – пошерхлий, побіліти 

– побілілий. 

 

ДІЄПРИКМЕТНИКИ ПАСИВНОГО СТАНУ  

 Пасивні дієприкметники – це дієприкметники, які 

вказують на те, що «предмет підлягає дії іншого 

предмета: обвитий хмелем, перерубаний сокирою» 

(ЕУМ, 2000, с. 141). «Пасивні дієприкметники 

утворюються тільки від перехідних дієслів, хоч можуть 

співвідноситись і з неперехідними. Цим вони 

протиставляються активним дієприкметникам» (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 413). Утворюються такі 

форми, як і решта дієприкметників, від безпостфіксних 

дієслів за допомогою суфіксів -н-, -ен-, -т- від 

інфінітивних основ: адресувати – адресований, 
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народити – народжений, мити – митий, одягнути – 

одягнутий, одягнений. 

 

ДІЄПРИСЛІВНИК  

 Дієприслівник – це «незмінне, похідне від дієслівних 

часових форм граматичне утворення (вербоїд), якому 

притаманні ознаки дієслова і прислівника. В українській 

мові найвиразнішою морфологічною дієслівною ознакою 

дієслова є вид, значення часу в них морфологічно 

нейтралізоване. Прислівникова сутність дієприслівника 

виявляється у його незмінності й синтаксичні функції 

обставини» (ЕУМ, 2000, с. 143). За видовими ознаками 

розрізняють дієприслівники недоконаного та доконаного 

виду. Перші утворюються від основи теперішнього часу за 

допомогою суфіксів -учи, -ачи: беруть – беручи, молять – 

молячи, рідко від основи минулого часу за допомогою 

суфікса -ши: ніс – нісши (ЕУМ, 2000, с. 143); другі 

утворюються від основи минулого часу за допомогою 

суфікса -ши: сказав – сказавши, засміявся – засміявшись. 

В. Русанівський розглядає утворення дієприслівників за 

часовими ознаками: «дієприслівникові форми теперішнього 

часу утворюються від 3-ої особи однини теперішнього часу 

… за допомогою суфікса -чи: ваблять – ваблячи. 

Дієприслівникові форми минулого часу утворюються від 

основи інфінітива всіх структурних класів … за допомогою 

суфікса –вши, -ши: читати – читавши». «Дієприслівники 

теперішнього часу утворюються тільки від основ 

недоконаного виду, дієприслівники минулого часу 

виступають в обох видах: доконаному і недоконаному» 

(СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 420).  
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 Дієприслівник – «це віддієслівний прислівник за 

синтаксичною й морфологічною ознаками, що є основними 

для прислівникового класу слів. Так само, як і обставинні 

прислівники, що становлять ядро цього класу, дієприслівник 

вживається в позиції детермінантного другорядного члена і 

виявляє морфологічну безкатегорійність та 

невідмінюваність, оскільки в цій позиції він нейтралізував 

власне-дієслівні морфологічні категорії часу й способу, а 

також невласне-дієслівні категорії особи, числа, роду» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 323).  

 Дієприслівники – це «прислівники, базою для утворення 

яких були і є дієслова» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, 

с. 399); дієприслівник «за своєю семантикою споріднюється 

не з дієсловом, а з прислівником і належить до групи 

означальних прислівників» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, 

с. 400). «Дієприслівники не збігаються своїми ознаками з 

дієсловами: на відміну від дієслова, вони мають 

невідмінювану форму, не виражають поняття дії як процесу 

в указаних граматичних формах, бо й форм цих не мають, і 

значення їх полягає в поясненні в реченні «основного» 

дієслова» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 398).  

 

ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО  

  Дієслівна форма на -но, -то – це «безособова форма з 

нейтралізованою пасивністю. Вона споріднена з 

дієприкметником словотвірно, але відмінна від нього 

категоріально» (ЕУМ, 2000, с. 144). «Як і пасивні 

дієприкметники, предикативні форми на -но (-ено), -то 

утворюються від основи інфінітива перехідних дієслів…, ці 

форми керують іменниками у знахідному відмінку: будинок 

збудовано, книжку було прочитано, поїзд буде зупинено» 
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(СУЛМ, В. Русанівський, 1969, с. 417). Такі форми є 

незмінними, можуть вживатися у різних часових значеннях: 

«у значенні минулого перфектного часу, минулого 

афористичного й майбутнього (зроблено, було зроблено, 

буде зроблено), їх слід розглядати не як словосполучення, а 

як аналітичні морфологічні форми. Предикативні 

дієприкметники на -но (-ено), -то можуть також виступати 

у складі умовного способу, напр.: було б написано» (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 419). У традиційній граматиці на 

позначення таких дієслівних форм існують й інші терміни: 

«присудкові форми на -но, -то» (КСУЛМ, М. Жовтобрюх, 

1965, с. 390), (ЕУМ, 2000, с. 144), «предикативні пасивні 

дієприкметники на -но (-ено), -то» (СУЛМ, 

В. Русанівський, 1969, с. 417). 

 Форми на -но, -то – це дієслівні форми, які «за 

походженням пов’язують із короткими дієприкметниками 

середнього роду з колишнім закінченням -о, які опинилися 

поза парадигматичними зв’язками з формами чоловічого та 

жіночого роду, а також з відмінковими формами однини й 

множини. Їх протиставляють родовим формам та формі 

множини дієприкметників, пор.: будинок збудовано і 

будинок збудований…» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, 

с. 289). 

 

БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА  

 Безособові дієслова – «дієслова, які означають дію або стан, 

що не передбачають особи – виконавця дії або носія стану», 

«не виражають особових протиставлень, вживаються 

здебільшого в 3-й особі однини теперішнього чи 

майбутнього часу (світає, щастить, розвидниться) або в 
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формі середнього роду однини минулого часу (замело, 

висушило, вигоріло)» (ЕУМ, 2000, с. 44). 

 Безособові дієслова – «одноособові, або моноособові». Це 

дієслова, співвідносні з третьою особою однини. 

Одноособові дієслова належать до таких семантичних груп: 

1) стан природи (смеркає); 2) фізичний або психічний стан 

людини (лихоманить); 3) успіх (таланить); 4) оцінка міри 

або необхідності якого-небудь стану (бракує); 5) бажання 

(хочеться) (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 268). 

 

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СЛІВ  

 Вербалізація – це «вид конверсії, що полягає в переході слів 

(словоформ) з інших частин мови до класу дієслів. Для 

сучасної української мови як мови флективного типу 

вербалізація не характерна. Певним аналогом вербалізації як 

явища морфологічного рівня є синтаксичне вживання слів 

деяких незмінних частин мови у функції дієслівного присудка – 

вигуків, звуконаслідувальних слів, часток, які в контексті 

сприймаються у значенні певного способу (дійсного або 

наказового), часу, виду: Тричі тьху на твою землю! (М. 

Коцюбинський)» (ЕУМ, 2000, с. 63). 

 Вербалізація – це «перехід слів інших частин мови в 

дієслово. Розрізняють три ступені такого переходу: 

синтаксичний, або функціональний, морфологічний та 

семантичний. Його уможливлює передусім здатність цих 

частин мови переміщатися з властивої їм синтаксичної позиції 

в синтаксичну присудкову позицію дієслова» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 291): Людина стає худою. Я – це ти. 

Я лікар. Добротний одяг – це красиво. 
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ПРИСЛІВНИК  

 

ПРИСЛІВНИК  

 Прислівник – це «незмінна повнозначна частина мови, яка 

називає ознаку дії, процесу, стану та якості або вказує на 

обставини, за яких відбувається подія чи явище» (ЕУМ, 

2004, с. 529). 

 Прислівник – це «лексико-граматичний клас незмінних 

(невідмінюваних і недієвідмінюваних) повнозначних слів, 

співвідносних за походженням з іменами і дієсловами» 

(СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 430). 

 Прислівник – це «самостійна, але абсолютно периферійна 

частина мови, що ґрунтується на чотирьох повнозначних 

частинах мови – прикметникові, дієслові, числівникові та 

іменникові, яка виражає ознаку іншої ознаки, вживається в 

структурі речення в позиції детермінанта і в придієслівній 

позиції другорядного члена речення, поєднується з опорним 

реченням та з опорним дієсловом зв'язком прилягання та 

для якої характерна морфологічна безкатегорійність і 

незмінність» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 299). 

 До прислівників зараховують дієприслівники як 

«віддієслівні прислівники, базою для утворення яких були і 

є дієслова» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 399), 

«віддієслівний прислівник за синтаксичною й 

морфологічною ознаками, що є основними для 

прислівникового класу слів» (ТМУМ, К. Городенська, 

2004, с. 323), а також прийменники як «прислівники 

узагальненого значення» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, 

с. 429). 
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СЕМАНТИКО -СИНТАКСИЧНІ РОЗРЯДИ 

ПРИСЛІВНИКІВ  

 Семантико-синтаксичні розряди прислівників – це розряди 

прислівників, виокремлені за семантико-синтаксичними 

ознаками: атрибутивні, предикативні, модальні, атрибутивно-

предикативні, предикативно-модальні, атрибутивно-модальні. 

 

АТРИБУТИВНІ ПРИСЛІВНИКИ  

 Атрибутивні прислівники – це «прислівники, які передають 

ознаку динамічної ознаки (дії, стану), ознаку статичної ознаки і 

статичну ознаку предмета» (СУЛМ, Л. Коломієць, 

А. Майборода, 1969, с. 432): весело, спокійно, близько. «За своїми 

семантико-синтаксичними особливостями і морфологічною 

співвідносністю з іншими частинами мови атрибутивні 

прислівники діляться на два основні типи: обставинні, або 

предметно-обставинні, і означальні, або означально-обставинні» 

(СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 432). 

 

ОБСТАВИННІ (ПРЕДМЕТНО-ОБСТАВИННІ) ПРИСЛІВ-

НИКИ 

 Обставинні (предметно-обставинні) прислівники – це 

прислівники, які «відображають власне-обставинне 

функціонування прислівника, побудоване за моделлю 

детермінантних підрядних частин складнопідрядного 

речення, і …передають семантику відношень, не властиву 

іншим частинам мови» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, 

с. 305). До них належать «прислівники часу, місця, причини, 

мети» (СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 432): 

зранку, навколо, зопалу, навмисне, а також «допустовості» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 305): наперекір. 
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- ЧАСУ ПРИСЛІВНИКИ – це прислівники, що 

«означають час, протягом якого відбувається дія, і 

відповідають на питання коли? відколи? доки? поки? з 

якого часу? по який час?» (СУЛМ, Л. Коломієць, 

А. Майборода, 1969, с. 432): смерком, довіку, здавна. 

 

- МІСЦЯ ПРИСЛІВНИКИ – це прислівники, що 

«означають місце дії, напрямок руху і відповідають на 

питання де? куди? звідки?» (СУЛМ, Л. Коломієць, 

А. Майборода, 1969, с. 433): там, вгорі, здалеку. 

 

- ПРИЧИНИ ПРИСЛІВНИКИ – це прислівники, що 

«означають причину дії і відповідають на питання чому? 

через що? з якої причини?» (СУЛМ, Л. Коломієць, 

А. Майборода, 1969, с. 434): спросоння, зозла, тому. 

 

- МЕТИ ПРИСЛІВНИКИ – це прислівники, що 

«показують мету дії і відповідають на питання для чого? 

з якою метою? навіщо?» (СУЛМ, Л. Коломієць, 

А. Майборода, 1969, с. 434): навіщо, напоказ. 

 

- ДОПУСТОВОСТІ ПРИСЛІВНИКИ – це прислівники, 

що «співвідносяться з підрядною допустовою частиною 

складнопідрядного речення, в якій визначається те, 

усупереч чому відбувається дія, процес, стан в головній 

частині. В українській мові вживається лише один 

морфологічний прислівник з допустовим значенням – 

наперекір» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 302). 
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ОЗНАЧАЛЬНІ (ОЗНАЧАЛЬНО-ОБСТАВИННІ) ПРИ-

СЛІВНИКИ 

 Означальні (означально-обставинні) прислівники – це 

прислівники, що «виражають ті відношення, які 

встановлюються внаслідок вживання лексичних значень 

прикметників у придієслівній позиції» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 302), це прислівники «якісно-

означальні, означальні (способу дії), міри вияву ознаки» 

(СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 435): 

привітно, гуртом, надто. 

 

- ЯКІСНО-ОЗНАЧАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ – це 

прислівники, які «вказують на якісну ознаку іншої 

ознаки – процесуальної або статичної, мають форми 

ступенів порівняння, безвідносної міри якості і 

суб’єктивної оцінки якості» (СУЛМ, Л. Коломієць, 

А. Майборода, 1969, с. 435): ласкаво, дужче, забагато. 

 

- ОЗНАЧАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ СПОСОБУ ДІЇ – це 

прислівники, які «вказують на спільне або роздільне 

виконання дії» (СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 

1969, с. 439): вкупі, поодинці, «передають порівняльно-

уподібнювальне значення» (ТМУМ, К. Городенська, 

2004, с. 303): по-французьки, по-осінньому – або 

«безпосередньо визначають спосіб виконання дії чи 

вияву стану» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 303): 

мовчки, верхи. 

 

- МІРИ ВИЯВУ ОЗНАКИ (КІЛЬКІСНІ) 

ПРИСЛІВНИКИ – це прислівники, які «вказують на 

інтенсивність виявлення процесуальної або статичної 
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ознаки» (СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, 

с. 440): надто, ледве-ледве, мало. 

 

ПРЕДИКАТИВНІ ПРИСЛІВНИКИ 

 Предикативні прислівники – це прислівники, що 

«виконують роль присудка в безособових реченнях» 

(СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 435): 

важливо, видно, необхідно. 

 Предикативні прислівники – це прислівники, для яких 

«функціонування в ролі призв’язкового предикативного 

члена є переважальним, а тому характеристичним для них» 

(ТПГУМ, І. Кучеренко, 2003, с. 395): можна, повинно, 

потрібно, треба. 

 Б. Кулик виокремлює категорію стану як частину мови. Це 

«невідмінювана частина мови, що охоплює слова із 

значенням стану, які виступають головним членом у 

безособовому реченні: прикро, видно, просторо, легко» 

(КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 318). 

 В. Горпинич предикативні прислівники виділяє в окрему 

частину мови – станівник (слова категорії стану). Це «клас 

невідмінюваних слів з категоріальним значенням не 

процесуального стану у функції головного члена (присудка) 

односкладних (безособових) речень» (МУМ, В. Горпинич, 

2004, с. 237). 

 

МОДАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ 

 Модальні прислівники – це прислівники, які «не 

пов’язуються граматично і семантично з якимсь із членів 

речення, а служать для виявлення ставлення мовця до змісту 

всього речення» (СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 

1969, с. 443): по-перше, по-друге. 
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 Модальні прислівники – це прислівники, що «мають 

модальне значення й у реченні служать засобом вираження 

його модального значення, тобто виступають одним із 

засобів (власне лексичним засобом) вираження властивої 

реченню категорії модальності» (ТПГУМ, І. Кучеренко, 

2003, с. 347): справді, певно. 

 В. Горпинич модальні прислівники виділяє в окрему 

частину мови – модальник. Це «частина мови, до якої 

входять специфічні повноцінні самостійні слова, які 

виражають суб’єктивну модальність (ставлення мовця до 

висловлюваної думки), не мають системи словозміни та 

синтаксичних зв’язків з членами речення, відокремлені від 

інших у реченні, але пов’язані з ними семантично та 

інтонаційно» (МУМ, В. Горпинич, 2004, с. 243). 

 

АТРИБУТИВНО-ПРЕДИКАТИВНІ ПРИСЛІВНИКИ 

 Атрибутивно-предикативні прислівники – це прислівники, 

які «можуть вільно вживатися не в одній, а в двох функціях» 

(СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 444): 

безпечно, приємно, сумно.  

 

ПРЕДИКАТИВНО-МОДАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ 

 Предикативно-модальні прислівники – це прислівники, які 

«можуть вільно вживатися не в одній, а в двох функціях» 

(СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 444): 

відомо, можливо.  

 

АТРИБУТИВНО-МОДАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ 

 Атрибутивно-модальні прислівники – це прислівники, які 

«можуть вільно вживатися не в одній, а в двох функціях» 
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(СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 444): 

безперечно, правильно.  

 

 

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ  

 Це «морфолого-синтаксико-словотвірна категорія прислів-

ника» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 309). 

 

ВИЩИЙ СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 

(ПЕРШИЙ СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ, 

КОМПАРАТИВ) 

 Вищий ступінь порівняння прислівників (перший ступінь 

порівняння прислівників, компаратив) – це грамема 

категорії ступенів порівняння прислівника, яка «визначає 

кількісну характеристику динамічної або статичної ознаки 

через порівняння її з відповідними ознаками» (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 309). Синтетична форма 

«утворюється за допомогою суфіксів -ш-е, -іш-е» (СУЛМ, 

Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 436): дешевше, 

зручніше. Аналітична форма «становить поєднання морфем 

більш або менш і вихідного прислівника: більш впевнено і 

менш впевнено (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 310)». 

 

НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 

(ДРУГИЙ СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ, 

СУПЕРЛАТИВ) 

 Найвищий ступінь порівняння прислівників (другий ступінь 

порівняння прислівників, суперлатив) – це грамема категорії 

ступенів порівняння прислівника, яка виражає «найбільшу 

міру якісного стану, предмета, ознаки, дії тощо і вирізняє із 

сукупності однотипних, щонайменше двох» (ТМУМ, 
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К. Городенська, 2004, с. 311). Синтетична форма 

«утворюється за допомогою префікса най-, який додається 

до прислівників у формі 1-го ступеня» (СУЛМ, 

Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 436): найвеселіше, 

найгірше, може вживатися з «морфемами-

інтенсифікаторами (традиційно – частками) як- або що-» 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 312): якнайшвидше, 

щонайчастіше. Для аналітичної форми «використовуються 

компоненти найбільш, найменш, що поєднуються із 

неступеньованими прислівниками: найбільш (найменш) 

зручно (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 312). Водночас 

«може передаватися описово: поєднанням прислівника 1-го 

ступеня порівняння з прийменником від або за, 

займенником усіх (всіх) та означуваним іменником» 

(СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 436): дужче 

за всіх, цікавіше від усіх. 

 

БЕЗВІДНОСНОЇ МІРИ ЯКОСТІ ПРИСЛІВНИКА 

СТУПІНЬ  

 Безвідносної міри якості прислівника ступінь – це ступінь 

вияву ознаки, властивий якісно-означальним прислівникам, 

може виступати в трьох формах: «недостатнього, помірного 

і надмірного ступенів вияву ознаки» (СУЛМ, 

Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 437). 

 

НЕДОСТАТНІЙ СТУПІНЬ БЕЗВІДНОСНОЇ МІРИ 

ЯКОСТІ ПРИСЛІВНИКА 

 Недостатній ступінь безвідносної міри якості 

прислівника – це ступінь вияву ознаки, який «зберігає 

відповідний прикметниковий суфікс -уват-» (СУЛМ, 
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Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 437): білувато, 

довгувато. 

 

ПОМІРНИЙ СТУПІНЬ БЕЗВІДНОСНОЇ МІРИ ЯКОСТІ 

ПРИСЛІВНИКА 

 Помірний ступінь безвідносної міри якості прислівника – 

це ступінь вияву ознаки, який «вказує на якість, що 

досягає, але не перевищує звичайної міри» (СУЛМ, 

Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 437): біло, 

коротко, тихо. 

 

НАДМІРНИЙ СТУПІНЬ БЕЗВІДНОСНОЇ МІРИ 

ЯКОСТІ ПРИСЛІВНИКА 

 Надмірний ступінь безвідносної міри якості прислівника 

– це ступінь вияву ознаки, який співвідносний «з 

відповідними формами прикметників, що утворилися за 

допомогою префікса за-» (СУЛМ, Л. Коломієць, 

А. Майборода, 1969, с. 437): забагато, запізно. Водночас 

може утворюватися «шляхом поєднання якісно-

означальних прислівників з прислівниками міри вияву 

ознаки: дуже, надто значно» (СУЛМ, Л. Коломієць, 

А. Майборода, 1969, с. 437-438): дуже високо, надто 

цікаво, а також бути виражатися «редуплікованими 

прислівниками або прислівниками з редуплікованими 

основами» (СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, 

с. 438): багато-багато, рано-пораненьку. 

 

СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ПРИСЛІВНИКА ФОРМИ 

 Суб’єктивної оцінки прислівника форми – це якісно-

означальні прислівники, які «можуть виражати суб’єктивну 

оцінку за допомогою таких суфіксів, які характерні 
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головним чином для розмовної мови: -енько (-еньку): 

моторненько, потихеньку, -есенько (-есеньку): 

дрібнесенько, -ісінько (-усіньку): точнісінько» (СУЛМ, 

Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 438-439). 

 

 

ГРУПИ ПРИСЛІВНИКІВ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ  

 «Усі прислівники, за винятком невеликої групи типу тут, 

там, тоді, завжди і под. – вторинні утворення, що виникли і 

розвинулись на базі імені і дієслова» (СУЛМ, Л. Коломієць, 

А. Майборода, 1969, с. 444). Виділяють такі групи прислівників 

за походженням: співвідносні з прикметниками, іменниками, 

числівниками, дієсловами, займенникові прислівники, складні. 

 

- ПРИСЛІВНИКИ, СПІВВІДНОСНІ З 

ПРИКМЕТНИКАМИ: весело, боляче, звисока, замолоду, 

начисто, вповні, потиху, по-родинному (СУЛМ, 

Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 445-448). 

 

- ПРИСЛІВНИКИ, СПІВВІДНОСНІ З ІМЕННИКАМИ: 

верхи, влітку, безперестанку, удень, насилу, зрештою, 

надворі, шкода, вихором (СУЛМ, Л. Коломієць, 

А. Майборода, 1969, с. 448-454). 

 

- ПРИСЛІВНИКИ, СПІВВІДНОСНІ З ЧИСЛІВНИКАМИ: 

двічі, тричі, заодно, удвох, втроє, вперше (СУЛМ, 

Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 454-455). 

 

- ПРИСЛІВНИКИ, СПІВВІДНОСНІ З ДІЄСЛОВАМИ: 

нехотя, хвилююче, навстоячки, сидячи, мовчки, сидьма 

(СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 1969, с. 459-460). 
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- ЗАЙМЕННИКОВІ ПРИСЛІВНИКИ 

 Це «прислівники займенникового походження. Їх 

співвідносність із займенниками часто встановлюється 

досить умовно, бо морфемний склад цих прислівників з 

погляду сучасного словотвору сучасної мови визначити 

не можна; тому їх іноді називають власними, або 

первинними» (СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 

1969, с. 455): де, інде, там, тут, куди, сюди, звідки, коли, 

тому. 

 Це «найбільш архаїчна група прислівників: де, там, куди, 

коли, так. Вони утворились переважно від первинних 

старих складних займенників: доти, звідти, іноді, всюди» 

(КСУЛМ, Б. Кулик, 1972, с. 312). 

 

- СКЛАДНІ ПРИСЛІВНИКИ 

 Складні прислівники – це «утворення неоднорідного 

складу, які можуть бути зведені до таких типів»: 1) 

похідні від складних прикметників і (рідше) іменників та 

дієслів (легковажно, привселюдно; голіруч, босоніж; 

мимохідь); 2) утворені на базі лексикалізованих 

словосполучень, яким у сучасній мові не відповідають 

живі синтаксичні моделі (споконвіку, насамперед, пліч-о-

пліч); 3) утворені на базі лексикалізованих 

словосполучень, співвідносних з живими синтаксичними 

моделями сучасної мови (день у день, час від часу, нога 

за ногою); 4) утворені редуплікацією слів чи основ або 

поєднанням в одному прислівнику двох синонімічних 

(близько-близько, рано-пораненьку, зроду-віку); 5) 

утворені з участю часток (анітрохи, десь-не-десь, 

щодня); 6) фразеологічні словосполучення 

прислівникового типу (ні з сього ні з того, курам на сміх, 
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куди завгодно) (СУЛМ, Л. Коломієць, А. Майборода, 

1969, с. 461-464). 

 

 

АДВЕРБІАЛІЗАЦІЯ 

 Адвербіалізація – «вид транспозиції, що полягає в переході 

у прислівник або вживанні у прислівниковій функції інших 

частин мови. Розрізняють…: 1) початкову, неповну, або 

синтаксичну, адвербіалізацію, коли вихідна одиниця 

набуває лише синтаксичної функції прислівника, не 

змінюючи морфологічної належності до відповідної частини 

мови…: Осіннім ранком клубочився туман; 2) завершену, 

повну, або морфологічну, адвербіалізацію, коли вихідна 

частина мови набуває морфологічної властивості 

прислівника – незмінності, втрачає морфологічні категорії 

тощо…: низом, збоку, навесні» (ЕУМ, 2004, с. 11). 

 Адвербіалізація – «перехід слів інших частин мови в 

прислівник» (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 313). 

Виокремлюють чотири види адвербіалізації: відіменникову 

(зимою, зозулею, цілий день, край лісу), відприкметникову 

(щиро, злегка, помалу), відчислівникову (начетверо, двічі) 

та віддієслівну (зміцнівши, бігаючи, мовчки) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 313-320). 
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ПРИЙМЕННИК  

 Прийменники – це службові слова, що разом з формами 

непрямих відмінків виражають залежність іменника чи його 

еквівалентів від інших слів у реченні, вказуючи на підрядні 

відношення між словами, називаються прийменниками. За 

морфологічною будовою та походженням прийменники 

сучасної української літературної мови поділяються дві 

групи: первинні (прості) і вторинні (похідні) (СУЛМ, 

А. Колодяжний, 1969, с. 476-477). 

 

ПЕРВИННІ ПРИЙМЕННИКИ 

 Первинні прийменники давнє і ще мало з’ясоване, такі: без, 

в (у, ув, уві, вві), від (од), для, до, з (із) (СУЛМ, 

А. Колодяжний, 1969, с. 476-477). 

 

ВТОРИННІ ПРИЙМЕННИКИ 

 Вторинні прийменники – це відіменні, віддієслівні, 

прислівникові та складені типи прийменникових 

словосполучень: 

 ВІДІМЕННІ: внаслідок, коштом, край, круг, кінець, коло, 

перед, протягом, шляхом та деякі інші. 

 ВІДДІЄСЛІВНІ (нечисленна група): завдяки, виключаючи 

тощо. 

 ПРИСЛІВНИКОВІ: біля, близько, відносно, всупереч, 

відповідно, вздовж, вподовж (уподовж), вверх (уверх), вслід 

(услід), довкола, довкруги. 

 СКЛАДЕНІ ТИПИ ПРИЙМЕННИКОВИХ 

СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ. Утворилися з різних категорій 

повнозначних слів та прийменників: аж до, в силу, в напрямі 

до, згідно, з, залежно від, незважаючи на, невважаючи на, 

на шляху до (СУЛМ, А. Колодяжний, 1969, с. 476-477). 
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СПОЛУЧНИК  

 

СПОЛУЧНИК  

 Сполучник – це службова частина мови, яку уживають для 

вираження логіко-граматичних зв’язків між однорідними 

словами, словосполученнями і частинами складного речення 

(СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 514-523). 

 Сполучники як окремий тип слів-морфем. Сполучники 

(слова-морфеми) є виразниками лише граматичного 

значення. Як і синтетичні релятивні морфеми в структурі 

морфологічного слова в поєднанні з повнозначними словами 

передають семантику відношень (ТМУМ, К. Городенська, 

2004, с. 346-349). 

 

ПРОСТІ СПОЛУЧНИКИ 

 Прості сполучники (за морфемним складом). Сполучники 

(за морфемним складом), які становлять собою первинні 

основи, що морфемне не поділяються на складові частини 

(а, бо, і...). Там за горами вже день і сяє сонце 

(М. Коцюбинський) (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 514-

523).  

 

СКЛАДНІ СПОЛУЧНИКИ 

 Складні сполучники (за морфемним складом). Сполучники 

(за морфемним складом), які утворилися з’єднанням в одне 

слово двох слів: займенників і прислівників із частками і 

прийменниками (якщо = як + що; проте = про + те…). 

Проте не можна не відзначити добре написаних картин 

природи (“Літературна Україна”) (СУЛМ, Л. Коломієць, 

1969, с. 514-523). 
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СКЛАДЕНІ СПОЛУЧНИКИ 

 Складені сполучники (за морфемним складом). Сполучники, 

становлять цілі словосполучення, що виконують службову, 

граматичну роль (тому що, через що...). Як не Шепель, то 

хтось із кумпанії (М. Стельмах) (СУЛМ, Л. Коломієць, 

1969, с. 514-523). 

 

ПОВТОРЮВАЛЬНІ СПОЛУЧНИКИ 

 Повторювальні сполучники (за способом уживання). 

Сполучники повторюються при кожному однорідному 

членові речення або при кожній складовій частині складного 

речення (і.. .і, ні.. .ні...). Василько, то стрибав у ті ямки, то 

розгортав ногами білий пухкий сніг (М. Коцюбинський) 

(СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 514-523).  

 

ПАРНІ СПОЛУЧНИКИ 

 Парні сполучники (за способом уживання). Складені похідні 

сполучники, кожна частина яких належить до різних членів 

речення або компонентів складного речення (не тільки... але 

й...). Не тільки посада важлива, але й розум (М. Стельмах) 

(СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 514-523). 

 

 

СУРЯДНІ СПОЛУЧНИКИ  

 Сурядні сполучники (за синтаксичними функціями) – 

оформляють синтаксичні відношення між рівноправними, 

відносно незалежними членами речення (і, але…). Вони 

поділяються на єднальні, розділові та протиставні (СУЛМ, 

Л. Коломієць, 1969, с. 514-523). 

 Сурядні сполучники – оформляють сурядний зв’язок, яким 

приєднуються граматично рівноправні, незалежні одна від 
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одної предикативні частини в складносурядних реченнях 

або однорідні члени (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 346-

349). 

 

ЄДНАЛЬНІ СПОЛУЧНИКИ 

 Єднальні сполучники використовують для поєднання 

незалежних членів речення та незалежних частин 

складного речення (і/й/, та, також…). Любив він там 

ночі безвечірні, і цю тишу (О. Гончар) (СУЛМ, 

Л. Коломієць, 1969, с. 514-523). 

 Єднальні сполучники (і, й, та…). Ні просіки в ньому 

[лісі], ні просвітку, ні стежки, ні сліду людського 

(І. Муратов) (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 346-

349). 

 

ПРОТИСТАВНІ СПОЛУЧНИКИ 

 Протиставні сполучники мають два значення: 

протиставне та приєднальне (а, але, зате…). Вона 

хитнулася і, мабуть, упала б, але Тур підхопив її 

(СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 514-523). 

 Протиставні сполучники (але, а, проте…). Липа – це 

примхливий, але одночасно важливий медонос (М. Ткач) 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 346-349). 

 

ЗІСТАВНІ СПОЛУЧНИКИ 

 Зіставні сполучники (а). Стояла в травах ніч, а трави 

пахли літом (М. Вінграновський) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 346-349). 

 

РОЗДІЛОВІ СПОЛУЧНИКИ 

 Розділові сполучники. Сполучники, які виразно 
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вказують на несумісність двох предметів або на часову 

послідовність їх вияву (або, чи…). Соснові шишки великі 

й порожні, котились під ноги або дивились із трави 

десятками очей (М. Коцюбинський) (СУЛМ, 

Л. Коломієць, 1969, с. 514-523). 

 Розділові сполучники (або, чи, хоч). Поглянуть іще раз 

на синій Дніпро, – Там жити чи вмерти, мені все їдно 

(Леся Українка) (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 346-

349). 

 

ТРАДИЦІЙНІ СПОЛУЧНИКИ 

 Традиційні сполучники (ай, а ще, а ще й…). Яким 

пустив її, ще й заплатив вперед усі гроші за рік 

(І. Нечуй-Левицький) (ТМУМ, К. Городенська, 2004, 

с. 346-349). 

 

ПРИЄДНУВАЛЬНІ СПОЛУЧНИКИ 

 Приєднувальні сполучники (і, й, та…). Любов – … тиха 

змова душі, печалі та безсоння, Та ще ласкаве добре 

слово (Г. Чубач) (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 346-

349). 

 

 

ПІДРЯДНІ СПОЛУЧНИКИ  

 Підрядні сполучники (за синтаксичними функціями). 

Сполучники, що є основним засобом вираження підрядної 

взаємозалежності речень. Вони поділяються на причинові, 

часові, умовні, мети, порівняльні, допустові і пояснювальні 

(СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 514-523). 
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ПРИЧИНОВІ СПОЛУЧНИКИ 

 Причинові сполучники передають причинові значення 

(бо, через те що…) і приєднують підрядне речення 

причини до головного. А це не через те, що хочу 

лінуватися, а для роботи (М. Коцюбинський) (СУЛМ, 

Л. Коломієць, 1969, с. 514-523). 

 

ЧАСОВІ СПОЛУЧНИКИ 

 Часові сполучники передають часові значення (після 

того як, як тільки...) і приєднують підрядне речення 

часу до головного. Як глянув на неї, так і впізнав одразу 

(М. Коцюбинський) (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 514-

523). 

 

УМОВНІ СПОЛУЧНИКИ 

Умовні сполучники – сполучники, які приєднують 

підрядні умовні речення до головного (якби, як 

тільки...). Бо як ними (лаврами) увінчаюсь, то поетом 

вже не буду (Леся Українка) (СУЛМ, Л. Коломієць, 

1969, с. 514-523). 

 

ПОРІВНЯЛЬНІ СПОЛУЧНИКИ 

Порівняльні сполучники – сполучники, які приєднують 

підрядне порівняльне речення до головного (як, мовби, 

немов…). Поникли голови козачі, неначе стоптана 

трава (Т. Шевченко) (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, 

с. 514-523). 

 

ДОПУСТОВІ СПОЛУЧНИКИ 

 Допустові сполучники уживаються у складнопідрядних 

реченнях з логічною невідповідністю між змістом 



180 

 

складових частин (хоч, дарма, хай…). Хоч і знаю, що все 

скінчиться добре, а проте не можу заспокоїтися 

(М. Коцюбинський) (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 514-

523). 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНІ СПОЛУЧНИКИ 

 Пояснювальні сполучники – сполучники уживаються в 

таких синтаксичних конструкціях, де другий компонент 

розкриває, конкретизує зміст першого, додаючи... іншу 

назву предметів… І він катапультувався, тобто 

вистрелив себе з літака (О. Гончар) (СУЛМ, 

Л. Коломієць, 1969, с. 514-523). 
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ЧАСТКА  

 

ЧАСТКА  

 Частка – неповнозначні незмінні слова, які виконують 

модальну роль у складі слова або речення. За структурними 

особливостями частки поділяються на фразові, формотворчі 

та словотвірні (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 501-512). 

 Частки – окремий і своєрідний тип службових слів-морфем, 

що спеціалізуються на вираженні двох комунікативних 

функцій – вирізненні теми і реми в актуальному членуванні 

речення та у формуванні комунікативних типів речення за 

метою висловлювання. За походженням частки поділяються 

на первинні (непохідні) та вторинні (похідні) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 358-363). 

 

 

ФРАЗОВІ ЧАСТКИ 

 Фразові частки. За функціонально-семантичними 

особливостями фразові частки поділяються на: питальні, 

оклично-підсилювальні, власне модальні, стверджувальні, 

заперечні, вказівні, означальні, кількісні, спонукальні, 

означальні, кількісні, спонукальні, видільні, приєднувальні, 

словотворчі, формотворчі (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, 

с. 501-512). 

 

ПИТАЛЬНІ ЧАСТКИ 

 Питальні частки (чи, хіба, невже…). Використовуються 

для оформлення питального речення. Що ж це за 

диво… (М. Коцюбинський) (СУЛМ, Л. Коломієць, 

1969, с. 501-512). 
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ОКЛИЧНО-ПІДСИЛЮВАЛЬНІ ЧАСТКИ 

 Оклично-підсилювальні частки (як, що за, який…). 

Вживаються як допоміжний засіб при оформленні 

окличних речень. Ох, яка мене туга взяла!… (Леся 

Українка) (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 501-512).  

 

ВЛАСНЕ МОДАЛЬНІ ЧАСТКИ 

 Власне модальні частки (мов, мовби, мабуть…). 

Вносять у висловлення певний емоційно-оцінний 

момент. Петро десь блукає, може, оженився, Може, за 

тобою не довго журився (І. Котляревський) (СУЛМ, 

Л. Коломієць, 1969, с. 501-512). 

 

СТВЕРДЖУВАЛЬНІ ЧАСТКИ 

 Стверджувальні частки. Вони служать вказівкою на те, 

що сказане повністю відповідає дійсності і виступають 

еквівалентами речення. Так, сумніву немає… танки… 

(Ю. Збанацький) (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 501-

512). 

 

ЗАПЕРЕЧНІ ЧАСТКИ 

 Заперечні частки (не, ні, ані). Вони виконують основну 

функцію – висловлювати запереченні. Не вернеться 

чорнобривий Та й не привітає… (Т. Шевченко) (СУЛМ, 

Л. Коломієць, 1969, с. 501-512). 

 

ВКАЗІВНІ ЧАСТКИ 

 Вказівні частки (ось, от, то…). Служать для додаткової 

вказівки на місце перебування предмета, який 

знаходиться в полі зору суб’єкта. Не було каналу в цьому 

секторі Землі, і ось він уже є! (О. Гончар) (СУЛМ, 
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Л. Коломієць, 1969, с. 501-512). 

 

ОЗНАЧАЛЬНІ ЧАСТКИ 

 Означальні частки (саме, якраз, справді…). 

Використовуються для увиразнення семантики окремих 

повнозначних слів у складі речення. Вранці-рано, в 

пилипівку, Якраз у неділю, Побігла я за водою… 

(Т. Шевченко) (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 501-512). 

 

КІЛЬКІСНІ ЧАСТКИ 

 Кількісні частки (майже, приблизно, мало не…). Як і 

означальні, служать для увиразнення семантики 

повнозначних частин мови, указують на часткову 

невідповідність між значенням слова і означуваним 

поняттям. Майже три роки минуло від того далекого 

світлого дня (О. Гончар) (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, 

с. 501-512). 

 

СПОНУКАЛЬНІ ЧАСТКИ 

 Спонукальні частки (бодай, годі, ну…). Служать для 

вираження бажання, прохання, заборони, заклику до дії. 

А бодай вам весело було! (Г. Квітка-Основ’яненко) 

(СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 501-512). 

 

ВИДІЛЬНІ ЧАСТКИ 

 Видільні частки (навіть, тільки, лише…). Служать для 

логічного виділення окремого слова в реченні, до якого 

вони відносяться. Окремо займали великі простори 

будяки, сині, аж сизі (М. Коцюбинський) (СУЛМ, 

Л. Коломієць, 1969, с. 501-512). 
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ПРИЄДНУВАЛЬНІ ЧАСТКИ 

 Приєднувальні частки (також, теж, до того ж…). 

Основна функція часток – вказувати на те, що до 

відомих уже предметів і ознак додаються нові. 

Звичайно, що “робота” в Березі розрахована також на 

муку в’язнів… (О. Гаврилюк) (СУЛМ, Л. Коломієць, 

1969, с. 501-512). 

 

СЛОВОТВОРЧІ ЧАСТКИ 

 Словотворчі частки. Частки виконують словотворчу 

функцію, завжди виступають у сполученні з іншими 

словами (будь-, -небудь, аби-, де-…). Не журиться 

Катерина, Вмивається сльозою… (Т. Шевченко) (СУЛМ, 

Л. Коломієць, 1969, с. 501-512). 

 

ФОРМОТВОРЧІ ЧАСТКИ 

 Формотворчі частки (хай, нехай, що-…). Хай він стане та 

погляне мені в очі… (А. Малишко). (СУЛМ, Л. Коломієць, 

1969, с. 501-512). 

 

 

ПЕРВИННІ ЧАСТКИ 

 Первинні частки (би, же, ні...). В сучасній українській мові 

вони не виявляють живих словотвірних зв’язків. Нептун же 

зараз взяв мітелку І вимів море, як світелку 

(І. Котляревський) (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 358-

363). 

 

ВТОРИННІ ЧАСТКИ 

 Вторинні частки (ось, прямо, куди, знай...). Частки мають 

структурно-семантичний зв'язок зі словами інших класів. За 
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частино-мовною співвіднесенністю їх поділяють на 

відприслівникові (так, тут, де...); відсполучникові (і, й, 

також...); відзайменникові (воно, що, то...); віддієслівні 

(знай, дай, давай...). Просто люблю (С. Йовенко) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 358-363). 

 

ПРОСТІ ЧАСТКИ 

 Прості частки (за структурою). Частки мають елементарну 

будову, а також вторинні однослівні частки (а, і, дай...). І 

вимів море, світелку (І. Котляревський) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 358-363). 

 

СКЛАДНІ ЧАСТКИ 

 Складні частки (за структурою). Аналітичні одиниці, у 

структурі яких прості частки підсилюються або іншою 

простою часткою, або сполучником, прийменником чи 

прислівником (тільки і, трохи не, ледве не...). Веранду 

спорудив тещі хіба ж таку (О. Гончар) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2000, с. 358-363). 
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ЗВ’ЯЗКИ  

 Окремий тип слів-морфем, який порівняно з іншими типами 

найбільше виявляє ознаки слова, переводить і іменники, 

прикметники, числівники, прислівники та займенникові 

слова в синтаксичну позицію дієслова, пов’язує основну 

частину складеного присудка з підметом і виражає 

граматичні значення часу, способу, особи, роду та виду 

дієслова (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 365). 
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ВИГУК  

 

ВИГУК  

 Своєрідні незмінні слова, що можуть виступати як 

еквіваленти висловів і виражають почуття, емоції, настрій 

людини або різні волевиявлення її в найзагальнішому 

вигляді, не називаючи їх (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, 

с. 525-530). 

 Вигук – це узагальнено-усвідомлені мовні знаки для 

вираження почуттів і виявлень мовців, суб’єктивного 

ставлення до об’єктивного світу. Особливий тип реченнєвих 

утворень (ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 376-388). 

 

ПЕРВИННІ ВИГУКИ 

 Первинні вигуки (за походженням). Не мають граматичних 

ознак, складаються з одного голосного звука або з кількох 

голосних і приголосних і вимовляються з певною 

притаманною (а!, о!, ох!, га!…) (СУЛМ, Л. Коломієць, 

1969, с. 525-530). 

 Первинні (непохідні) вигуки. Вигуки, що мають коротку, 

сконденсовану структуру, яка дорівнює одному складові, 

рідше – двом (а, гей, нате, ет…). Гай, гай! Не поможе, 

милий Боже, і воскова свічка! (М. Кропивницький) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 376-388). 

 

ВТОРИННІ ВИГУКИ 

 Вторинні вигуки (за походженням). Похідні вигуки 

утворилися від інших частин мови: а) це численна група 

скам’янілих форм іменників, дієслів-прислівників 

(матінко!, прощайте!…); б) похідні вигуки – слова-оклики, 

якими кличуть або відганяють тварин (но, вйо, гусі-гусі…); 
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в) похідні вигуки – вигукові фразеологізми, що складаються 

з різних частин мови (нене ж моя рідненька!, хай йому 

цур!…) (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 525-530). 

 Вторинні (похідні) вигуки. Їх морфемна структура 

збігається з однією із форм повнозначних слів-іменників, 

дієслів, займенників та прислівників або з кількома 

формами різних частин мови, що становлять єдине ціле – 

фразеологічну одиницю (біда, лихо, вибачайте!…). О горе, 

горе! Онде вони, в ясних ризах (Т. Шевченко) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 376-388). 

 

ЕМОЦІЙНІ ВИГУКИ 

 Емоційні вигуки (за значенням). Вони виражають у мовній 

практиці емоції, почуття, настрій, переживання, психічний 

чи фізичний стан людини, а також емоційні реакції її на 

різні факти і явища об’єктивної дійсності (фе!, тьфу!, 

ой!…). Ой, покинули ж мене, покинули саму (М. Вовчок) 

(СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 525-530). 

 Вигуки як нечленовані слова-речення. Передають лише 

емоції та почуття мовця. О Боже ж ти мій милий! От тобі 

й маєш!... (Панас Мирний) (ТМУМ, К. Городенська, 2004, 

с. 376-388). 

 

ВИГУКИ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ 

 Вигуки, що виражають волевиявлення, передають наказ, 

спонукання, заклик до якоїсь дії, оклик, звертання, бажання 

(СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 525-530).  

 

НАКАЗОВІ ВИГУКИ 

 Наказово-спонукальні (цить!, марш!, геть!…). Виражають 

наказ, спонукання до дії. Та буде вам! Годі! – гукав чоловік з 
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чорними усами… (Панас Мирний) (СУЛМ, Л. Коломієць, 

1969, с. 525-530). 

 Наказові вигуки (годі!, цить!, марш!…). Виражають наказ, 

вимогу, припинити якусь дію. – Марш! Скомандував він, 

рушаючи (О. Гончар) (ТМУМ, К. Городенська, 2004, 

с. 376-388). 

 Наказові вигуки-речення (Гетьте! Цитьте! Марш!…). 

Передають різновиди імперативного значення. – Годі! Годі! 

– кричить Гонта. – Годі погасає (Т. Шевченко) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 376-388). 

 

СПОНУКАЛЬНІ ВИГУКИ 

 Спонукальні вигуки (ну, ану…). Спонукають когось до дії. 

…Ну! – бере бач наша (І. Котляревський) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 376-388). 

 Спонукальні вигуки-речення (Ану-те! Ну-ну! Нумо!). Вони 

заохочують до виконання або припинення дій. – Ну, 

пересиділи? – гайда! Пора товариство, в дорогу (П. Тичина) 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 376-388). 

 

АПЕЛЯТИВНІ ВИГУКИ 

 Апелятивні вигуки (ей, гов, агов…) служать засобом 

звертання до когось, привернення чиєїсь уваги. Гей, 

верхолазе! Оце ти так до екзаменів готуєшся? (О. Гончар) 

(СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, с. 525-530). 

 Апелятивні вигуки (агов!, гей!…). За допомогою них 

привертають увагу людей, звертаються до них. Гей, ти! – 

гукнув голова. – Відчини! (Панас Мирний) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 376-388). 

 Апелятивні вигуки-речення (Доброго ранку! Прощавайте! 

Ей!…). За допомогою них привертають увагу людей, 



190 

 

звертаються до них. – Прощавайте – сказав, уже 

тримаючись за клямку (Г. Тютюнник) (ТМУМ, 

К. Городенська, 2004, с. 376-388). 

 

ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА 

 Звуконаслідувальні слова (няв, му-у). Відтворюють за 

допомогою окремих звуків чи звукосполучень шуми різних 

природних явищ: свист чи шум вітру, дощу тощо. А я у гай 

ходила по квітку ось яку, а там дерева люлі і все отак 

зозулі: ку-ку! (П. Тичина) (СУЛМ, Л. Коломієць, 1969, 

с. 525-530). 

 Звуконаслідувальні слова-речення (Тьох-тьох! Хі-хі! Ку-ку-

ріку!…). Вони відтворюють звуки навколишнього світу. – 

Грр! Гав! Гав! – забив тривогу Бублик (Л. Письменна) 

(ТМУМ, К. Городенська, 2004, с. 376-388). 
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ДОДАТКИ 

 

СХЕМИ ТА ЗРАЗКИ 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. 

 

Зразок виконання: 

Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями (Т. Шевченко). 

1) З москалями; 2) москаль; 3) іменник; 4) істота; 5) загальна 

назва; 6) конкретний (одиничний); 7) чоловічий рід; 8) множина; 

9) третя особа; 10) орудний відмінок; 11) ІІ відміна; 12) м’яка 

група; 13) додаток. 

 

ПРИКМЕТНИК 

1) аналізована з тексту словоформа; 

2) початкова форма; 
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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. 

 

Зразок виконання: 

Отакий-то Перебендя, старий та химерний! (Т. Шевченко). 

1) Старий; 2) у початковій формі; 3) прикметник; 4) якісний; 

5) помірний ступінь інтенсивності ознаки; 6) звичайний ступінь 

порівняння; 7) повна стягнена форма; 8) тверда група; 

9) чоловічий рід; 10) однина; 11) називний відмінок; 12) 

означення. 

 

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; 

7) число; 
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8) відмінок; 

9) синтаксична функція. 

 

Зразок виконання: 

Отак кричали і летіли ворони з трьох сторон… (Т. Шевченко). 

1) З трьох; 2) три; 3) числівник (за всіма школами); 

4) кількісний (власне кількісний); 5) простий; 6) значення роду не 

має; 7) значення числа не має; 8) родовий відмінок; 9) обставина 

місця (разом з іменником «сторон»). 

 

ЗАЙМЕННИК 

1) аналізована з тексту словоформа; 

2) початкова форма; 

3) вказівка на частиномовну належність за традиційною і 

нетрадиційними школами; 

4) група за значенням;  

5) рід;  

6) число; 

7) відмінок; 

8) особа (за наявності); 

9) синтаксична функція. 

 

Зразок виконання: 

В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля (Т. Шевченко). 

1) В своїй; 2) свій; 3) займенник (за традиційною школою), 

займенниковий прикметник (за школами І. Кучеренка, 

І. Вихованця та К. Городенської); 4) присвійний; 5) жіночий рід; 

6) однина; 7) місцевий відмінок; 8) особи не має; 9) означення. 
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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 (активний, нульовий, зворотній);  

7) спосіб (дійсний, умовний, наказовий, спонукальний, 

бажальний); 

8) час (теперішній, минулий, давноминулий, майбутній); 

9) особа (за наявності); 

10) число;  

11) структурний клас;  

12) рід дії (за І. Вихованцем: часовий, кількісний, 

результативний); 

13) граматичний рід (за наявності);  

14) дієвідміна; 

15) синтаксична функція. 

 

Зразок виконання: 

Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде (Т. Шевченко). 

1) Схаменіться; 2) схаменутися; 3) дієслово; 4) доконаний вид; 

5) неперехідне; 6) нульовий стан; 7) наказовий спосіб; 8) часу не 

має; 9) друга особа; 10) множина; 11) VІІ клас (В. Русанівський), 

ІV клас (І. Вихованець); 12) результативний рід дії; 

13) граматичного роду не має; 14) І дієвідміна; 15) головний член 

односкладного речення, формально співвідносний із присудком. 

 

ІІ. Дієприкметник 

1) аналізована словоформа; 
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2) початкова форма;  

3) вказівка на частиномовну належність за традиційною і 

нетрадиційними школами; 

4) вид; 

5) стан (активний, пасивний); 

6) час (теперішній, минулий); 

7) рід; 

8) число; 

9) відмінок; 

10) синтаксична функція.  

 

Зразок виконання: 

Мій перший вірш написаний в окопі (Л. Костенко).  

1) Написаний; 2) має початкову форму; 3) дієслово (за 

традиційною школою; віддієслівний відносний прикметник (за 

І. Кучеренком); дієслово (за І. Вихованцем); 4) доконаний вид; 

5) пасивний стан; 6) минулий час; 7) чоловічий рід; 8) однина; 

9) називний відмінок; 10) присудок. 

 

ІІІ. Дієприслівник 

1) аналізована форма; 

2) початкова форма; 

3) вказівка на частиномовну належність за традиційною і 

нетрадиційними школами; 

4) вид; 

5) перехідне / неперехідне; 

6) стан (активний, нульовий, зворотній); 

7) час (теперішній, минулий); 

8) синтаксична функція. 
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Зразок виконання: 

Пішов козак сумуючи… (Т. Шевченко). 

1) Сумуючи; 2) сумувати; 3) дієслово за традиційною школою); 

прислівник (за школами І. Кучеренка, І. Вихованця та 

К. Городенської); 4) недоконаний вид; 5) неперехідне; 

6) нульовий стан; 7) теперішній час; 8) обставина способу дії. 

 

ІV. Безособові дієслова 

1) аналізована форма; 

2) початкова форма; 

3) вказівка на частиномовну належність;  

4) вид; 

5) перехідне / неперехідне; 

6) стан (активний, нульовий, зворотній); 

7) час; 

8) дієвідміна; 

9) синтаксична функція. 

 

Зразок виконання: 

І смеркає, і світає, день божий минає (Т. Шевченко). 

1) Світає; 2) світати; 3) дієслово; 4) недоконаний вид; 

5) неперехідне; 6) нульовий; 7) теперішній час; 8) І дієвідміна; 9) 

головний член односкладного речення. 

 

V. Форми на -но, -то 

1) аналізована форма; 

2) початкова форма; 

3) вказівка на частиномовну належність; 

4) вид; 

5) час; 

6) синтаксична функція. 



197 

 

Зразок виконання: 

Нема кому запитати, за що їх убито? (Т. Шевченко). 

1) Убито; 2) убити; 3) дієслово; 4) доконаний вид; 5) минулий 

час; 6) головний член односкладного речення. 

 

VІ. Інфінітив 

1) аналізована форма; 

2) вказівка на частиномовну належність; 

3) вид; 

4) перехідне / неперехідне; 

5) стан; 

6) дієвідміна; 

7) клас; 

8) синтаксична функція. 

 

Зразок виконання: 

Все покину і полину до самого Бога молитися… (Т. Шевченко). 

1) Молитися; 2) дієслово; 3) недоконаний вид; 4) неперехідне; 

5) зворотній стан; 6) ІІ дієвідміна; 7) ІХ клас (В. Русанівський), 

ХІ клас (І. Вихованець); 8) обставина мети. 

 

ПРИСЛІВНИК 

1) аналізоване з тексту слово; 

2) вказівка на частиномовну належність; 

3) синтаксичний клас; 

4) семантичний розряд; 

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); 
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8) синтаксична функція. 

 

Зразок виконання: 

Чи є що краще, лучче в світі, як укупі жити? (Т. Шевченко). 

1) Укупі; 2) прислівник; 3) означальний; 4) способу дії; 

5) складний; 6) похідний; відіменниковий; 7) ступенів порівняння 

не утворює; 8) обставина способу дії. 

 

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. 

 

Зразок виконання: 

Окрім легенд, є дані наукові, теорії складніші теорем 

(Л. Костенко). 

1) Окрім легенд; 2) прийменник (за традиційною школою), 

прислівник (за школою І. Кучеренка, слово-морфема (за школою 

І. Вихованця та К. Городенської); 3) складний; 4) вторинний; 

5) сполучається з родовим відмінком; 6) значення виключення. 

 

СПОЛУЧНИК 

1) аналізоване з тексту слово; 
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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). 

 

Зразок виконання: 

І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю… 

(Т. Шевченко). 

1) Чи… чи; 2) сполучник (за традиційною школою та 

І. Кучеренка), слово-морфема (за школою І. Вихованця та 

К. Городенської); 3) простий; 4) повторюваний; 5) сурядний; 

6) розділовий. 

 

ЧАСТКА 

1) аналізоване з тексту слово; 

2) вказівка на частиномовну належність за традиційною і 

нетрадиційною школами; 

3) група за будовою (прості, складні, складені); 

4) група за походженням (первинна, вторинна); 

5) тип частки за функцією (фразова, формотворча, 

словотворча); 

6) функціонально-семантичні особливості частки: а) 

оформлює певний комунікативний тип речення; б) виражає 

ставлення мовця до змісту речення; в) виділяє за змістом 
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один із компонентів речення; г) морфологічно оформлює 

модальне значення; 

7) семантична група частки (для фразових): питальна, 

оклично-підсилювальна, власне модальна, стверджувальна, 

заперечна, вказівна, означальна, кількісна, спонукальна, 

видільна, приєднувальна). 

 

Зразок виконання: 

Один собі у моїй хатині заспіваю, заридаю, як мала дитина 

(Т. Шевченко). 

1) Собі; 2) частка (за традиційною школою та І. Кучеренка), 

слово-морфема (за школою І. Вихованця та К. Городенської); 

3) проста 4) вторинна; 5) фразова; 6) виділяє за змістом один із 

компонентів речення; 7) видільна.  

 

ВИГУК 

1) аналізоване з тексту слово; 

2) вказівка на частиномовну належність ; 

3) група за походженням (первинний, вторинний); 

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. 

 

Зразок виконання: 

Ох, як то тяжко тим шляхом ходити, широким, битим, 

курявою вкритим… (Леся Українка). 

1) Ох; 2) вигук; 3) первинний; 4) передає емоції; 5) страждання, 

душевний біль; 6) апелятивний. 
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