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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасна українська 

літературна мова» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ступеня бакалавра спеціальностей 014 «Середня освіта» 014.01 

Середня освіта (Українська мова і література)  

 

Предметом вивчення нормативної навчальної дисципліни є сучасна українська 

літературна мова в усіх її стилях (науковому, офіційно-діловому, публіцистичному, 

художньому) та формах вияву (усній і писемній) тощо), її фонетична, фонологічна та 

морфонологічна системи, словниковий склад і граматична будова. Предметом цього курсу 

є також українське письмо – графіка, алфавіт, орфографія і пунктуація. 

Міждисциплінарні зв’язки: вступ до мовознавства, старослов’янська мова, 

історична граматика української мови, українська діалектологія, українська ономастика, 

стилістика української мови, практикум з української мови, м укртодика навчання 

української мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання дисципліни є формування в студентів мовно-лінгвістичних 

компетенцій – комплексу лінгвістичних знань про мову як суспільне явище і систему, що 

охоплює фонетику, лексику, морфологію, синтаксис, стилістику тексту і культуру 

мовлення та постійно розвивається, вироблення вмінь оперувати лінгвістичними знаннями 

у професійній та науково-дослідницькій діяльності. Також передбачене ознайомлення з 

українськими говорами та їхніми особливостями, на основі яких сформована сучасна 

українська літературна мова, виявлення значення діалектної мови як об’єкта дослідження, 

формування вмінь й навичок їх практичного застосування. 

1.2. Основними завданнямививчення дисципліни “Сучасна українська літературна 

мова” є: 

- засвоїти знання, що складають зміст сучасної української літературної мови 

як науки, усвідомити й запам’ятати систему лінгвістичних понять, оволодіти 

мовознавчою термінологією; 

- усвідомити поняття про нормативність української літературної мови, 

сприяти ґрунтовному оволодінню орфоепічними, орфографічними, лексичними, 

граматичними й стилістичними нормами сучасної української літературної мови; 

- підвищити рівень культури усного й писемного мовлення студентів; 

- виробити критичне ставлення до свого мовлення й суспільної мовної 

практики; 

- збагатити лексичний запас новими термінами з фахової підготовки; 

- ознайомити студентів з основними діалектними одиницями (наріччя, говір, 

говірка) та  окреслити межі поширення й мовні особливості різних рівнів трьох наріч 

української діалектології – північного, південно-західного та південно-східного та 

кожного українського говору; 

-  навчити самостійно працювати з науковою, навчальною, довідковою 

літературою. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- володіння методами і прийомами писемної та усної комунікації рідною мовою в 

її літературній та діалектній формі;; 

- дослідницькі навички й уміння;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, аналізувати інформацію з 

різних джерел. Уміння використовувати наукову, навчальну, довідкову, методичну 

літературу; 

- володіння термінологічним апаратом навчальної дисципліни; 



- здатність логічно та послідовно подати засвоєні знання. 

 

ІІ. Фахові:  

- розуміння структури лінгвістичної науки; 

- знання фонетичних, лексичних, граматичних, семантичних, стилістичних 

особливостей та тенденцій розвитку мови; 

- володіння сучасною українською мовою в її літературній формі: володіння 

графічними, орфоепічними, орфографічними, лексичними, граматичними нормами 

сучасної української літературної мови; 

- здатність продемонструвати знання основ дисципліни, зв’язків української мови 

та її типологічних співвідношень з іншими мовами, її історії, сучасного стану і 

тенденцій розвитку; 

- уміння аналізувати мову в її сучасному стані, використовуючи систему основних 

понять і термінів сучасної української літературної мови; 

- володіння основними методами лінгвістичного аналізу; 

- знання принципів українського правопису;  

- розуміння основних теорій сучасної української мови як теоретичної бази 

дослідницької діяльності; 

- системні знання про мову як засобу вираження думок і почуттів людини, практичних 

навичок володіння культурою мови, дотримання в усних і письмових висловлюваннях 

орфоепічних, орфографічних, лексичних,  стилістичних норм, уміння користуватися 

лінгвістичними словниками; вироблення мовного смаку шляхом розширення 

філологічного світогляду, вміння використовувати набуті знання при роботі з мовним 

матеріалом; 

- знання принципів українського правопису; уміння визначати орфограми та 

пунктограми в текстах на слух і пояснювати їх; 

- здатність з’ясовувати поняття “слово” і роль слова як засобу називання (позначення) 

конкретних предметів, абстрактних понять, дій, ознак тощо; різні вияви відношень і 

зв’язків між словами; 

- уміння обґрунтовувати проголошення української мови як державної як необхідну 

засаду розширення її комунікативних і державотворчих функцій. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Вступ. Лексикологія як розділ мовознавства. Фразеологія. Лексикографія 

Тема 1. Вступ. Сучасна українська літературна мова як предмет наукового 

вивчення та навчальна дисципліна. Основний зміст, обсяг і завдання курсу. З історії 

становлення і розвитку української мови. 

Українська мова – національна мова українського народу, форма її 

функціонування. Поняття про діалектну базу сучасної української літературної мови. Роль 

І. П. Котляревського в історії української літературної мови і значення Т. Г. Шевченка для 

її розвитку. Поняття державної мови. Державний статус української мови. Законодавче 

забезпечення державного статусу української мови: Конституція України про державну 

мову та мови національних меншин. Соціолінгвістична ситуація в сучасній Україні: сфери 

використання державної мови і мов національних меншин. 

Поняття про літературну мову. Функції української літературної мови. 

Українська літературна мова як унормована, відшліфована форма загальнонародної 

мови: а) роль південно-східного наріччя у формуванні сучасної української мови; б) 

поняття про норми літературної мови; в) зміни поняття “літературна мова” на різних 

етапах життя мов; г) сучасна українська літературна мова як єдина і загальна цілісна 

система, що поєднує в собі часткові підсистеми.  



Писемна і усна форми сучасної української літературної мови. Функціональні стилі 

української літературної мови. Поняття про колоритно-стильові різновиди мовлення. 

Місце української мови серед інших слов’янських мов. 

Тема 2. Лексикологія як розділ мовознавства. Предмет і завдання лексикології 

української літературної мови. Слово в лексико-семантичній системі мови: ознаки, 

лексичне значення, знакова природа. Моносемія і полісемія. Семантичні зв’язки у 

словниковому складі. Поняття лексеми. Типи лексичних значень слів. Основні типи 

переносних значень слів: метафора, метонімія, синекдоха. 

Тема 3. Парадигматичні відношення між словами. Полісемія як лексико-семантичне 

явище. Омонімія як лексико-семантичне явище. Омоніми, їх типи. Поняття про міжмовні 

омоніми. Розмежування омонімії та полісемії.Пароніми. Стилістичне використання 

омонімів і паронімів. Синоніми. Типи синонімів. Поняття про синонімічний ряд. Функції 

синонімів.  Джерела синонімії. Евфемізми як різновид синонімів. Стилістична роль 

синонімів. Антонімія як лексико-семантичне явище, їх типи та стилістичне використання. 

Лексикографічні праці. 

Тема 4. Генетична характеристика лексики української мови. Склад лексики 

української літературної мови з погляду походження. Основні історичні шари слів у 

лексичному складі сучасної української мови (індоєвропейський, праслов’янський, 

спільнослов’янський, власне український). Співвідношення спільнослов’янської і власне 

української лексики. Старослов’янізми у складі української лексики. Лексичні 

запозичення зі слов’янських мов. Іншомовні елементи в українській лексиці. Запозичення 

з неслов’янських мов: грецької, латинської та інших мов; їх адаптація у лексичній системі 

української мови. Джерела і способи їх засвоєння. Лексичні кальки. Інтернаціоналізми, їх 

місце в лексичному складі сучасної української мови. Українські лексеми в інших мовах 

світу. 

Тема 5. Лексики української мови за сферами вживання. Загальновживана і 

спеціальна. Діалектна лексика. Термінологічна і професійна лексика. Жаргонна і 

арготична лексика. 

Склад української лексики зі стилістичного погляду.  Міжстильова (нейтральна 

лексика). Стилістично забарвлена лексика. Лексика усного мовлення (розмовна), її види. 

Лексика писемного мовлення (книжна), її види. Лексика офіційно-ділового, 

публіцистичного, наукового стилів. 

Тема 6. Активний і пасивний склад української лексики. Застарілі слова в 

лексичній системі української мови. Архаїзми та історизмами, її характеристика та 

стилістичне використання. Нова лексика (неологізми), її характеристика та стилістичне 

використання. 

            Тема 7. Фразеологія. Українська фразеологія, її предмет і завдання. Фразеологізм 

як тип мовної одиниці. Основні типологічні ознаки фразеологізмів. Класифікація 

фразеологізмів. Семантико-граматична характеристика фразеологізмів. Лексико-

граматичні зміни фразеологічних одиниць. Джерела формування фразеологізмів, їх 

стилістичне використання. Зв’язок фразеологізмів із частинами мови. Багатозначність 

фразем; явища синонімії та антонімії у фразеології. Шляхи засвоєння фразеологізмів. 

Експресивно-стилістичні властивості фразеологізмів. Прислів’я та приказки. Крилаті 

слова. Фразеологічний аналіз тексту. Фразеологічні словники української мови. 

Тема 8. Українська лексикографія. Предмет і завдання лексикографії. Типи 

словників. Словники енциклопедичні та лінгвістичні. Відомості з історії української 

лексикографії. Характеристика найважливіших українських лексикографічних праць. 

Сучасний стан лексикографії в Україні. Значення словників у практичній роботі вчителя-

філолога. 

 

Практикум з української  мови 

Тема 9. Вступ. Принципи українського правопису.  



Тема 10. Співвідношення між буквами та звуками. Правила переносу. Уживання 

літери ґ. Правопис ненаголошених голосних /о/, /е/, /и/.  

Тема 11. Орфографія Уживання апострофа та знака м’якшення.  

Тема 12. Чергування голосних і приголосних. Чергування голосних. Чергування у – 

в, і – й, з – із – зі (зо) як засіб милозвучності мови. Літери и, і в коренях після шиплячих і 

г, к, х.  

Чергування приголосних. Зміни приголосних під час слово- і формотворення. 

Спрощення приголосних. Подвоєння букв на позначення подовження та збігу 

приголосних.  

Тема 13. Окремі питання правопису. Уживання великої літери. Правопис слів 

іншомовного походження. Передача слов’янських прізвищ українською мовою. 

Тема 14. Правопис префіксів і суфіксів. Правопис складних іменників і 

прикметників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень, прийменників, 

сполучників і часток, зокрема частки не. 

Тема 15. Відмінювання іменників. Ступенювання прикметників і прислівників. 

Правопис дієслів, дієприкметників, дієприслівників. 

Тема 16. Пунктуація. Тире між підметом і присудком. Тире в простому реченні. 

Розділові знаки в реченнях з однорідними членами. Однорідні та неоднорідні означення. 

Узагальнювальні слова при однорідних членах речення.   

Тема 17. Розділові знаки в реченнях із відокремленими членами (узгодженими та 

неузгодженими означеннями, прикладками, обставинами, означеннями). Відокремлені 

уточнювальні члени речення. Розділові знаки при словах, словосполученнях, 

конструкціях, граматично не пов’язаних із членами речення (вставні слова, вставлені 

конструкції, звертання, вигуки). 

Тема 18. Виділення порівняльних зворотівкомами, розділові знаки в 

складносурядних і складнопідрядних реченнях. 

Тема 19. Розділові знаки при збігові сполучників. Розділові знаки в 

безсполучникових реченняхта складних синтаксичних конструкціях. 

Тема 20. Корекція набутих знань, умінь і навичок. 

 

Фонетика та фонологія 

Тема 21. Три аспекти вивчення мовних звуків. Фонетика і фонологія. Акустичний і 

лінгвістичний аспекти вивчення звукового складу української мови. Предмет і завдання 

фонетики, що вивчає артикуляційні та акустичні характеристики звуків, особливості їх 

сполучуваності у потоці мовлення. Будова мовного апарату. Активні і пасивні мовні 

органи. Поняття артикуляції. Взаємовідношення фонетики й фонології. Основні 

фонетичні одиниці мовлення: звук, склад, фонетичне слово, мовленнєвий такт, фраза.  

Предмет і завдання фонології, що вивчає звуки мови з погляду їх функцій. Поняття 

фонеми. Протиставлення фонеми і звука. Фонема як об’єкт дослідження різних 

фонологічних шкіл. Основний її вияв та варіанти. Функції фонеми як мовної одиниці. 

Диференційні ознаки фонеми. Поняття “інваріант” (головний вияв) і “варіант” фонеми. 

Розвиток поглядів на систему фонем сучасної української літературної мови. 

Тема 22. Система фонем сучасної української літературної мови. Голосні фонеми, 

їх класифікація. Звукова реалізація голосних фонем. Варіанти голосних фонем у 

наголошених та ненаголошених позиціях. 

 Приголосні фонеми, їх модифікації. Звукова реалізація приголосних фонем. 

Класифікація  приголосних фонем за основним алофоном. Питання про кількісний склад 

приголосних фонем сучасної української мови.  

Тема 23. Фонематична та фонетична транскрипції.  Фонетичний і фонологічний 

аналіз голосних. Фонетичний і фонологічний аналіз приголосних. 

Тема 24. Зміни звуків і фонем у мовленнєвому потоці. Альтернації в системі 

вокалізму та консонантизму. Фонетичні процеси, зумовлені сполучуваністю звукових 



одиниць у мовленнєвому потоці. Дві категорії змін звукового складу у мовному потоці. 

Типологія цих змін. . Видозміни фонем у мовному потоці (за термінологією Н. І. Тоцької, 

модифікації фонем). Видозміни голосних фонем: акомодація, редукція, гармонійна 

асиміляція.  

Зміни приголосних у мовленнєвому потоці. Асиміляція приголосних, її різновиди. 

Асиміляція за дзвінкістю/глухістю, за місцем і способом творення, асиміляція за м’якістю. 

Палаталізація. Дисиміляція приголосних. Різновиди дисиміляції. Спрощення в групах 

приголосних. Подовження приголосних як фонетичний процес. Явище подвоєння. 

Морфонологія як учення про регулярні фонологічні чергування у складі морфем. 

Чергування голосних і приголосних фонем. Фонетичні (живі) та історичні чергування. 

Найдавніші чергування голосних. Чергування голосних фонем, зумовлені пізнішими 

фонетичними процесами: а) /е/ та /о/ з /і/; б) /е/ та /о/ з  нулем звука; в) /е/ та /о/ після 

шиплячих та /ј/; г) /и/ з /о/ у фонемосполуках /ри/, /ли/. 

Чергування приголосних фонем. Чергування приголосних, пов’язані з першим 

перехідним пом’якшенням (г, к, х ‒ ж, ч, ш). Чергування приголосних, пов’язане з другим 

і третім перехідним пом’якшенням (г, к, х ‒ з, ц, с). Чергування приголосних при 

сполученні з /й/. Чергування приголосних /г/, /к/, /х/ – /ж/, /ч/, /ш/ – /з′/, /ц′/, /с′/ перед 

суфіксами -ськ-, -ств-. Зміни приголосних перед суфіксом -ин-. Чергування в групах  

приголосних. Історичне коментування чергувань. 

Чергування голосних і приголосних фонем, які становлять специфіку української 

мови. Евфонічні чергування.  

Тема 25. Орфоепія. Орфоепічні норми української літературної мови. Вимова та 

правопис. Орфоепія і культура усного мовлення. Причини відхилень від орфоепічних 

норм. Основні норми української літературної вимови: вимова голосних, приголосних та 

звукосполучень приголосних; деякі особливості вимови слів іншомовного походження. 

Аналіз сучасних орфоепічних норм української мови. Вимова голосних у наголошеній і 

ненаголошеній позиціях. Вимова приголосних у різних позиціях і вимова сполучень 

кількох приголосних. Особливості вимови слів іншомовного походження. Евфонічні 

чергування голосних і приголосних. 

Тема 26. Наголос в українській мові. Словесний наголос, його функції. Акустичні й 

артикуляційні відмінності наголошених складів від ненаголошених. Місце наголосу в 

слові в українській мові. Рухомий і нерухомий наголос при словозміні і словотворенні. 

Акцентна дублетність. Фонетичні слова. Поняття про проклітики та енклітики. Головний 

та побічний наголос. Акцентологія. Норми українського наголосу. 

Тема 27. Склад, його фонетична будова. Складоподіл. Основні закономірності 

складоподілу в українській мові. Типи складів. Інтонація. Паузи. 

Тема 28. Графіка як розділ науки про мову. Поняття графеми. Український алфавіт 

та інші знаки, що використовуються в українському письмі. Співвідношення між буквами 

українського алфавіту і фонемами. Букви для позначення голосних і приголосних фонем. 

З історії письма. 

Тема 29. Орфографія. Предмет і завдання орфографії. Основні поняття орфографії: 

орфограма, принцип правопису. Типи орфограм. Орфограми буквені і небуквені.  

Теоретичні і практичні засади функціонування сучасних орфографічних норм. 

Історія становлення орфографічних норм української мови. Принципи української 

орфографії: фонетичний, фонематичний, морфологічний, історичний (традиційний) та 

семантично-диференційний (смисловий чи диференціююче написання). Різновиди 

орфограм. Вживання великої букви. Правопис прізвищ і власних назв. Правопис слів 

іншомовного походження. Правила переносу слів із рядка в рядок, технічні правила 

переносу. Історичний розвиток правописної системи української мови. «Український 

правопис» 1993 р. видання: основні зміни і доповнення. Правописні проблеми кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. Проєкт найновішої редакції «Українського правопису». 

 



Граматика. Морфологія 

Тема 1. Граматика сучасної української мови. Основні поняття граматики. 

Граматика української мови як учення про її морфологічну та синтаксичну будову. 

Морфологія та синтаксис як розділи граматики. Основні граматичні поняття: граматичне 

значення, граматична форма, граматична категорія, граматичне значення слова у його 

відношенні до лексичного. Способи вираження граматичного значення слова 

граматичною формою слова. Синтетичні й аналітичні форми слів. Граматичні категорії. 

Системи граматичних категорій в українській мові. Морфологічні, синтаксичні та 

лексико-граматичні категорії. Поняття грамеми. 

Тема 2. Морфологія сучасної української мови. Частини мови. 

Морфологія як граматичне вчення про систему форм слова та засоби їх вираження. 

Поняття про словоформу. Взаємозв'язок між словом і словоформою. Частини мови та 

принципи їх виділення в українській мові. Повнозначні та службові частини мови. 

Проблема займенникових слів, нечастиномовні слова – морфеми і слова – речення, 

ступені й різновиди взаємопереходу частин мови. 

Тема 3. Морфеміка і морфемологія сучасної української мови. 

Морфеміка як тип мовної одиниці. Морфемний склад слова. Поняття про морфему. 

Типи морфем в українській мові. Морфи як варіанти морфем. Кореневі й афіксальні 

морфеми. Словотворчі, формотворчі і словозміні афікси. Поняття нульової морфеми. 

Основа слова і закінчення. Основні зміни в морфемній будові слова: спрощення, 

перерозклад, ускладнення. Принципи морфемного аналізу слів. 

Тема 4. Словотвір і словотворення.  

Словотвір як учення про мотивацію і творення похідних слів. Твірна основа і 

словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення. Способи словотвору в 

сучасній українській  мові. Словотвір іменників. Словотвір прикметників. Словотвір 

дієслів. Словотвір прислівників. Принципи словотвірного аналізу 

Тема 5. Іменник: дефініція, лексико-граматичні розряди, граматичні категорії. 

Іменникяк частина мови. Семантико-граматичні ознаки його виділення. Лексико-

граматичні розряди іменників: іменники - власні та загальні назви, назви істот і неістот, 

конкретні, абстрактні та збірні іменники, іменники з речовим значенням. Перехід 

іменників одного розряду до іншого.Граматичні категорії іменника. Категорія роду, її 

значення, морфологічне, синтаксичне та лексичне вираження. Формально-граматичніта 

значеннєві принципи розподілу іменників за родами. Іменники спільного та подвійного 

роду. Хитання в роді іменників.Категорія числа, її значення та граматичні засоби 

вираження. Іменники, що мають форму тільки однини або форму тільки множини. 

Категорія відмінка. Відмінкова система сучасної української літературної мови. Кличний 

відмінок у парадигмі іменника. Основні значення відмінків. 

Тема 6. Відміни, словозміна і словотвір іменників.  

Словозміна іменників. Поняття про парадигму іменників. Повна та неповна 

парадигма. Принципи поділу іменників на відміни та групи. Характеристика парадигм 

іменників І, II, ІІІ та IV відмін. Розмежування варіантів відмінкових форм. Невідмінювані 

іменники. Відмінювання іменників pluralta tantum. Іменники з ознаками прикметникової 

парадигми. Словотвір іменників. 

Тема 7. Прикметник: дефініція, лексико-граматичні розряди. 

Прикметник. Поняття про прикметник як частину мови. Специфіка граматичних 

категорій прикметника. Лексико-граматичні розряди прикметників: якісні, відносні, 

присвійні. Перехід відносних у якісні, присвійних – у відносні та якісні. Здатність 

прикметників формувати синонімічні ряди, вступати в антонімічні відношення, розвивати 

переносні значення. 

Тема 8. Граматичні особливості, словозміна і словотвір прикметників. 

Короткі та повні прикметника. Стягнені та нестягнені форми повних прикметників. 

Ступені порівняння як форми якісних прикметників. Особливості відмінювання та 



правопису прикметників. Творення та значення вищого та найвищого ступенів 

порівняння. Аналітичні форми ступенів порівняння. Відмінювання прикметників твердої 

та м'якої групи. Проблема кількості відмінюваних грамем прикметника. Словотвір 

прикметників якісних, відносних, присвійних. Творення прикметників від географічних 

назв. Прикметники, утворені складанням основ, їх правопис. Перехід прикметників у 

іменники. 

Тема 9. Числівник як частина мови. 

Числівник. Проблема частиномовної природи числівника.. Розмежування 

числівниківта інших слів з кількісним значенням. Числівник як частиномовна 

морфологічна периферія. Специфіка вияву граматичних категорій числівника. 

Функціональні розряди числівників: власне-якісні, збірні, дробові, неозначено-кількісні. 

Особливості їх вживання. Питання про порядкові числівники. Структурні типи 

числівників: прості, складні та складені. Відмінювання різних розрядів числівників. 

Аналіз специфіки парадигм кількісних числівників у сучасній українській літературній 

мові. Синтаксичні функції числівників. 

Тема 10. Займенник як частина мови.  

Займенник. Займенникові слова в системі частин мови. Співвідношення займенників 

за значенням, морфологічними ознаками та синтаксичною роллю в реченні з іншими 

частинами мови - іменниками, прикметниками, числівниками. Лексико-граматичні 

розряди займенників. Граматичні категорії займенників. Специфічні випадки 

функціонування займенників. Явище прономіналізації.Словотвірні характеристики 

займенників. Словозміна. 

Тема 11. Дієслово як частина мови. 

Дієслово. Поняття про дієслово як частину мови. Система дієслівних утворень в 

українській мові. Неозначена форма дієслова. Типи дієслівних основ. Поділ дієслів на 

класи за співвідношенням з основами інфінітива та теперішнього часу. Поділ дієслів на 

дієвідміни. Категорія виду дієслова. Протиставлення форм доконаного та недоконаного 

виду у видовій парі. Способи творення форм доконаного та недоконаного виду. Видова 

пара. 

Категорія особи дієслова та числа. Дієслова з неповною особовою парадигмою. 

Безособові дієслова. Категорія часу та роду дієслова. Система дієслівних часів у сучасній 

українській літературній мові, їх творення та значення. Пряме та переносне вживання 

часових форм дієслова. Категорія способу дієслова. Дійсний, умовний та наказовий 

способи, їх творення та значення. Загальнодієслівна категорія перехідності-неперехідності 

дієслова. Перехідні дієслова та засоби їх вираження. Неперехідні дієслова та засоби їх 

вираження. Валентність дієслова. Категорія стану дієслова та її зв'язок з перехідністю-

неперехідністю. Дієслова активного стану, їх засоби вираження. Дієслова пасивного та 

зворотно-середнього стану. 

Тема 12. Дієприкметник. Дієприслівник. 

Дієприкметник як форма дієслова та прикметникові характеристики дієприкметника. 

Граматичні категорії дієприкметника. Творення дієприкметників. Активні дієприкметники 

теперішнього часу, їх значення та вживання. Пасивні дієприкметники минулого часу обох 

видів. Перехід дієприкметників у іменники та прикметники. Дієслівні форми на -но, -то. 

Дієприслівник як форма дієслова. Дієслівні та прислівникові характеристики 

дієприслівника. Значення дієприслівників доконаного та недоконаного видів. Творення та 

синтаксична роль дієприслівників. Перехід дієприслівників у прислівники та 

прийменники. 

Тема 13. Прислівник як частина мови. 

Прислівник Значення прислівниківяк слів, що виражають статичну ознаку іншої 

ознаки. Морфологічні ознаки, синтаксична роль прислівників. Групи прислівників за 

означенням. Ступені порівняння означальних прислівників.Творення прислівників (від 



прикметників, іменників, числівників, займенників, дієслів). Перехід у прислівники інших 

частин мови. Перехід прислівників у прийменники, сполучники, частки. 

Тема 14. Слова категорії стану.  

Слова категорії стану та їх місце в системі частин мови. Частиномовна база 

станівника. Лексико-семантичні групи слів категорії стану. 

Тема 15. Модальник. Модальні слова як особлива категорія слів. 

Формування модальника та його частиномовний статус. Семантичні розряди 

модальних слів. Морфологічні та синтаксичні властивості модальника. 

Тема 16. Службові слова. 

Критерії виділення службових частин мови. Спільні й відмінні особливості 

службових слів. Морфологічний аналіз службових слів 

Тема 17. Прийменник як частина мови. 

Прийменники як службові слова, що виражають відношення (просторові, часові та 

інші) між повнозначними словами. Морфологічний склад прийменників. Перехід 

самостійних слів і словосполучень у прийменники. Вживання прийменників з певними 

відмінками іменників і субстантивованих слів. Полісемія прийменників. Ознайомлення 

прийменників. Синонімія прийменників 

Тема 18. Сполучник як частина мови. 

Сполучники як службові слова, що виражають зв'язок між словами в реченні, між 

частинами речень. Синтаксичні функції сполучників. Морфологічний склад сполучників. 

Сполучники сурядності і підрядності, їх групи. Сполучні слова їх відмінність від 

сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники. 

Тема 19. Частка як частина мови. 

Частки як службові слова, що вносять певні відтінки у значення слів чи рівень. 

Групи часток за значенням. Функції часток. Частки словотворчі і формотворчі. Правопис 

часток в українській мові. 

Тема 20. Вигук і звуконаслідування.  

Вигуки як слова, що виражають емоції та волевиявлення, їх роль у реченні. Групи 

вигуків за значенням, їх уживання. Перехід у вигуки повнозначних слів. 

Звуконаслідувальні слова. 

 

Синтаксис української мови 
Тема 1. Загальні питання. Загальне поняття про синтаксис. Зв'язок синтаксису з 

іншими лінгвістичними розділами та дисциплінами. Типи синтаксичних одиниць. 

Синтаксичні зв’язки і відношення (предикативні, підрядні, сурядні). 

Тема 2. Словосполучення як некомунікативна синтаксична одиниця. 

Словосполучення та його відношення до слова і речення. Типи словосполучень за 

будовою (за кількісним принципом). Типи синтаксичного зв’язку слів у 

словосполученнях. Типи підрядних словосполучень за морфологічною ознакою 

стрижневого (основного) слова. Засоби зв’язку слів у словосполученнях. Смислові 

відношення між словами у словосполученні. 

Тема 3. Речення як основна одиниця синтаксису. Речення та судження. Основні 

ознаки речення: предикативність, модальність і часова співвіднесеність, семантико-

інформативна й інтонаційна завершеність та ін. Основні аспекти вивчення речення: 

семантичний, формально-граматичний, комунікативний. Типи речень за комунікативним 

призначенням. 

Тема 4. Просте двоскладне речення. Поняття про двоскладне речення. Вираження 

предикативності у двоскладному реченні. Особливості семантичної структури 

двоскладного речення. Головні члени та їх роль у синтаксичній та семантичній 

організації двоскладного речення. Поняття про другорядні члени речення. Повні та 

неповні речення. Структурно-семантичні різновиди неповних речень. Еліптичні речення. 

Приєднувальні конструкції як специфічні різновиди повних та неповних речень. 



Тема 5. Головні та другорядні члени речення. Традиційне вчення про члени 

речення. Класифікація членів речення на основі синтаксичних зв’язків. Головні члени 

речення, їх роль у структурі простого речення. Координація підмета і присудка 

Другорядні члени речення, їх роль у структурі простого речення. Нові підходи до 

класифікації членів речення. 

Тема 6. Підмет як головний член двоскладного речення. Типи підмета та способи 

його вираження: а) прості підмети; б) складені підмети. 

Тема 7. Присудок як головний член двоскладного речення. Типи присудків за 

морфологічним способом вираження та будовою. Дієслівний присудок. Простий 

дієслівний присудок, способи його вираження. Ускладнені форми простого присудка. 

Дієслівний складений присудок, способи його вираження. Характер допоміжного 

дієслова. Дієслівний складний присудок. Синонімічність різних форм присудка. 

Координація простого і складеного присудків з підметом. Іменний складений присудок. 

Питання про іменний присудок з нульовою зв’язкою. Зв’язка як складова частина 

іменного складеного присудка, типи зв’язок. Способи вираження іменної частини 

складеного присудка. Складний іменний присудок. Складні присудки змішаного типу. 

Синоніміка різних форм іменного присудка. 

Тема 8. Другорядні члени речення. Додаток. Означення. Обставина. Загальне 

поняття про непоширені та поширені речення. З історії питання про другорядні члени 

речення. Принципи їх класифікації. Додаток як синтаксичне вираження об’єкта: прямий / 

непрямий; придієслівні / приіменні та додатки при словах категорії стану; вивчення 

додатка у загальноосвітній школі. Означення як синтаксичне вираження ознаки: 

узгоджене / неузгоджене; прикладка як різновид означення; її правопис; вивчення 

означення у загальноосвітній школі. Обставина як синтаксичне вираження дії, процесу, 

стану, ознаки: групи обставин за значенням; вивчення обставин у загальноосвітній школі. 

Тема 9. Односкладне речення. Характер головного члена в них.Односкладні 

речення і судження.Поширені і непоширені, повні і неповні односкладні 

речення.Односкладні речення – синонімічні паралелі двоскладних.Класифікація 

односкладних речень:означено-особові речення, неозначено-особові речення, 

узагальнено-особові речення, безособові речення, інфінітивні речення, номінативні 

речення, ґенетивні речення.Структурно-семантичні типи нечленованих речень. 

Розрізнення нечленованих і неповних речень. 

Тема 10. Поняття про просте ускладнене речення. Основні різновиди ускладнених 

речень. 

Тема 11. Речення з однорідними членами. Поняття про ряд однорідних членів 

речення. Характеристика ряду однорідних членів. Узагальнюючі слова при них. Питання 

про речення з однорідними присудками. Однорідні та неоднорідні означення. 

Тема 12. Речення з відокремленими другорядними членами. Поняття про 

відокремлення. Основні умови відокремлення другорядних членів. Напівпредикативні 

відношення привідокремлених другорядних членах. Відокремлення означень, узгоджених 

і неузгоджених. Синонімія відокремлених означень і підрядних означальних речень. 

Пунктуація при відокремлених означеннях. 

Тема 13. Відокремлення прикладок. Засоби вираження непоширених і поширених 

відокремлених прикладок. Синонімія відокремлених прикладок і підрядних речень. 

Пунктуація при відокремлених прикладках. Відокремлення обставин. Засоби вираження 

непоширених і поширених відокремлених обставин. Синонімія відокремлених обставин і 

підрядних обставинних речень. Пунктуація при відокремлених обставинах. Відокремлені 

додатки. 

Тема 14. Вставні конструкції у структурі поширеного речення. Функціонально-

семантичні різновиди вставних конструкцій. Уточнюючі слова та звороти в складі 

простого речення та їх синтаксична роль. Пунктуація в реченнях з уточнюючим членами. 



Тема 15. Вставлені конструкції у структурі поширеного речення. Функціонально-

семантичні різновиди вставлених конструкцій.  

Тема 16. Звертання. Загальна характеристика. Значення та способи вираження 

звертання, його місце в реченні. Інтонація при звертанні. Порядок слів у простому 

реченні. Прямий та непрямий порядок слів. 

Тема 17. Курсова робота. 

Тема 18. Складне речення як синтаксична одиниця. 

Складне речення як синтаксична конструкція. Проблеми дослідження складного 

речення. Визначальні граматичні та семантичні ознаки складного речення. Засоби звʼязку 

частин складного речення. Формально-синтаксична та семантико-синтаксична структура 

складного речення. Комунікативна організація складного речення. Поділ складних речень 

за основними засобами зв'язку на сполучникові та безсполучникові. 

Тема 19. Складносурядне речення. Складносурядне речення в системі складного 

речення. Засоби вираження синтаксичних зв'язків і змістових відношень між частинами 

складносурядного речення. Структурно-семантичні типи складносурядних речень, 

виділювані на основі єдності характеру синтаксичних зв'язків і семантичних відношень 

між компонентами. Речення з єднальними, зіставно-протиставними, розділовими та 

градаційними сполучниками. Складносурядні речення відкритої та закритої структур. 

Складносурядні багатокомпонентні конструкції.  

Тема 20. Складнопідрядне речення як тип синтаксичної конструкції. 

Складнопідрядне речення нерозчленованої структури. Складнопідрядне елементарне 

речення. Структурні особливості складнопідрядних речень. Функції сполучних слів і 

сполучників у складнопідрядному реченні. Вказівні слова як факультативні та обов’язкові 

компоненти в головній частині. Принципи класифікації складнопідрядних речень. 

Складнопідрядні елементарні речення нерозчленованої структури. Характеристика 

складнопідрядних речень у зв’язку з функцією підрядної частини. Семантико-структурні 

типи складнопідрядних речень нерозчленованої структури.  

Тема 21. Складнопідрядне речення розчленованої структури. Складнопідрядні 

елементарні речення розчленованої структури. Різновиди складнопідрядних речень із 

підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними супровідними. 

Складнопідрядні речення з пояснювальними відношеннями між предикативними 

частинами. 

Тема 22. Багатокомпонентне складнопідрядне речення. 

Складнопідрядне багатокомпонентне речення. Речення з кількома підрядними 

частинами, різновиди зв’язку підрядних частин у їх межах. Складнопідрядні речення з 

неоднорідною супідрядністю, послідовною підрядністю та однорідною супідрядністю. 

Поняття про контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення. 

Тема 23. Складне безсполучникове речення. Елементарне складне 

безсполучникове речення. Складне безсполучникове речення. Проблема статусу складних 

безсполучникових речень. Складні безсполучникові елементарні речення з однорідними 

та неоднорідними частинами та їх основні різновиди. 

Тема 24. Багатокомпонентне безсполучникове складне речення. Типи 

безсполучникових складних конструкцій. 

Тема 25. Складне речення з різними видами зв’язку. 

Складне речення з різними видами сполучникового зв’язку. Складні речення із 

сурядністю і підрядністю та їх різновиди. Складні речення з підрядністю і сурядністю. 

Складне сполучниково-безсполучникове речення. Конструкції з сурядністю і 

безсполучниковістю; з підрядністю і безсполучниковістю; з сурядністю, підрядністю і 

безсполучниковістю. 

Тема 26. Складне синтаксичне ціле. Текст. 

Складне синтаксичне ціле як синтаксична одиниця і компонент тексту. Засоби 

зв’язку його компонентів: семантична пов’язаність речень, єдність їх змісту, лексичні, 



морфологічні, синтаксичні та ритмомелодійні засоби. Абзац як композиційно-

комунікативна одиниця, його роль у членуванні тексту. Текст як об'єкт синтаксично-

комунікативного аналізу. Функціонально-комунікативні різновиди текстів. Монологічне 

мовлення як комунікативна та семантико-синтаксична форма усного і писемного тексту. 

Діалогічне мовлення. Конструкції з чужим мовленням. Засоби передачі чужого мовлення, 

співвідношення форм прямої та непрямої мови.  

Тема 27. Період. 

Період як своєрідна синтаксична структура. Структурно-семантичні особливості 

періоду. Семантико-синтаксичні відношення між частинами періоду. 
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Морфеміка. Словотвір. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 
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Наукова думка, 1990. – 169 с. – Режим доступу :  http://www.twirpx.com/file/232629/. 
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 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYX

VsdGRvb 

WFpbnxkaWFsZWN0b2xvZ3xneDo1MGY4NDQ4ODkzNzQ2M

zcz 

3. Маньковська Т. О. Проблеми лінгвоукраїністики в 

науковій спадщині Проблеми лінгвоукраїністики в науковій 
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Кривий Ріг, 2012. –  36 с. – Режим доступу :  kdpu-
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https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/128817/Books_2010_2019_018-2013-1_27.pdf?sequence=1
http://www.ex.ua/97318360
http://www.slovnyk.org/
http://www.slovnyk.net/
http://www.mova.info/pidruchn.aspx
http://www.ukrcenter.com/


7. Сайт «Cybermova». Посилання на ресурси і програми, присвячені українській мові. 

Розмаїття українських словників та інших ресурсів для перекладу, навчання в 

мережі Інтернет. – Режим доступу :  http://cybermova.com/index ua. htm 

8. Сайт «Український правопис», присвячений мовним питанням. – Режим доступу : 

 http://pravopys.vlada.kiev.ua 

9. Словник українських говірок Карпатського регіону: пояснення та походження 

слів [Електронний ресурс]  / Укл. Д. П. Савчук; Передмова М. Д. Павлюка. – Київ; 

Косів: Писаний Камінь, 2012. – 154 с. – Режим доступу : 

 http://www.twirpx.com/file/1245614/ 

10. Словник української мови Бориса Грінченка – Режим доступу : 

 http://hrinchenko.com/ 

11. Словники України – Режим доступу :   http://lcorp.ulif.org.ua/dictua 

12. Словник.net  – Режим доступу :  http://www.slovnyk.net 

13. Словник іншомовних слів (Metaseek) – Режим доступу : 

  http://www.pcdigest.net/ures/book/sis.shtml 

14. Російсько-український (академічний) словник (1924 – 33 рр.) – Режим доступу : 

  http://r2u.org.ua/ 

15.  Російсько-український словник сталих виразів [Електронний ресурс]  – Режим 

доступу :  http://stalivyrazy.org.ua 

16. http://dict.linux.org.ua/ 

17. Українська мова. Енциклопедія [Електронний ресурс]. – К., 2000. – Режим 

доступу :  http://izbornyk.org.ua/ukrmova/um.htm 

18. Український правопис [Електронний ресурс]  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні 

НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук.думка, 2007. – 288 с. 

http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007 

19. Український правопис. – К. : Наук.думка, 2015. – Режим доступу : 

 http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm 

20. Українська мова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ukrainskamova.narod.ru 

21. Шило Г. Наддністрянський реґіональний словник. – Львів – Нью-Йорк, 2008. – 

Режим доступу :   http://www.twirpx.com/file/793175/ 

22.Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000. 

http://izbornyk.org.ua/ukrmova/um.htm 

23. Український правопис-2015 

http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm 

24. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. 

мови НАН України. — К. : Наук.думка, 2007. — 288 с. 

http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007 

25. Українська мова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ukrainskamova.narod.ru 

26. Словники України http://lcorp.ulif.org.ua/dictua 

27. Словник.net  http://www.slovnyk.net 

28. Російсько-український словник сталих виразів http://stalivyrazy.org.ua 

30. Багатомовній словник (перекладний) http://www.slovnyk.org 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: Граматика української 

мови (Основні поняття граматики; морфонологія; словотвір; морфологія: іменні частини 

мови): залік (3 семестр);  

Морфологія (дієслово, прислівник, станівник, модальник, службові частини мови, 

вигук): іспит (4 семестр). 

http://cybermova.com/index_ua.htm
http://pravopys.vlada.kiev.ua/
http://www.twirpx.com/file/1245614/
http://www.twirpx.com/file/1245614/
http://hrinchenko.com/
http://hrinchenko.com/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua
http://www.slovnyk.net/
http://www.pcdigest.net/ures/book/sis.shtml
http://r2u.org.ua/
http://stalivyrazy.org.ua/
http://dict.linux.org.ua/
http://izbornyk.org.ua/ukrmova/um.htm
http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007
http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm
http://ukrainskamova.narod.ru/
http://ukrainskamova.narod.ru/
http://izbornyk.org.ua/ukrmova/um.htm
http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm
http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007
http://ukrainskamova.narod.ru/
http://ukrainskamova.narod.ru/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua
http://www.slovnyk.net/
http://stalivyrazy.org.ua/
http://www.slovnyk.org/


5. Засоби діагностики успішності навчання: Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів з дисципліни «Сучасна українська літературна мова» здійснюється на 

основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР).  

Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння 

програмового матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, складати конспект рекомендованої літератури, написання і захист 

реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал  


	Монографії

