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Пояснювальна записка

Програму призначено для вступників до аспірантури при кафедрі 
української мови ХНУ імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 035 Філологія за 
освітньо-науковою програмою Філологія (українська мова та література, 
слов'янські мови та літератури, світова література).

Вступний екзамен до аспірантури має на меті визначити рівень 
професійної підготовки вступника до аспірантури, обсяг та глибину його знань 
української мови, володіння теоретико-поняттєвим апапатом, зʼясувати 
спроможність абітурієнта критично осмислювати стан розроблення обраної 
наукової теми дисертаційного дослідження.

Знання з української мови в межах програми передбачають розуміння 
історичних етапів розвитку української мови, звʼязку мови з історією та 
культурою народу, системної зумовленості мовних явищ.

Передумовою складання вступного іспиту до аспірантури є подання 
переліку власних наукових публікацій здобувача, а також реферату за темою 
наукового дослідження. Обсяг реферату не повинен перевищувати 30 сторінок.



ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВСТУПНИКІВ ДО 
АСПІРАНТУРИ

Вступник до аспірантури за спеціальністю 035 «Філологія» (предметний 
напрям – українська мова) повинен:

• знати сучасний стан розроблення загальнотеоретичних та 
прикладних питань розвитку та функціонування української мови;

• розуміти базові тенденції мовного розвитку, характеризувати 
специфіку взаємодії екстралігнвальних та інтралінгвальних чинників, що 
зумовлюють статику та динаміку мовної системи;

• уміти узагальнювати проблемні ситуації та визначати перспективні 
напрямки наукового аналізу мовних явищ, критично осмислювати вироблені в 
лінгвістиці наукові концепції й демонструвати потенційну здатність розробляти 
та обгрунтовувати методологію й методику дослідження актуальних наукових 
проблем;

• володіти науковою мовою, вміти створювати наукові тексти 
різножанрової приналежності. 



ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Вступний екзамен зі спеціальності 035 – філологія, предметний напрям – 
українська мова для здобувачів проводиться відповідно до програми, 
затвердженої Вченою радою Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Вступний екзамен проводиться за екзаменаційними білетами і 
складається із 5 частин:

Частина 1– теоретична: охоплює охоплює питання структури та 
системи української мови фонетики/фонології, лексикології, фразеології,  
семасіології, морфеміки, словотвору та морфології, синтаксису. Максимальна 
кількість балів – 20.

Частина 2 – теоретична: містить питання, що стосуються історії 
української мови та історії української літературної мови. Максимальна 
кількість балів – 20.

Частина 3 – теоретична: охоплює питання діалектології (соціальних та 
територіальних діалектів) та питання стилістики сучасної української мови. 
Максимальна кількість балів – 10.

Частина 4 – практична: передбачає проведення комплексного 
лінгвістичного аналізу речення. Максимальна кількість балів – 30.

Частина 5 – опис дослідницької пропозиції у жанрі наукового 
повідомлення. Максимальна кількість балів – 20.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

Критеріями оцінювання теоретичних питань є:
1) володіння теоретико-поняттєвим апаратом та знання лінгвістичних 

концепцій (фонетика, фонологія, лексикологія, морфеміка, морфологія, 
синтаксис, стилістика);

2) точність, повнота та системність висвітлення питання;
3) належна теоретична аргументованість положень і ілюстрація 

переконливими прикладами.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Базовими критеріями оцінювання практичних завдань є:
1) правильність і повнота виконання завдання;
2) здатність розглядати мовне явище в його історичній ретроспективі;
3) уміння застосовувати теоретичні знання.

ОЦІНКА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Оцінювання дослідницької пропозиції здійснюється за такими 
критеріями: 1) знання історії проблеми та стану її наукового розроблення;

2) актуальність;
3) практична та теоретична значущість;
4) наукова новизна;
5) евристичний підхід до висвітлення наукової проблеми;
6) знання базових теоретичних понять, методів та методології наукового 

аналізу.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ

За 
національною 

шкалою

За шкалою 
вищого 

навчального 
закладу

Визначення

5 (відмінно)

90–100 Робота відзначається повнотою і вичерпністю. 
Абітурієнт вільно орієнтується в 
концептуальному просторі курсу, володіє 
теоретичними та практичними знаннями з 
історичної граматики, лексикології та 
лексикографії, фонетики, морфеміка і словотвору, 
морфології, синтаксису, стилістики, культури 
мовлення, розуміє процеси розвитку мовних 
явищ; реалізує знання з основних понять і 
концепцій сучасної мовознавчої науки; вільно 
оперує мовознавчою термінологією; вміє 
самостійно аналізувати мовні факти і факти 
науки, демонструючи рівень мовної компетенції, 
різнобічні системні знання мовного матеріалу 
Імплементацію теоретичних знань до практики 
доведено до автоматизму 



4 (добре)

70–89 Вище середнього рівня з кількома негрубими 
помилками. Абітурієнт володіє теоретичними 
знаннями, проте практичне їх застосування не є 
таким, що доведене до автоматизму.
Загалом правильна робота з невеликою кількістю 
помилок. Абітурієнт має деякі прогалини в 
теоретичних знаннях, що не стосуються 
фундаментальних положень.

3 (задовільно)

50–69 Непогано, але зі значною кількістю недоліків. 
Істотні лакуни в теоретичних знаннях, навички 
практичної роботи не виходять за межі 
застосування лише основних теоретичних 
положень на практиці, є виключно 
репродуктивними. Виконання задовольняє 
мінімальні критерії. Мають місце серйозні 
помилки.

2 
(незадовільно) 

0–49 Теоретичні знання відсутні. Абітурієнт 
спроможний виконувати аналіз мовного 
матеріалу лише на елементарному рівні.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування 
на навчання, якщо оцінка з вступного випробування складає не менше 50 балів.



ПРОГРАМА
ВТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ВСТУП
Сучасна українська літературна мова  як предмет наукового вивчення. 

Українська мова – національна мова українського народу. Місце української 
мови серед мов світу. Літературна мова як форма загальнонародної мови. 
Ознаки та форми існування української літературної мови. “Українська 
літературна мова” і “національна мова”. Літературна мова й діалект. 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ.

1. Лексикологія як самостійна мовознавча дисципліна. Об’єкт і предмет 
лексикології та її завдання.

2 Основні етапи становлення та розвитку української лексикології ХІХ – 
поч. ХХІ ст. Зв’язок лексикології з іншими мовознавчими дисциплінами.

3. Слово як предмет лексикології. Поняття про слово. Основні терміни 
семасіології (лексема, семема, сема, лексико-семантичний варіант, звуження, 
розширення та зміщення значення).

4. Лексичне і граматичне значення слова. Граматична форма і граматична 
категорія. Структура лексичного  значення слова.

5. Лексичне значення як об’єкт типологічної класифікації. Критерії 
виділення типів лексичних значень. Типи лексичних значень та їх 
характеристика.

6. Полісемія і моносемія. Природа багатозначності та її функції в мові. 
Пряме і переносне значення слова. Види перенесень.

7. Конструкції полісемії. Семантичні структури багатозначних слів. 
Метафора і  метонімія як чинники формування переносного значення слова.  
Значення слова і вживання.

8. Парадигматичні зв’язки у лексиці. Синонімія як один із різновидів 
парадигматичних зв’язків. Основні підходи до вивчення синонімії. Критерії 
синонімічності. Визначення поняття синонімії. Лексична синонімія. Джерела і 
причини виникнення синонімів. Типи синонімів. Синонімічний ряд і його 
будова. Функції синонімів. Евфемізми та перифрази.

9. Поняття про антонімію. Логічна основа антонімії. Критерії 
антонімічності лексичних одиниць. Семантичні типи лексичних антонімів. 
Структурні типи лексичних антонімів. Повна і неповна антонімія. Енантіосемія 
та оксюморон.

10. Омонімія як мовне явище. Лексична омонімія: визначення, критерії 
розпізнавання лексичних омонімів. Типи  омонімів.Класифікація омонімів за 
походженням. Омогрупа. Джерела та шляхи розвитку лексичних омонімів. 
Відображення омонімії у словниках. Явище паронімії в українській мові.

11. Проблеми диференціації лексичного складу сучасної української мови 
з погляду походження. Успадкована лексика сучасної української мови. 



Індоєвропейська лексика у складі сучасної української мови. Праслов’янська 
(спільнослов’янська) лексика у складі сучасної української мови. Власне 
українська лексика. Успадкована лексика як джерело збагачення лексичного 
складу сучасної української мови. Успадкована лексика як чинник формування 
національної мовної картини світу.

12. Запозичена лексика в сучасній українській мові. Основні джерела 
запозичень. Шляхи запозичень. Етапи засвоєння запозичених слів і семантичні 
процеси, що їх супроводжують. Безпосередні й опосередковані запозичення. 
Структурні типи запозичених слів, їх фонетичні й граматичні особливості в 
українській мові. Класифікація запозичень за походженням. 

13. Запозичення зі старослов’янської, латинської, грецької мов, 
тюркських, германських, польської, французької, англійської та інших мов. 
Тематична характеристика запозиченої лексики. Особливості освоєння 
запозичених слів. Тематичні групи запозичень. Інтернаціоналізми у складі 
української лексики, їх ознаки та стилістичні функції. 

14. Стилістична диференціація лексики. Поняття про стильову 
диференціацію лексики. Експресивно-стилістична характеристика української 
лексики. Міжстильова, стилістично нейтральна лексика. Стилістично 
забарвлена лексика, екзотизми, варваризми як різновиди книжної лексики. 
Стилістичні особливості використання застарілої лексики в мові художньої 
літератури. Стилістичні можливості іншомовної лексики.

15. Склад української лексики за сферою її вживання. Лексика 
кодифікована й некодифікована, загальнонародна й регіональна або соціально 
обмеженого використання. Лексика, територіально обмежена в ужитку 
(діалектизми),  аспекти її вивчення. Просторіччя. Жаргонна лексика й 
літературна мова. Жаргон. Жаргонізми, вульгаризми, арготизми. 
Термінологічна лексика. Наукова та виробничо-технічна термінологія. Сфери 
поширення й функції термінів. Поняття терміносистеми. Джерела 
терміноутворення.. Взаємодія науково-технічної термінології  із 
загальновживаною лексикою в сучасній українській мові. Професіоналізми, їх 
характеристика, функції, використання.

16. Активна і пасивна лексика в сучасній українській літературній мові. 
Причини архаїзації та неологізації лексики. астарілі слова: історизми, архаїзми 
та їх різновиди. Неологізми як засіб збагачення словникового складу сучасної 
української мови Різновиди неологізмів: словотвірні, запозичені, утворені в 
результаті семантичного розвитку слів. Загальномовні неологізми: 
комунікативне призначення, функції, частота вживання. Терміни-неологізми.. 
Перехід лексики від активно вживаної до обмеженої у вживанні і навпаки. 
Оказіоналізми. Словники нових слів та значень.

17. Предмет і завдання фразеології як науки про усталені звороти. Спільні 
й відмінні риси слова і фразеологізму. Співвідношення між лексичним 
значенням слова і значенням фразеологізму. Семантика, структура й лексичний 
склад фразеологізмів. Однозначність і багатозначність фразеологічних одиниць. 
Синонімія, антонімія, омонімія фразеологічних одиниць. Аспекти вивчення 
фразеологізмів: семантичний, синтаксичний, морфологічний, лексичний, 



стилістичний, генетичний. Питання класифікації фразеологічних одиниць. 
Семантична, структурна, генетична та інші класифікації. Джерела української 
фразеології. Типи фразеологізмів за походженням (питомі, запозичені, 
фразеологічні кальки, напівкальки). Тематичні групи фразеологізмів. Крилаті 
вислови та їх стилістичні функції. Штампи, кліше.. Фразеологічні словники та 
словники крилатих висловів.

18. Предмет і завдання лексикографії.. Історичні витоки української 
лексикографії. Основні тенденції розвитку української лексикографії на 
сучасному етапі. Словники як одне з джерел вивчення української лексики. 
Типи словників. Комплексні (енциклопедичні) й аспектні (галузеві) словники, 
їх призначення та зміст. Лінгвістичні словники та їх види (одномовні, двомовні, 
багатомовні). Основні лінгвістичні словники: тлумачні словники; аспектні 
лінгвістичні словники (синонімів, омонімів, антонімів, паронімів; неологізмів, 
іншомовних слів; діалектні; фразеологічні; словники мови письменників; 
ономастичні (антропонімічні, топонімічні); скорочень; труднощів; 
орфографічні, орфоепічні; частотні; зворотні; граматичні; морфемні; 
словотворчі; етимологічні, історичні, діалектні та ін.). Структура словників 
різних видів: принцип добору лексики, розташування слів, словникових статей; 
будова словникової статті. Проблеми і перспективи розвитку української 
лексикографії.

ФОНЕТИКА

1. Предмет і завдання фонетики сучасної української мови. Поняття про 
звукові одиниці сучасної української літературної мови. Аспекти дослідження 
звуків сучасної української літературної мови. Звуки української мови з 
погляду їх словорозрізнювальної і форморозрізнювальної функцій як об’єкт 
вивчення фонології. Співвідношення між фонетикою і фонологією. Методи 
дослідження звуків. Місце фонетики серед інших лінгвістичних дисциплін. 
Зв’язок фонетики з іншими мовознавчими дисциплінами. 

2. Учення про фонему в сучасному мовознавстві. Співвідношення між 
буквами, фонемами і звуками.

3. Функції фонеми. Основні аспекти вивчення фонеми. Фонема та її 
алофони. Звукові поля фонеми. Принципи фонетичної та фонематичної 
транскрипцій.

5. Характеристика голосних фонем сучасної української мови. 
Артикуляція та акустичні характеристики голосних. Місце і спосіб творення 
голосних. Наголошеність. Лабіалізація. Ступінь напруження. Звукові поля 
голосних фонем.

6. Характеристика приголосних фонем сучасної української мови. 
Артикуляція та акустичні характеристики приголосних. Місце і спосіб творення 
приголосних. Ступінь пом’якшення. Звукові поля приголосних фонем.

7. Явище акомодації голосних і приголосних звуків. Поняття акомодації. 
Акомодація голосних. Акомодація приголосних.



8. Асиміляція голосних і приголосних звуків. Поняття асиміляції. 
Характеристики асиміляції. Дистантна асиміляція голосних. Різновиди та умови 
регресивної асиміляції приголосних: за дзвінкістю, за глухістю, за м’якістю, за 
твердістю, за місцем творення, за способом творення. Прогресивна асиміляція 
приголосних. Контактна та дистантна асиміляція приголосних. Випадки 
асиміляції приголосних, закріпленої на письмі.

9. Явище дисиміляції голосних і приголосних звуків. Поняття 
дисиміляції. Характеристика та умови дисиміляції  звуків в українській мові. 
Асиміляція приголосних, закріплена на письмі.

10. Чергування голосних і приголосних у сучасній українській мові. 
Історичні та позиційні чергування: передумови виникнення. Історичні та 
позиційні чергування голосних. Чергування | О |, | Е | з | І |: а) історична довідка 
про виникнення цього чергування; б) чергування | О |, | Е | з | І | при словозміні; 
в) чергування | О |, | Е | з | І | при словотворенні; г) відхилення в чергуванні цих 
фонем. Чергування | О |, | Е | з  нульовою фонемою. Чергування | О |, | Е | після 
шиплячих та j: а) історична довідка; б) закономірність цього чергування в 
сучасній українській мові; в) випадки порушення правил вживання О, Е після 
шиплячих та j.  Чергування | И | з  | О |  у фонемосполученнях | РИ |, | ЛИ |, |РО| 
ЛО|. Історичні та позиційні чергування приголосних. Чергування приголосних. 
Чергування | Г |, | К |, | Х | – | Ж |, | Ч |, | Ш | – | З |, | Ц |, | С | як наслідок першої та 
другої перехідних палаталізацій. Чергування | Д| -  | ДЖ |, | Т | - | Ч |, | З | -  | Ж |, | 
С | -  | Ш |, | ЗД | - | ЖДЖ |  тощо в дієслівних формах. Чергування губних у 
сполученнях губний + Л та губний +  j. Зміна приголосних при творенні слів за 
допомогою суфіксів – ськ(ий),- ств(о),- ин(а).

11. Явища подвоєння та подовження, спрощення та стягнення, редукції та 
соноризації. Лабіовеляризація.

12. Подвоєння приголосних. Подовження як наслідок прогресивної 
асиміляції приголосних. Історичні передумови спрощення приголосних. Явища 
стягнення, редукції, соноризації та лабіовеляризації.

13. Явища протези, епентези, метатези в сучасній українській 
мові.Історичні передумови та характеристика явищ протези, епентези, метатези 
в українській мові.

14. Склад як фонетичне явище. Визначення складу. Теорії складу. 
Експіраторна теорія складоподілу. Теорія сонорності. Теорія м’язового 
напруження Складотворчі властивості звуків. Характеристика складу... 
Фонетичні та орфографічні склади. Основні закономірності складоподілу. Типи 
складів. Морфемне членування слова і складоподіл. Наголос і його роль у 
розрізненні  слів та їхніх форм.

15. Наголос у сучасній українській мові.  Визначення та характеристика 
наголосу. Основне та побічне наголошування. Енклітики та проклітики. 
Функції наголосу. Особливості українського наголошування. Роль інтонації в 
мовленні.

16.  Поняття про орфоепію. Норми української літературної вимови. 
Короткі відомості з історії становлення орфоепічних норм. Орфоепічна норма і 
варіант. Орфоепічні норми в системі українського вокалізму. Орфоепічні норми 



в системі українського консонантизму. Орфоепічні норми в системі 
акцентуації. Типи вимовних помилок, причини їх виникнення.

17.Графіка сучасної української літературної мови. Графіка української 
мови. Поняття грамеми. Український алфавіт, його друкована та писана форми. 
Інші знаки, що використовуються в українському алфавіті. Співвідношення між 
літерами українського алфавіту і фонемами української літературної мови.  
Позначення м’якості приголосних на письмі. Вживання м’якого знака.  
Вживання апострофа.

18.Орфографія як розділ мовознавчої науки. Співвідношення орфографії з 
графікою та орфоепією. Принципи української орфографії. Поняття орфограми 
та її різновиди. Короткі відомості з історії української орфографії. Сучасний 
український правопис.

МОРФЕМІКА

1. Поняття про морфему, морфи й аломорфи; про морфи-варіанти та 
суплетивні морфи. Основні ознаки в дефініції морфеми. Типи морфем: 1) за 
роллю в слові - кореневі (вільні і зв'язані) та афіксальні, 2) за місцем у слові 
(для афіксальних) - префікси, інтерфікси, суфікси, постфікси, флексії; поняття 
про субморфи; 3) за значенням – словотвірні та несловотвірні (формотвірні або 
словозмінні); 4) за маніфестацією – матеріально виражені та нульові (нульова 
флексія, нульовий суфікс), 5) морфеми питомі і запозичені; 6) морфеми 
продуктивні і непродуктивні. Поняття уніфіксів. Графічні позначення морфем. 
Теоретичне і практичне значення морфеміки. Загальна характеристика 
морфемних словників. Наукова морфеміка і шкільний підручник.

2. Поняття про основу слова. Значення основи в аспекті значеннєвості, 
формотворення і словотворення. Структурні типи основ: похідні і непохідні, 
членовані і нечленовані, перервані й суцільні.Історичні чергування в основі 
слова.

3. Поняття про корінь як основну й обов'язкову частину слова. Історичні 
чергування звуків, варіювання кореня. Вільний і зв'язаний корінь, принципи 
виділення кореня. Опрощення. «Далека» і «близька» етимологія слова. Як 
вирішується в морфемних і словотвірних словниках питання про межі 
смислової спорідненості спільнокореневих слів. Унікальний корінь. Ступені 
членованості слів.

4. Феномен словотвірного значення префікса. Інвентар питомих і 
запозичених префіксів. Багатозначність, омонімія, синонімія, антонімія 
префіксів. Типи префіксів за функцією: словотвірні, несловотвірні, так звані 
«історичні» (у похідних, непохідних, у словах, що зазнали опрощення).

5. Поняття про суфікс. Словотвірні і формотвірні (граматичні) суфікси. 
Принципи виділення суфіксів у похідних словах. Поняття про інтерфікси, 
субморфи. Суфіксальна багатозначність, синонімія, омонімія.

6. Склад інтерфіксів та їхня функція. Проблеми виділення та визначення в 
сучасній науковій літературі. Морфемний статус постфікса: позиція у слові, 
функціональна роль, значення. Склад постфіксів. Поняття про закінчення. 



Правило виділення закінчень. Типи закінчень: субстантивні, ад'єктивні, 
особові флексії дієслова, нульові закінчення. Типи парадигм і типи відмін. 
Категорії слів, що не мають закінчень. 
Значення флексій. Багатозначність та омонімія флексій.

7. Опрощення (повне й часткове), причини опрощення. Ускладнення 
основи. Перерозклад. Декореляція.

СЛОВОТВІР

1. Пізнавальне і дидактичне значення вивчення словотвору. Непохідні 
слова (симплекси) і похідні - деривати: різна роль у пізнанні і відображенні 
світу. Словотвірні процеси як відображення систематизувальної роботи 
людського мислення

2. Словотвірно мотивовані слова та їхні ознаки. Відношення мотивації, 
напрямок мотивації, критерії встановлення напрямку мотивації. Явище 
множинної (неєдиної) мотивації. Розходження формальної і семантичної 
мотивації. Фразеологізація значень похідних. Черезступенева мотивація. 
Поняття словотвірної пари. Словотвір і формотворення.

3. Поняття твірної основи та словотвірного форманта – основних 
складників словотвірного аналізу. Правило виділення твірної основи. Види 
твірної основи (нечленована і непохідна; членована і непохідна; членована і 
похідна).  Словотвірний формант у вузькому (робочому) і широкому 
(науковому) розумінні.

4. Поняття словотвірного типу. Параметри опису словотвірного типу 
Пізнавальна цінність поняття “словотвірний тип”. Продуктивність - 
непродуктивність, формальна і семантична регулярність словотвірного типу. 
Узуальне й оказіональне словотворення.

5. Словотвірне значення в зіставленні з лексичним і граматичним 
значеннями. Словотвірне значення в словотвірній парі і в словотвірному типі. 
Синтаксична деривація і лексична деривація з точки зору словотвірного 
значення. Словотвірні значення – мутаційні, модифікаційні, транспозиційні. 
Різна роль словотвірного значення у формуванні лексичного значення слова. 
Поняття внутрішньої форми. Фразеологізація словотвірного значення. 
Пізнавальна цінність поняття словотвірного значення для оволодіння мовою як 
системою.

6. Поняття словотвірного ланцюжка, дериваційного кроку. Відношення 
мотивації, ступінь мотивованості. Поняття словотвірного гнізда, вершини 
словотвірного гнізда. Відмінність словотвірного гнізда від кореневого. Типи 
словотвірних гнізд за конфігурацією. Словотвірні словники (З.С. Сікорської, О. 
М. Тихонова) та їхні завдання.

7. Живі (діючі) словотвірні моделі – способи словотвору. Морфологічні 
та неморфологічні способи утворення слів. Проста і комбінована афіксація. 
Складання, види складання. Абревіація.

8. Мета, процедура наукового словотвірного аналізу та шкільного 
словотвірного аналізу. Послідовність і принципи наукового словотвірного 



аналізу. Словотвір різних класів похідних слів. Різниця між синхронічним та 
діахронічним словотвірним аналізом. Основні причини втрати колишньої 
похідності та основні групи слів. Морфемний аналіз та словотвірний аналіз – 
мета, хід, результати – у зіставленні.

МОРФОЛОГІЯ

Проблема класифікації частин мови. Критерії виділення лексико-
граматичних класів слів. Класифікація частин мови, в академічному виданні за 
редакцією І.К.Білодіда. Поділ слів на частини мови І.Р. Вихованця. 
Повнозначні (самостійні) неповнозначні (несамостійні) частини мови. 
Взаємоперехід у системі частин мови.

1.  Предмет і завдання морфології. Слово і словоформа. Словоформа як 
об'єкт вивчення морфології. Поняття парадигми. Морфологія як наука про типи 
парадигм. Словотворення і формотворення.

2. Граматична категорія як система протиставлених одна одній 
граматичних значень, Граматичне значення. Відмінність ГЗ від лексичного і 
дериваційного. Системність граматики. Опозиційність та обов'язковість як 
ознаки граматичної системності. Інваріантне значення і варіанти значень. 
Способи вираження ГЗ. Системи флексій, синкретизм їхніх значень. Граматичні 
суфікси. Суплетивізм. Роль наголосу. Зміни в основі і на морфемних швах. 
Синтетичні форми і явища аналітизму,виражених певними граматичними 
показниками. Класифікація ГК за кількістю грамем, за способом вираження 
граматичного значення, за типами граматичної опозиції, за змістом 
граматичного значення. Лексико-граматичний розряд як лексична група, що 
взаємодіє з граматичною категорією.

3. Учення про частини мови. Самостійні та службові частини мови. 
Критерії розмежування. Вигук. Принципи виділення частин мови: 
семантичний, морфологічний, синтаксичний. Два підходи до частиномовного 
поділу. Частина мови як лексико-граматичний клас слів і частина мови як 
граматичний клас слів. Числівники і займенники як дискусійні класи слів. 
Дейктичні слова як особливі мовні знаки.Компромісність традиційного 
частиномовного членування як відображення мовної асиметрії. Дієслово як 
формальний і семантичний центр речення. Імена, їхні семантичні та граматичні 
ознаки.

4. Іменник як частина мови. Загальна характеристика, морфологічні 
знаки, синтаксична роль. Лексико-граматичні розряди іменників.  Іменникова 
категорія істот/неістот, її формальний вияв у формі знахідного відмінка, розряд 
і лексичне значення слова. Розряди іменника, пов'язаного з можливістю / 
неможливістю рахунку: іменники конкретні, абстрактні, речовинні, збірні та 
сингулятиви. Основні суфікси речовинності, абстрактності, збірності.  
Неграматичний характер поділу іменників на власні та загальні.

5. Категорія числа. Граматична категорія числа як словозмінна 
морфологічна категорія. Число як обов'язковий і регулярний елемент значення 



іменників. Квантитативна актуалізація форм конкретних іменників. Утворення 
форм множини. Відношення між грамемами числа в конкретних іменниках.. 
Значення форм однини й множини. Іменники Singularia tantum і Pluralia tantum.

6. Категорія роду.Граматична категорія роду як класифікаційна категорія 
іменників. Беззмістовність і лексична роз'єднаність ГК роду у назвах 
неістот.Рід іменників – назв істот. Типи родових опозицій іменників, що 
позначають людей і тварин. Іменники спільного роду.

7. Рід невідмінюваних іменників та абревіатур. Подвійні форми одного 
роду. Хитання в роді.

8. Категорія відмінка. Відмінок іменників як морфолого-синтаксична 
категорія. Формальні показники відмінка. Питання про кількість відмінків. 
Кличний відмінок. Основні значення відмінків.Роль прийменників у вираженні 
відмінкових значень.

9. Парадигматика іменників. Відмінювання іменників як зміна за 
відмінками і числами. Фактори, що впливають на зміну іменників.Типи відмін 
іменників. Основні, неосновні та варіативні флексії. Субстантивні, атрибутивні 
і мішані типи відмін іменників. Основні типи парадигм. Динамічні процеси в 
іменниковому відмінюванні.

10. Загальна характеристика прикметника як частини мови Категоріальне 
значення, морфологічні категорії, синтаксичні функції та зв'язки прикметників. 
Розряди прикметників за значенням (якісні, відносні, присвійні, порядкові; 
проміжні розряди прикметників). Генетико-структурні підгрупи прикметників. 
Залежність прикметникових категорій роду, числа і відмінка від категорій 
опорного іменника.

11. Ступені порівняння прикметників. Питання про ступені порівняння 
Категорія співвідносної міри якості предмета. Творення форм вищого та 
найвищого ступенів порівняння прикметників.. Ступені безвідносної міри 
якості прикметників. Категорія суб’єктивної оцінки.

12. Відмінювання прикметників. Твердий і м’який типи відмінювання 
прикметників.. Відмінювання прикметників на –лиций.Особливості 
відмінкових форм прикметників. Присвійний тип відмінювання.

13. Числівник. Значення числівників як слів, що виражають кількість і 
порядок предметів при лічбі. Їхні головні граматичні ознаки. Шкільна й 
наукова традиція в інтерпретації числівника. Відмежування числівників від 
інших слів з кількісним значенням. Кількісні числівники. Семантичні групи 
кількісних числівників. Питання про порядкові числівники в лінгвістичній 
літературі. Характеристика числівників за будовою. Відмінювання кількісних 
числівників. Відмінювання порядкових числівників. Синтаксичні функції 
кількісних та порядкових числівників. Зв’язок кількісних числівників з 
іменниками.

14. Категорія відмінка у числівниках. Типи відмінювання числівників. 
Морфологічні особливості окремих числівників.

15. Займенник. Різні підходи до частиномовного статусу займенникових 
слів.Займенники як дейктичні слова. Групи займенників за значенням, їхні 
семантико-граматичні особливості.



16. Розряди займенників за співвідношенням х іншими частинами мови. 
Відмінювання і правопис займенників різних граматичних груп.

17. Дієслово як частина мови.Семантичні, граматичні та синтаксичні 
властивості дієслова. Обсяг дієслівної семантики.Предикативні і 
непредикативні форми дієслова. Дві основи дієслова. Формотворення від обох 
основ.

18. Граматична категорія виду. Вид як класифікаційна семантична 
граматична категорія. Аспектуальні значення дієслів. Вид і парадигма 
дієслова..Утворення дієслів ДВ і НДВ. Ступені видотворення. Результати 
перфективаціі таімперфективаціі. Поняття видової пари. Семантичні типи 
видових опозицій. Вид та значення дієслова. Причини видової співвіднеснесті / 
неспіввіднесеності.Одновидові дієслова.

19. Перехідні і неперехідні дієслова. Перехідність/неперехідність як 
морфолого-синтаксична категорія. Зв’язок категорії перехідності / 
неперехідності з дієслівною категорією стану.

20. Дієслівна категорія стану. Категорія стану. Станові форми дієслів. 
Уживання пасивних конструкцій. Зворотні дієслова. Значення і функції 
постфікса -ся, його багатозначність Категорія способу. Морфологічна категорія 
способу. Утворення і значення форм.Граматична категорія особи як 
словозмінна категорія, що характеризує учасників повідомлюваного факту 
щодо учасників факту повідомлення.

21. Час як словозмінна категорія, що характеризує відношення дії до 
моменту мовлення. Система часових форм, їх творення та значення. 
Локалізовані і нелокалізовані форми часу. Транспозиція форм. Пряме й 
переносне вживання способових і часових форм.

22. Невласне дієслівні граматичні категорії. Категорія особи, роду, числа. 
Безособові дієслова.

23. Парадигматика дієслова. Структурні класи дієслова.
24. Дієприкметник як особлива відмінювана форма дієслова. Творення 

форм дієприкметників. Вид та перехідність як фактори, що впливають на 
творення дієприкметників. Особливості морфологічних категорій часу і стану 
дієприкметників.

25. Дієприслівник як особлива незмінна дієслівна словоформа. Творення 
дієприслівників.

26. Категоріальне значення, синтаксичні зв'язки та функції, 
незмінюваність прислівників. Означальні і обставинні прислівники і їхня 
класифікація. Ступені порівняння якісних прислівників. Поняття про 
предикативні прислівники (категорія стану) та модальні слова.

27. Особливості службових частин мови. Прийменник як службова 
частина мови. Граматична й семантична специфіка прийменників.  Основні 
класифікації прийменників.

28. Сполучник. Розряди сполучників за значенням.
29. Частка як службова частина мови. Формотвірні й модальні частки.
30 Вигук. Граматичні й семантичні особливості вигуків. Розряди вигуків.



СИНТАКСИС

1. Зв’язок синтаксису з іншими науками. Словосполучення, речення і 
складне синтаксичне ціле як одиниці синтаксису. 

2. Визначення словосполучення як синтаксичної одиниці. Поняття про 
його місце в системі синтаксичних одиниць української мови. Короткі 
відомості з історії вчення про словосполучення. Різне тлумачення 
словосполучення в сучасній лінгвістиці. Вільні (синтаксичні), зв'язані 
(нерозкладні) та фразеологічні словосполучення. Типи словосполучень за 
видом синтаксичного зв’язку. Підрядні словосполучення, принципи їх 
класифікації. Різновиди підрядних словосполучень за морфологічним 
характером головного компонента. Синтаксичні зв'язки й семантико-
синтаксичні відношення у підрядних словосполученнях. Види сурядного 
зв'язку у словосполученні – відкритий і закритий. Семантико-синтаксичні 
відношення у сурядних словосполученнях.   Питання про належність сурядних 
словосполучень до одиниць синтаксису.  Прості та складні словосполучення.

3. Поняття про речення. Основні ознаки речення. Речення і судження. 
Типи модальностей речень. Класифікація речень. Типи речень за метою 
висловлювання. Типи речень за емоційністю. Речення стверджувальні і 
заперечні. Порядок слів у реченні. Актуальне членування речення.

4. Загальне поняття про головні члени речення. Підмет як головний член 
речення. Типи підметів. Простий підмет та способи його вираження. Складений 
підмет та способи його вираження. Загальне поняття про присудок як головний 
член речення. Типи присудків.  Простий дієслівний присудок та способи його 
вираження.  Простий ускладнений присудок. Дієслівний складений присудок. 
Дієслівний складений ускладнений присудок. Іменний складений присудок. 
Семантика зв’язку в іменному складеному присудку. Форми призв’язкового 
члена. Іменний складений ускладнений присудок. Прислівниковий складений 
присудок. Прислівниковий складений ускладнений присудок. Бінарний 
присудок. Складні випадки координації підмета і присудка.

5. Означення як другорядний член речення та його різновиди. Узгоджені 
означення та способи їх вираження. Неузгоджені означення та способи їх 
вираження. Додаток як член речення та його різновиди. Прямий додаток та 
способи його вираження.  Придієслівний непрямий додаток, його семантика та 
способи вираження. Присубстантивний непрямий додаток. Додаток, виражений 
інфінітивом. Прикладка. Обставини як члени речення та їх різновиди. 
Обставини способу дії та способи їх вираження. Обставини міри і ступеня та 
способи їх вираження. Обставини місця та способи їх вираження.  Обставини 
часу, способи їх вираження. Обставини причини та способи їх вираження. 
Обставини мети та способи їх вираження. Обставини умови й допустовості, 
способи їх вираження.

6. Поняття про односкладне речення.  Означено-особові односкладні 
речення та способи вираження головного члена в них. Неозначено-особові 
речення. Причини неозначеності особи в реченнях такого типу. Узагальнено-
особові речення. Інфінітивні речення. Визначення безособового речення як 



синтаксичної одиниці. Засоби вираження головного члена в безособовому 
реченні. Номінативні речення, їх різновиди.

7. Визначення неповних речень як особливого структурно-семантичного 
типу речень. Типи неповних речень. Контекстуальні неповні речення. Еліптичні 
неповні речення. Ситуативні неповні речення.

8. Загальне поняття про слова-речення. Стверджувальні, заперечні й 
питальні слова-речення та способи їх вираження. Емоційно-оцінні та 
спонукальні слова-речення,способи їх вираження. Слова-речення, що 
виражають привітання, подяку, ввічливість тощо. Поняття про видільні та 
обірвані речення.

9. Однорідні члени речення. Поняття про однорідні члени речення. 
Історія вивчення однорідних членів речення. Засоби вираження однорідності. 
Сполучники сурядності. Смислові відношення між однорідними членами. 
Відкриті і закриті ряди однорідних членів. Розділові знаки при однорідних 
членах речення. Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнювальні слова 
при однорідних членах речення, розділові знаки.

10. Поняття про відокремлення як синтаксичне явище. Історія питання.. 
Причини та умови відокремлення другорядних членів речення. Питання про 
речення з уточнюючими членами в граматичних дослідженнях. Умови 
відокремлення членів речення. Синтаксичні особливості відокремлених 
дієприкметникових означень. Речення з відокремленими прикметниковими 
означеннями, їх синтаксичні характеристики. Умови відокремлення узгоджених 
означень. Правила відокремлення неузгоджених означень. Відокремлені 
прикладки. Відокремлені обставини, виражені одиничними дієприслівниками і 
дієприслівниковими зворотами, їхні синтаксичні ознаки. Загальні правила 
відокремлення обставин. Питання про речення з відокремленими додатками в 
лінгвістичній літературі. Особливості відокремлення додатків. З історії вчення 
про уточнення. Розмежування уточнювальних членів речення і 
напівпредикативних зворотів. Уточнення другорядних членів речення. 
Уточнення до підмета і присудка. Сучасні погляди на уточнення.

11. Вставні слова, словосполучення і речення. Визначення вставних слів, 
словосполучень і речень. Функціонально-семантичні розряди вставних слів, 
словосполучень і речень. Вставлені слова, словосполучення й речення. 
Функціонально-семантична роль вставлених слів, словосполучень і речень, 
розділові знаки. Звертання. Способи їх вираження та їх функціонально-
синтаксична роль.

12. Відмінність складного речення від простого. Засоби зв’язку між 
частинами складного речення. Змістові відношення між частинами складного 
речення. Структурні типи складних речень.

13. Структурна характеристика складносурядного речення. Засоби зв’язку 
між частинами складносурядного речення. Сполучники сурядності. 
Синтаксичні відношення між частинами складносурядного речення. Розділові 
знаки між частинами складносурядних речень.

14. Поняття про складнопідрядне речення. Засоби зв’язку між його 
частинами. Сполучники та сполучні слова в складнопідрядному реченні. 



Омонімія та синонімія сполучників і сполучних слів у складнопідрядному 
реченні. Основні принципи класифікації складнопідрядних речень. 
Складнопідрядні речення нерозчленованої структури.  Складнопідрядні 
речення підрядними з’ясувальними, з підрядними присубстантивно-
означальними. Займенниково-ототожнені речення з предметним значенням 
корелятів (присубстантивного типу), з означальним значенням корелятів 
(якісно-ототожнені речення). Складнопідрядні просторово-ототожнені речення 
(з обставинно-просторовим значенням корелятів). Складнопідрядні речення з 
якісно-кількісним значенням (фразеологічного типу). Питання про вміщуючі 
речення. Розряди складнопідрядних розчленованих речень. Речення 
зумовленості:  складнопідрядні речення з підрядними причини, умови, допусту, 
мети, наслідку. Складнопідрядні речення з підрядними часу. Складнопідрядні 
речення з підрядними порівняльним. Складнопідрядні речення відповідності і 
зіставлювальні. Перехідний тип речень.

15. Складнопідрядні речення ускладненого типу із супідрядністю. 
Складнопідрядні речення ускладненого типу з послідовною підрядністю 
(включення). Складнопідрядні речення ускладненого типу з різними типами 
підрядності (комбіновані).

16. Питання про безсполучникові складні речення. Безсполучникові 
складні речення з однотипними частинами. Безсполучникові складні речення з 
різнотипними частинами. Безсполучникове складне речення ускладненого 
типу.

17. Речення із сурядним і підрядним зв’язком. Сполучниково-
безсполучникове складне речення (конструкції із безсполучниковим зв'язком і 
сурядністю; із безсполучниковим зв'язком і підрядністю; із сурядним, 
підрядним і безсполучниковим зв'язком). Синтаксична структура періоду.

18. Поняття про складне синтаксичне ціле. Засоби зв’язку між 
компонентами складного синтаксичного цілого. Структурні типи складних 
синтаксичних цілих. Принципи української пунктуації. Система розділових 
знаків української мови.

СТИЛІСТИКА

Функціонально-стильова диференціація сучасної української літературної
мови. Диференційні ознаки функціональних стилів. Стилістичне використання 
лексики й фразеології. Морфологічні та синтаксичні засоби стилістики. 
Стилістичні фігури, особливості їх використання в різних функціональних 
стилях. Категорія стилю в лінгвостилістиці.

ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА

1. Зв’язок історії української мови з іншими науками. Джерела й методи 
дослідження історії української мови. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами. 
Питання походження української мови та її назви. Основні періоди розвитку 
української мови (за Ю. Шевельовим). Фонетичні риси української мови як 
окремої слов’янської мови.



2. Основні пізньопраслов’янські та протоукраїнські фонетичні зміни. 
Зміни задньоязикових *g, *k, *x у сполуці з голосним переднього ряду. Зміни 
приголосних у сполуці з *j. Деназалізація носових голосних.  Спрощення у 
групах приголосних *dl, *tl, *dm та інших. Зміни сполук *kt’, *gt’. Зміни сполук 
*dt’, *tt’. Перше повноголосся. Рефлекс *ort, *olt на початку слова. *a > *o на 
початку запозичених слів. *je > *o, *ju > *u на початку слова. Розвиток [�] (*ě 
> *іе > *iė >*ė). Утрата складотворчості приголосними [р], [л].

3. Звукові зміни, зумовлені занепадом [ъ] і [ь].Час і причини виникнення 
явища. Позиції редукованих. Наслідки занепаду редукованих у системі 
голосних (чергування [о], [е] // [ø]; поява протетичних [і], [о]; чергування [о], 
[е] // [і]; поява сполук ри, ли між приголосними; друге повноголосся). Наслідки 
занепаду редукованих у системі приголосних (поява нових груп приголосних; 
спрощення; вставка приголосних; асиміляція; дисиміляція; асимілятивно-
дисимілятивні процеси; соноризація [j] в [і]; оглушення; лабіовеляризація [л] → 
[ў]; ствердіння губних і [р’]).

4. Зміни, не пов’язані із занепадом редуковани. Зміни, не пов’язані із 
занепадом редукованих, у системі голосних (розвиток [h] у писемний період; 
перехід [е] в [о] після шиплячих та [й]; злиття [ы] та [і] в [и]; зміна артикуляції 
[е]; зміна [о] на [а]; зміна [е] на [а]; втрата початкового голосного), зміни, не 
пов’язані із занепадом редукованих, у системі приголосних (ствердіння 
приголосних перед [е], [и]; ствердіння шиплячих; поява протетичних 
приголосних [в], [г]; перехід |ґ| в |г|).

5. Загальний огляд частин мови в староукраїнській мові. Категорії 
іменника (категорії роду, числа, істоти / неістоти, відмінка). Історія 
детермінативів. Поділ на відміни в староукраїнській мові. Поділ іменників на 
відміни в староукраїнській мові. Історія формування відмін і груп іменників в 
українській мові. Шляхи утворення відмінкових форм іменників. Історія форм 
іменників сучасних I, II, III і IV відміни в однині та множині. Історія 
відмінкових закінчень множинних іменників. Доля форм двоїни у сучасній 
мові.

6. Історія займенника в українській мові. Загальна характеристика 
староукраїнських займенників. Розряди займенників та особливості їх 
відмінювання. Історія окремих займенників в українській мові.

7. Історія прикметника в українській мові. Виділення прикметника в 
окрему частину мови. Історія коротких прикметників в українській мові. Історія 
повних прикметників в українській мові. Поділ староукраїнських прикметників 
за значенням.  Історія форм прикметникових ступенів порівняння в українській 
мові.

8. Історія числівника в українській мові. Загальна характеристика 
староукраїнських числівників. Розряди числівників та особливості їх 
відмінювання. Історія окремих числівників в українській мові (кількісні, 
порядкові, збірні та дробові числівники).

9. Історія дієслова в українській мові. Загальна характеристика 
староукраїнських дієслівних форм. Дві основи дієслова. Класи дієслів. 
Теперішній час. Майбутні часи (простий майбутній час, майбутній I, майбутній 



II). Минулі часи (аорист, імперфект, перфект, плюсквамперфект). Умовний 
спосіб. Наказовий спосіб. Інфінітив. Супін.  Дієприкметник. Дієприслівник.

10. Історія прислівника в українській мові. Загальна характеристика 
староукраїнських числівників. Класифікації прислівників. Характеристика й 
історія розрядів прислівників (відзайменникові, відіменні, віддієслівні 
прислівники; прислівники, утворені з кількох основ чи слів).

11. Історія прийменника в українській мові. Походження 
староукраїнських прийменників. Класифікації й характеристика 
староукраїнських прийменників (первинні та вторинні прийменники).

12. Історія сполучника в українській мові. Класифікації староукраїнських 
сполучників: коротка характеристика (первинні та вторинні сполучники, 
сурядні і підрядні сполучники).

13. Історія частки в українській мові.  Склад і походження 
староукраїнських часток: коротка характеристика. Розряди часток за значенням 
і походженням.

14. Історія вигука в українській мові.  Склад, походження та значення 
староукраїнських вигуків: коротка характеристика. Розряди вигуків за 
походженням.

15. Головні члени речення в історії української мови. Підмет. Присудок. 
Особливості координації підмета й присудка.

16. Другорядні члени речення в історії української мови. Означення. 
Прикладка. Обставина. Додаток.

17. Типи речень в історії української мови. Просте речення: загальна 
характеристика. Односкладні речення. Складне речення: загальна 
характеристика. Безсполучникові речення. Складносурядні речення. 
Складнопідрядні речення. Складні сполучникові речення недостатньої 
диференціації.

18. Особливості порядку слів в староукраїнському реченні. Підмет у 
дієприкметниковому звороті. Різні випадки інверсії. Давальний самостійний 
зворот як окремий випадок ускладнення староукраїнського речення. 
Особливості побудови окремих типів складних речень.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

1. Предмет, мета й завдання курсу історії української літературної мови. 
Джерела вивчення курсу.

2. Наукові концепції походження української мови як мови етносу. Теорії 
виникнення української літературної мови.

3. Критерії періодизації історії української літературної мови. Дискусійні 
питання періодизації. Періодизація Ю. Шевельова. Рекомендована 
періодизація.

4. Соціогуманітарні процеси в Київській Русі.Поява писемної мови з 
прийняттям християнства. Поширення грамотності.

5. Концепції науковців щодо мовної ситуації в Київській Русі. Книжно-
писемна мова в Київській Русі: особливості розвитку, функції, пам’ятки.



6. Літературна мова другої пол. XIV –  першої пол. XVI ст. Суспільно-
політичні умови розвитку української літературної мови. «Руська мова»: 
варіанти, функції, пам’ятки.

7. Літературна мова другої пол. XVI – сер. ХVII ст.Суспільно-політичні 
умови розвитку української літературної мови.  «Проста мова»: причини появи, 
функції, пам’ятки. Мовна ситуація на українських землях. Значення 
виникнення книгодрукування. Кодифікування простої мови. Розвиток шкільної 
і вищої освіти.

8. Літературна мова другої пол. ХVII ст. – к. XVIII ст.Суспільно-політичні 
умови розвитку української літературної мови. Мовна ситуація на українських 
землях. Стилі і жанри літературної мови. Причини занепаду простої мови.

9. Становлення нової української літературної мови (кінець ХVIII – 40-і 
рр. ХІХ ст.). Суспільно-політичні умови розвитку української літературної 
мови. Значення «Енеїди» І. Котляревського. Мовна творчість поетів-
романтиків. «Русалка Дністровая». Мовна творчість Т. Шевченка, її значення. 
Кодифікування нової української літературної мови. Мовна полеміка щодо 
української мови.

10. Літературна мова другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Суспільно-політичні 
умови розвитку української літературної мови. Особливості українського 
мовно-літературного процесу в Російській імперії та Австро-Угорщині. Мовні 
полеміки щодо української мови. Мовотворчість письменників.

11. Літературна мова з 20-х рр. ХХ ст. до сьогодні. Суспільно-політичні 
умови розвитку української літературної мови. Мовна політика та мовне 
планування в Україні як підґрунтя виділення трьох періодів в українському 
мовно-літературному процесі в цей проміжок часу. «Українізація» і її значення. 
Радянська теорія «злиття націй і їхніх мов».  Посттоталітарний період розвитку 
української літературної мови. Розвиток стилів та кодифікування української 
літературної мови в кожному з трьох періодів.

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

1. «Українська діалектологія» в системі мовознавчих дисциплін.
2. Зв’язок діалектології з історією мови.
3. Зв’язок діалектології з історією.
4. Зв’язок діалектології з етнографією.
5. Зв’язок діалектології з викладанням мови у школі.
6. Зв’язок діалектології з літературознавством і викладанням літератури 

в школі.
7. Територіальні та соціальні діалекти.
8. Основні територіально-мовленнєві одиниці (наріччя, або діалектна 

група, діалект, говір, говірка, ідіолект).
9. Безпосередні спостереження діалектолога як найнадійніше джерело 

вивчення говорів української мови.
10. Роль етнографічних та фольклорних матеріалів у дослідженнях із 

діалектології.



11. Синхронний та діахронний аспекти описового дослідження говорів.
12. Лінгвогеографічний метод дослідження українських діалектів. 

Лінгвістичні атласи української мови.
13. Фонетична транскрипція як основний засіб фіксування діалектних 

текстів.
14. Основні джерела та методи дослідження українських діалектів.
15. Походження української мови та її територіальних діалектів.
16. Діалекти і літературна мова. Узаємодія загальнонаціональної мови з її 

діалектами на різних етапах розвитку.
17. Формування української літературної мови на народній основі, 

східноукраїнський та західноукраїнський її різновиди.
18. Перші спроби характеристики і класифікації територіальних діалектів 

української мови.
19. Класифікація К. Михальчука. Сучасний поділ діалектів на менші 

територіально-мовленнєві утворення.
20. Проблема функціонування діалектних елементів у структурі художніх 

творів (їх роль, основні стилістичні функції).
21. Загальна характеристика українського діалектного вокалізму.
22. Загальна характеристика українського діалектного консонантизму.
23. Загальна характеристика південно-східного наріччя української мови.
24. Середньонаддніпрянський діалект як основа української літературної 

мови.
25. Найвиразніші фонетичні та морфологічні риси 

середньонаддніпрянського діалекту.
26. Найвиразніші фонетичні та морфологічні риси слобожанських 

говірок.
27. Особливості північного (поліського) наріччя. Поділ поліської 

діалектної групи на менші територіально-мовленнєві утворення. Поділ наріччя 
на менші територіально-мовленнєві утворення.

28. Основні фонетичні та морфологічні риси південно-західного наріччя.
29. Найважливіші  фонетичні й морфологічні риси карпатської діалектної 

групи.
30. Загальна характеристика найвиразніших синтаксичних особливостей 

українських діалектів.
31. Діалектне явище (діалектна риса).
32. Основні лексико-семантичні особливості говорів української мови.
33. Склад української діалектної лексики з погляду її походження.
34. Діалектна лексикографія і фразеографія.
35. Методи збирання діалектного матеріалу.
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