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Курс забезпечує всебічне розуміння морфонологічних явищ на 
сучасному рівні розвитку, принцип історизму при викладанні рідної 
мови, поглиблює розуміння студента-філолога фонологічної 
системи сучасної  мови та історію її формування та розвитку. Курс з 
української морфонології є важливим для формування 
кваліфікованого фахівця, який не тільки ґрунтовно знає особливости 
української морфонологічної  системи, але й уміє реалізувати ці 
знання на практиці, розуміє тенденції розвитку мови. Важливим 
завданням курсу ”Українська морфонологія” є виявлення 
національної  специфіки української мови, розкриття тих внутрішніх 
законів, які зумовили розвиток її системи до сучасного стану. Цей 
курс дає змогу студентові поглибити знання з історичної граматики, 
української  морфології, морфеміки та словотвору.  

Коротка анотація 
курсу 

Курс “Українська морфонологія” призначений для студентів 
спеціальностей філологія та література та середня освіта 
(спеціалізація українська мова та література) третього року 
навчання. Цей курс  є дисципліною вільного вибору студентів, є 
важливою складовою циклу професійної та практичної підготовки 
студентів-філологів. Курс дає студентові знання морфонологічної 
системи сучасної української мови, поглиблює розуміння тенденцій 
розвитку фонологічної системи, курсів історичної граматики 
української мови, української  фонетики та фонології, морфеміки та 
словотвору, морфології; вчить аналізувати явища, процеси і 
закономірности розвитку української мови, усвідомлювати їхню 
суть. Завдання курсу "Українська морфологія" – показати особливі 
риси української мови на морфонологічному рівні, розкрити 
природу різноманітних морфонологічних явищ та їхню роль у 
процесах  формотворення та словотвору.   

Мета та цілі курсу Мета курсу – ознайомити студентів з українською морфонологією як 
наукою, розкрити об’єкт,  предмет, завдання, значення і систему 
термінів цієї науки, її місце серед инших мовознавчих дисциплін, 
розкрити особливі риси української мови на морфонологічному 



рівні, показати основні тенденції розвитку української морфонології 
та проблеми, які стоять перед нею, зосередити увагу на типових для 
української мови морфонологічних явищах та методах їхнього 
дослідження, допомогти студентові засвоїти систему 
морфонологічних одиниць сучасної української літературної мови, 
навчити їх виявляти типи морфонологічних явищ як активного 
засобу формо- та словотворення в сучасній мові, зрозуміти 
загальновнутрішні і часткові закони мови.  
Курс “Українська морфонологія” має загальнотеоретичні і практичні 
цілі. 

Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб: 
• глибоко осмислити мовні явища, історію їх формування; 
• пізнати дію внутрішніх законів мови; 
• усвідомити зв'язок між окремими структурними мовними 
явищами; 
• зрозуміти мову як суспільне явище, вплив на мову 
позалінгвальних чинників. 

       Практичні цілі курсу “Українська морфонологія” української 
мови вбачаємо в тому, що він допоможе: 
• усвідомити факти сучасної української літературної мови, 
зокрема морфонологічні  чергування, нарощення, інтерференції, 
усічення та ін.; 
• розуміти морфонологічні особливості української літературної мови; 
• розрізняти сучасні та історичні чергування; 
• глибше засвоїти курси історичної граматики української мови, 
української фонетики і фонології,  морфеміки, словотвору, 
морфології; 
• фахово аналізувати різні теоретичні та практичні  підходи до 
вивчення морфонологічних  явищ; 
• виявляти тенденції  розвитку морфонології української  мови. 
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Тривалість курсу один семестр (5) 
Обсяг курсу Українська  морфонологія 

Загальний обсяг 90 годин, у т. ч. 32 години лекційних і 58 годин 
самостійної роботи. 3  кредити ЄКТС. 3 модулі. 

Очікувані 
результати 
навчання 

Студент повинен  
знати:  
предмет і завдання морфонології;  
основні терміни морфонології; 
морфонологічні закономірности; 
праці українських мовознавців з морфонології;  
проблеми української морфонології;  
типи та види морфонологічних явищ, основи їхньої класифікації;  
історичні причини виникнення морфонологічних змін;  
різницю між фонетичними та морфонологічними чергуваннями; 
методи дослідження морфонологічних явищ; 

• уміти:  
• виявляти морфонологічні явища;  
• визначати фонологічну основу морфонологічного дослідження; 
визначати морфонологічні позиції; 



• з’ясовувати умови функціонування морфонологічних змін; 
встановлювати взаємозв’язок статичного і динамічного аспектів 
морфонології;  

• визначати типи та види морфонологічних  явищ; 
• розмежовувати фонетичні (позиційні) та морфонологічні 
альтернації; 

• встановлювати причини виникнення морфонологічних чергувань та 
позиційних альтернацій, виявляти випадки взаємодії цих явищ; 

• визначати початковий альтернант та ступені чергування; 
• з’ясовувати регулярність та функціональне навантаження 
морфонологічних явищ;  

• визначати елізію, інтерфіксацію та інтерференцію як 
морфонологічні явища при словозміні та словотворенні різних 
частин мови; 

• визначати морфонологічні функції  наголосу; 
• виявляти вплив позамовних чинників на функціонування 
морфонологічних явищ. 

• з’ясовувати морфонологічні закономірности та тенденції. 
Ключові слова Фонема,  морфонема, альтернація (чергування), історичні 

чергування, позиційні чергування, морфема, суперсегментні 
одиниці, елізія (усічення), інтерференція (накладання), інтерфіксація 
(аугментація, нарощення), наголос, інтерфікс 

Формат курсу Очний 
Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 
контроль, форма 

залік 

Пререквізити Курси “Сучасна українська літературна мова (фонетика і 
фонологія)”, “Сучасна українська літературна мова (морфеміка і  
дериватологія)”,  “Сучасна українська літературна мова 
(морфологія)”, “Історична граматика української мови”  

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Лекції, презентація, колаборативне навчання, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, передбачається також застосування 
порівняльно-історичного методу, що виявляється у таких  прийомах: 
зіставляється або паралельно вивчається мовний матеріал, який 
розглядається в історичному розвиткові, з урахуванням змін, що 
відбуваються в мові, вивчаються не окремі мовні факти чи явища, а 
системи їх, зокрема система фонем, звуків, морфонологічних явищ. 

Необхідне 
обладнання 

Комп’ютер/ноутбук, проектор  

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:  
• модулі: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50; 
 • залік: 50 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до заліку Предмет та завдання морфонології, її зв’язок з іншими галузями 
мовознавства.  
Проблема існування специфічних одиниць морфонології. 
Фонологічна основа морфонологічних досліджень. 
Статичний та динамічний аспекти морфонології, їхній 
взаємозв’язок. 
Проблема релевантности та регулярности фонемних модифікацій. 



Зміст понять альтернація (чергування), елізія, аугментація, 
інтерференція, метатеза, інтерфіксація в різних морфонологічних 
дослідженнях. 
Критерії розмежування різних типів чергувань у сучасних 
мовознавчих працях. 
Дослідження чергування голосних фонем в українському 
мовознавстві. 
Дослідження чергування приголосних фонем в українському 
мовознавстві. 
Морфонологічні явища при утворенні відтопонімних прикметників. 
Морфонологічні явища при утворенні відтопонімних іменників. 
Проблема визначення морфонологічних явищ при творенні 
прикметників за допомогою суфікса –ськ-. 
Проблема визначення морфонологічних явищ при творенні 
іменників з суфіксом –ств-. 
Елізія в українській мові. 
Проблема існування морфонологічних одиниць. 
Проблеми сучасної української морфонології. 
Морфонологічні явища при творенні іменників. 
Морфонологічні явища при творенні прикметників. 
Морфонологічні явища при творенні дієслів. 
Проблема регулярности та продуктивности морфонологічних явищ. 
Проблема функціонального навантаження морфонологічних явищ. 
Морфонологічні явища в системі словозміни іменників. 
Морфонологічні явища в системі словозміни дієслів. 
Морфонологічні явища при парадигматичному формотворенні 
прикметників.  
Наголос як морфонологічне явище. 
Інтерфіксація як морфонологічне явище. 
Інтерференція як морфонологічне явище. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 



 
СХЕМА КУРСУ 
 
Тиж. 
/ дата 
/ год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 
 

Література  Завдання, год 
 

Термін 
виконання 

 МОДУЛЬ І     
36 т. 
 
3. 
09. 
2020 
 
2 год. 

Проблема виділення морфонології як окремої 
лінгвістичної дисципліни. Предмет та завдання 
морфонології, її зв’язок з іншими галузями 
мовознавства. Поняття морфонема,  субморф, 
наукове обґрунтування та доцільність їхнього  
використання в морфонологічних дослідженнях. 
Проблема існування специфічних одиниць 
морфонології. Проблема релевантності та 
регулярності фонемних модифікацій. 

лекція Горпинич В. О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Коструба П.П. Фонетика,  
фонологія і морфонологія 
(їх предмет і місце в науці 
про мову) // 
Методологічні питання 
мовознавства. – К., 1966. 
– С. 93 – 104; Сучасна 
українська літературна 
мова. Вступ. Фонетика / 
За заг. ред І..К.Білодіда. – 
К., 1969. Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003. 

Законспектувати статтю Коструба 
П.П. Фонетика,  фонологія і 
морфонологія (їх предмет і місце в 
науці про мову) // Методологічні 
питання мовознавства. – К., 1966. – 
С. 93 – 104. 
 
2 год.  

10. 09. 
2020 
 

37 т. 
 
10. 
09. 
2020 
 
 
2 год. 

Основні поняття морфонології. Погляди 
представників різних фонологічних шкіл на 
специфіку морфонологічних явищ, їх місце та 
роль у мовній системі та мовленнєвій діяльності. 
Фонологічна основа морфонологічних 
досліджень.  

лекція Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Коструба П.П. Фонетика,  
фонологія і морфонологія 
(їх предмет і місце в науці 
про мову) // 
Методологічні питання 
мовознавства. – К., 1966. 

Написати тези до праці Федурко М. 
Морфонологія відіменникового 
словотворення. – Київ-Дрогобич, 2003. 
4 год.  

17. 09. 
2020 
 



– С. 93 – 104; Пражский 
лингвистический 
кружок: Сборник статей. 
– М., 1957; Сучасна 
українська літературна 
мова. Вступ. Фонетика / 
За заг. ред І..К.Білодіда. – 
К., 1969.; Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003. 

 
38 т. 
 
17. 
09. 
2020 
 
2 год. 

Класифікації морфонологічних явищ у сучасному 
мовознавстві. Зміст понять альтернація 
(чергування), елізія, аугментація, інтерференція, 
інтерфіксація в різних морфонологічних 
дослідженнях. Проблема упорядкування 
морфонологічної термінології.   

лекція Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Коструба П.П. Фонетика,  
фонологія і морфонологія 
(їх предмет і місце в науці 
про мову) // 
Методологічні питання 
мовознавства. – К., 1966. 
– С. 93 – 104; Сучасна 
українська літературна 
мова. Вступ. Фонетика / 
За заг. ред І. К. Білодіда. – 
К., 1969; Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003; 
Коструба П.П. Основні 
поняття фонології 
//Українська мова і 
література в школі. – 
1965. – № 7. – С. 21 – 25. 

Законспектувати працю Горпинич 
В.О. Сучасна українська літературна 
мова. Морфеміка. Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
4 год.  

24.09.2020 
 

39 т. 
 
24. 

Різні типи чергувань в українській мові. Критерії 
розмежування різних типів чергувань у сучасних 
мовознавчих працях. Поняття звукові 

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

Основні випадки фонетичних 
(позиційних) чергувань. 
Виконання тестів. 

1. 10. 2020 
 



09. 
2020 
 
2 год. 

(синхронічні), фонемні (історичні), автоматичні, 
неавтоматичні, морфонологічні альтернації,  
внутрішня флексія, їх використання 
морфонологами різних фонологічних шкіл. 
Основні випадки фонетичних (позиційних) 
чергувань. Причини виникнення звукових 
альтернацій у сучасній українській мові. Фонема 
та її звукове поле.  

Морфонологія. – К, 1999; 
Комарова Л.І. 
Функціональна 
характеристика 
морфонологічних 
альтернацій у системі 
парадигм іменників // 
Українське 
мовознавство. – К., 1990. 
– Вип. 17. – С. 105 – 111; 
Сучасна українська 
літературна мова. Вступ. 
Фонетика / За заг. ред 
І..К.Білодіда. – К., 1969; 
Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003.  

2 год.  

40 т. 
1.10. 
2020 
 
2 год. 

Типи морфонологічних  чергувань голосних в 
сучасній українській мові. Умови, регулярність та 
обсяг альтернацій голосних  фонем. 

лекція Воробйова Т.М. 
Морфонологічні засоби 
словотворення в 
українській мові // 
Питання словотвору. – 
К., 1979. – С. 113 – 120; 
Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Коструба П.П. Фонетика,  
фонологія і морфонологія 
(їх предмет і місце в науці 
про мову) // 
Методологічні питання 
мовознавства. – К., 1966. 
– С. 93 – 104; Сучасна 
українська літературна 
мова. Вступ. Фонетика / 
За заг. ред І..К.Білодіда. – 
К., 1969; Федурко М. 

Особливості функціонування 
морфонологічних чергувань 
голосних фонем. Виконання тестів. 
 
4 год.  

8.10.2020 
 



Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003. – 271 с. 

 МОДУЛЬ ІІ     
41 т. 
 
8. 10. 
2020 
 
2 год. 

Типи морфонологічних  чергувань приголосних 
 в сучасній українській мові. Умови, регулярність 
та обсяг альтернацій приголосних  фонем. 

лекція Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Кравченко М.В. 
Морфонологічні явища і 
словотвірна структура 
слова // Українська мова і 
література в школі. – 
1984. – № 6. – С. 51 – 55; 
Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003 

Типи морфонологічних  чергувань 
приголосних в сучасній 
українській мові. Тести. 
 
4 год.  

15. 10.2020 
 

42 т. 
 
15. 
10. 
2020 
 
2 год. 

Типи морфонологічних  чергувань приголосних 
 в сучасній українській мові. Умови, регулярність 
та обсяг альтернацій приголосних  фонем. 
Діяхронний аспект дослідження 
морфонологічних явищ. Історичні причини 
виникнення фонологічних змін в українській мові. 
 

лекція Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Кравченко М.В. 
Морфонологічні явища і 
словотвірна структура 
слова // Українська мова і 
література в школі. – 
1984. – № 6. – С. 51 – 55; 
Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003   

Критерії розмежування різних 
типів чергувань у сучасних 
мовознавчих працях. 
 
2 год.  

22.10. 2020 
 

43 т. 
 

Місце морфонологічних альтернацій у мовній 
системі. Проблема вибору основного варіанта 
морфеми з погляду напряму зміни фонемного 

лекція Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 

 Взаємодія фонемних і звукових 
чергувань.  
 

29.10.2020 
 



22. 
10. 
2020 
 
2 год. 

складу. Критерії визначення початкового 
альтернанта та виділення ступенів чергування. 

Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Коструба П.П. Фонетика,  
фонологія і морфонологія 
(їх предмет і місце в науці 
про мову) // 
Методологічні питання 
мовознавства. – К., 1966. 
– С. 93 – 104; Сучасна 
українська літературна 
мова. Вступ. Фонетика / 
За заг. ред І. К. Білодіда. – 
К., 1969; Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003; 
Коструба П.П. Основні 
поняття фонології 
//Українська мова і 
література в школі. – 
1965. – № 7. – С. 21 – 25.  

2 год.  

 
44 т.  
 
29.10 
2020 
 
2 год. 

Види чергувань однієї фонеми з двома. 
Функціонування таких  альтернацій при 
словозміні та словотворенні. Взаємодія фонемних 
і звукових чергувань. 
 
 
 
 
 
 

лекція Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Коструба П.П. Фонетика,  
фонологія і морфонологія 
(їх предмет і місце в науці 
про мову) // 
Методологічні питання 
мовознавства. – К., 1966. 
– С. 93 – 104; Сучасна 
українська літературна 
мова. Вступ. Фонетика / 
За заг. ред І. К. Білодіда. – 
К., 1969; Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-

Типи і види морфонологічних 
явищ при формотворенні 
іменників, дієслів, прикметників та 
займенників. 
 
6 год. 

5.11.2020 
 



Дрогобич, 2003; 
Коструба П.П. Основні 
поняття фонології 
//Українська мова і 
література в школі. – 
1965. – № 7. – С. 21 – 25. 

45 т. 
 
5. 
11. 
2020 
 
2 год. 

Вплив позамовних чинників на функціонування 
морфонологічних альтернацій.  

лекція Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Коструба П.П. Фонетика,  
фонологія і морфонологія 
(їх предмет і місце в науці 
про мову) // 
Методологічні питання 
мовознавства. – К., 1966. 
– С. 93 – 104; Сучасна 
українська літературна 
мова. Вступ. Фонетика / 
За заг. ред І. К. Білодіда. – 
К., 1969; Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003; 
Коструба П.П. Основні 
поняття фонології 
//Українська мова і 
література в школі. – 
1965. – № 7. – С. 21 – 25; 
Федурко М.Ю. 
Морфонологічні моделі 
відсубстантивних 
прикметників із суфіксом 
–сн- // Мовознавство. – 
1993. - № 5. – С. 43 – 49. 

Морфонологічні явища при 
відмінюванні імен та прізвищ 
(реферат). 
4 год.  
 

12. 11.2020 
 

 МОДУЛЬ ІІІ     



46 т. 
 
12. 
11. 
2020 
 
2 год. 

Морфонологія основи та просодична 
морфонологія. Елізія як морфонологічне явище. 
Поняття усічення та діереза. Морфемний статус 
сегментів,  які усікаються. 

лекція Воробйова Т.М. 
Морфонологічні засоби 
словотворення в 
українській мові // 
Питання словотвору. – 
К., 1979. – С. 113 – 120; 
Городенська К.Г., 
Кравченко М.В. 
Словотвірна структура 
слова (Відіменні 
деривати). – К., 1981; 
Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Кравченко М.В. Явище 
усічення у системі 
віддієслівних іменників // 
Мовознавство. – 1984. - 
№ 3. – С. 32 – 36; Федурко 
М. Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003; Асіїв Л. 
Елізія фонем у 
прикметниках 
української мови // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
філологічна. – Львів, 
2006. – Вип. 38. – Ч.І. – С. 
10-15. 

Елізія  при словотворенні та 
формотворенні в сучасній 
українській мові.  
 
4 год.  

19. 11.2020 
 

47 т. 
 
19. 
11. 
2020 
 
2 год. 

Аугментація (інтерфіксація) – один із типів 
модифікацій фонемного складу морфем. Критерії 
визначення морфемної належності нарощення. 
Зміст поняття інтерфікс у мовознавчих працях. 

лекція Горпинич В.О. 
Сучасна українська 
літературна мова. 
Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 
1999. – 207 с. 

Особливості функціонування 
нарощень у відтопонімних  
лериватах (реферат). 
6 год.  

26. 11. 2020 
 



Кравченко М.В. 
Морфонологічні явища і 
словотвірна структура 
слова // Українська мова і 
література в школі. – 
1984. – № 6. – С. 51 – 55. 
Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003; 
Клименко Н.Ф. 
Аглютинативність в 
українському 
словотворенні // 
Українське 
мовознавство. - К., 1990. 
– Вип. 17. – С. 96 – 104; 
Клименко Н.Ф., 
Карпіловська Є.А. 
Словотвірна морфеміка 
сучасної української 
літературної мови. – К., 
1998.  

48 т. 
 
26. 
11. 
2020 
 
2 год. 

Проблема виділення інтерференції (накладання 
морфем, накладання морфів) як окремого типу 
морфонологічних явищ. Інтерференція і поділ 
слова на морфеми. 
 
 
 
 

лекція Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Кравченко М.В. 
Морфонологічні явища і 
словотвірна структура 
слова // Українська мова і 
література в школі. – 
1984. – № 6. – С. 51 – 55; 
Кравченко М.В. 
Словотвірна структура 
дериватів, утворених за 
допомогою суфіксів –
ськ(ий) і –ств(о) // 
Українська мова і 

Написати тези статті: Кравченко 
М.В. Словотвірна структура 
дериватів, утворених за 
допомогою суфіксів –ськ(ий) і –
ств(о) // Українська мова і 
література в школі. – 1989. – № 2. 
– С. 57 – 61 

4 год.  

3.12.2020 
 



література в школі. – 
1989. – № 2. – С. 57 – 61; 
Сучасна українська 
літературна мова. Вступ. 
Фонетика / За заг. ред І.. 
К. Білодіда. – К., 1969; 
Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003 

49 т. 
 
3.12. 
2020 
 
2 год. 

 Дослідження морфонологічних явищ у межах 
словотвірного типу. Поняття морфонологічна 
модель. 

лекція Воробйова Т.М. 
Морфонологічні засоби 
словотворення в 
українській мові // 
Питання словотвору. – 
К., 1979. – С. 113 – 120; 
Городенська К.Г., 
Кравченко М.В. 
Словотвірна структура 
слова (Відіменні 
деривати). – К., 1981; 
Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Кравченко М.В. 
Морфонологічні явища і 
словотвірна структура 
слова // Українська мова і 
література в школі. – 
1984. – № 6. – С. 51 – 55; 
Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003 

Типи та види морфонологічних 
явищ при словотворенні іменників, 
дієслів, прикметників. 
 
6 год.  

12. 
12. 
2019 
 

 50 т. 
 
  

Роль морфонологічних явищ у формо- та 
словотворенні сучасної української літературної 
мови. Ієрархія різноманітних морфонологічних 

лекція Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 

Морфонологічні явища при 
творенні відтопонімних 
прикметників (реферат). 

17.12.2020 
 



10. 
12. 
2020 
 
2 год. 

засобів у системі мови.   Особливості 
функціонування морфонологічних явищ в 
онімному просторі. 

Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Сучасна українська 
літературна мова. Вступ. 
Фонетика / За заг. ред 
І..К.Білодіда. – К., 1969; 
Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003  Асіїв Л. 
Морфонологічні явища 
при творенні 
відойконімних 
прикметників в 
українській мові/ Л. Асіїв 
// Вісник  Львівського 
університету. Серія 
філологічна. – Вип. 64. – 
Ч. І. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – С. 222-
231. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Vlnu_fil_2017_64(1)__27. 

4 год.  

51 т. 
 
17. 
12. 
2020 
 
2 год. 

Проблема виділення просодичної морфонології, 
її предмет та завдання. Погляди на наголос як 
фонологічне та морфонологічне явище в 
сучасному мовознавстві. 

лекція Горпинич В.О. Сучасна 
українська літературна 
мова. Морфеміка. 
Словотвір. 
Морфонологія. – К, 1999; 
Федурко М. 
Морфонологія 
відіменникового 
словотворення. – Київ-
Дрогобич, 2003  
Винницький В.М. 
Наголос у сучасній 
українській мові. – К., 
1984 

  

 
 


