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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру КФУ им. В. И. Вернадского 
по специальности 10.02.03 – Славянские языки. 

Цель программы: выявить профессиональные знания по следующим базовым дисци-
плинам: «Современный украинский язык: Фонетика», «Современный украинский язык: Лек-
сикология», «Современный украинский язык: Морфемика», «Современный украинский язык: 
Словообразование», «Современный украинский язык: Морфология», «Современный украин-
ский язык: Синтаксис», «История украинского языка»; определить готовность к научно-
исследовательской деятельности в области истории украинской по актуальной проблемати-
ке. 

На основе программы вступительного экзамена составляются экзаменационные билеты. 
Вступительный экзамен в аспирантуру по профилю 10.02.03 – Славянские языки сдает-

ся в объеме вузовской программы по современному украинскому языку.   
Вступительное испытание проводится в устной форме и включает ответы на два теоре-

тических вопроса по основным языковедческим дисциплинам и выполнение практического 
задания (разных видов языкового анализа). Итоговая оценка предполагает выведение средне-
го балла за каждый из блоков, входящих в билет. 

При ответе на вопросы билета соискатель должен продемонстрировать общенаучные и 
профессиональные компетенции, относящиеся к современному украинскому языку. 

Время опроса одного соискателя составляет не более 30 минут. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 
Результаты экзаменационного испытания определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
При проведении вступительного экзамена по профилю 10.02.03 – Славянские языки 

устанавливаются следующие критерии оценки знаний соискателей: 
оценка «отлично» – исчерпывающие знания всего программного материала, понима-

ние сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, логически последова-
тельные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаме-
национного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; 

оценка «хорошо» – достаточно полные знания всего программного материала, пра-
вильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; после-
довательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 
устранении замечаний по отдельным вопросам; достаточное владение материалами рекомен-
дованной литературы; 

оценка «удовлетворительно» – знание и понимание основного программного матери-
ала; правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении не-
точностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих во-
просах членов экзаменационной комиссии; недостаточное владение материалами рекомен-
дованной литературы; 

оценка «неудовлетворительно» – неправильный ответ хотя бы на один из основных 
вопросов, грубые ошибки в ответах, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Содержание программы 

 
А. Теоретична частина 

І. ВСТУП 
1. Поняття літературної мови. Норми літературної мови. 
2. Місце української мови серед інших слов'янських мов.  

Рекомендована література 
Колесникова І.Є., Прадід Ю.Ф. Українська ділове мовлення: Навч. посібник / За ред. 

Ю.Ф. Прадіда. – Сімферополь: Таврія, 2008. 
Сучасна   українська  літературна   мова.   Вступ.   Фонетика  / За ред. І.К. Білодіда. – 

К.: Наукова думка, 1969. 
Українська мова: Енциклопедія. – 3-є вид., виправл. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикло-

педія», 2009. 
 

ІІ. ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ 
1. Фонетика. Класифікація звуків української мови.  
2. Голосні звуки української мови та особливості їх вимови. 
3. Приголосні звуки української мови та особливості їх вимови. 
4. Чергування голосних і приголосних звуків. Чергування в групах приголосних. 
5. Графічна система української мови. Звуки і букви. Український алфавіт. 
6. Основні принципи української орфографії. 
7. Уживання апострофа, м’якого знака. 
8. Правопис власних назв.  
9. Правопис складних слів. 
10. Правопис слів іншомовного походження. 

Рекомендована література 
Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фо-

нетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: Навч. по-
сібник. – К.: Вид. центр «Академія», 2006.   

Карпенко Ю. О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови. – Одеса: 
Вид-во Одеськ. ун-ту, 1996.  

Колесникова І.Є., Прадід Ю.Ф. Українська ділове мовлення: Навч. посібник / За ред. 
Ю.Ф. Прадіда. – Сімферополь: Таврія, 2008. 

Сучасна   українська  літературна   мова:   Вступ.   Фонетика  / За ред. І.К. Білодіда. – 
К.: Наукова думка, 1969. 
 Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфог-
рафія. – К.: Вища школа, 1981. 

Українська мова: Енциклопедія. – 3-є вид., виправл. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикло-
педія», 2009. 

Український правопис. – 5-е вид. стереотип. – К.: Наукова думка, 1996. 
 

ІІІ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ  
1. Предмет лексикології. Поняття лексеми. 
2. Лексичне значення слова. Пряме і переносне значення слова. 

     3. Багатозначність слів. Метафора. Метонімія. Синекдоха. 
4. Синонімія. Антонімія. Омонімія. Паронімія.  
5. Лексика української мови з погляду походження. 
6. Лексика української мови з погляду сфери уживання. 
7. Українська лексикографія. Типи словників. 

 
 



8. Поняття фразеологізму. Типи фразеологізмів. Фразеологічні словники. 
9. Прислів’я. Приказки. Крилаті вислови. 
10. Поняття терміна. Професійні слова. Термінологічні словники. 

Рекомендована література 
Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фо-

нетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: Навч. по-
сібник. – К.: Вид. центр «Академія», 2006.   

Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / За заг. ред. І.К. Білодіда. 
– К.: Наукова думка, 1973.  

Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / За ред. А.П. Грищенка. – 
К.: Вища школа, 1997. 

Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посібник. – 
К.: Знання, 2007.  

Українська мова: Енциклопедія. – 3-є вид., виправл. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикло-
педія», 2009. 

 
ІV. МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР 

1. Морфеміка. Поняття морфеми. Морфемна структура слова. 
2. Словотвір. Словотвірна структура слова. Поняття твірної основи. 
3. Способи словотвору. 

Рекомендована література 
Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. – К.,1987. 
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфоно-

логія. – К., 1999.  
Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови: Навчальний  посібник. – 

К., 1998. 
Словотвір сучасної української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1979. 
Українська мова: Енциклопедія. – 3-є вид., виправл. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикло-

педія», 2009. 
 

V. МОРФОЛОГІЯ 
1. Частини мови і принципи їх класифікації.  
2. Іменник. Лексико-граматичні розряди іменника. 
3. Граматичні категорії іменника.  
4. Відмінювання іменників. 
5. Прикметник. Лексико-граматичні розряди прикметника. 
6. Ступені порівняння якісних прикметників. 
7. Відмінювання прикметників.   
8. Числівник. Розряди числівників за значенням. 
9. Відмінювання числівників.   
10. Займенник. Розряди займенників за значенням. 
11. Розряди займенників за співвідношенням з іншими частинами мови. 
12. Відмінювання займенників. 
13. Дієслово. Морфологічні категорії дієслова (загальний огляд). Інфінітив. 
14. Категорія виду дієслова. 
15. Категорія стану дієслова. 
16. Категорія способу дієслова. 
17. Категорія часу дієслова. 
18. Категорія особи, числа і роду дієслова. 
19. Дієприкметник. Творення дієприкметників. 

 
 



20. Дієприслівник. Творення дієприслівників. 
21. Прислівник. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників. 
22. Прийменник. Класифікація прийменників за значенням. 
23. Сполучник. Класифікація сполучників за значенням. 
24. Частка. Класифікації часток. 
25. Вигук. Класифікації вигуків. 

Рекомендована література 
Арполенко Г.П., Городенська К.Г., Щербатюк Т.Х. Числівники української мови. – К.: 

Наукова думка, 1980.  
Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови: 

Морфологія. – К.: Либідь, 1993.  
Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. – К.: Наукова думка, 1980. 
Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. – К.: Наукова думка, 1987. 
Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 

1988.  
Гнатюк Г.М. Дієприкметник у сучасній українській літературній мові. – К.: Наукова 

думка, 1982.  
Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник.  –  К.: Вид. центр «Академія», 

2004.   
Грищенко А.П. Прикметник в українській мові. – К.: Наукова думка, 1978. 
Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наукова думка, 1984.  
Колесникова І.Є., Прадід Ю.Ф. Українська ділове мовлення: Навч. посібник / За ред. 

Ю.Ф. Прадіда. – Сімферополь: Таврія, 2008. 
Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові. – К.: Наукова думка, 1969.  
Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К.: Наукова думка, 1971.  
Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища школа, 1997.  
Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2000.  
Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Нау-

кова думка, 1969. 
Українська мова: Енциклопедія. – 3-є вид., виправл. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикло-

педія», 2009. 
 

VІ. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ 
1. Синтаксис. Типи синтаксичних зв’язків. 
2. Словосполучення. Типи синтаксичного зв’язку в словосполученнях. 
3. Речення. Види речень. 
4. Просте речення. Головні члени речення. 
5. Другорядні члени речення.  
6. Односкладні речення. 
7. Вставні і вставлені конструкції, відокремлені члени речення. 
8. Еквіваленти речення. 
9. Прості ускладнені речення. 
10. Складне речення. Класифікація складних речень. 
11. Складносурядні речення. 
12. Складнопідрядні елементарні речення. 
13. Складнопідрядні багатокомпонентні речення. 
14. Складні сполучникові речення з різними видами зв’язку. 
15. Складні безсполучникові речення. 
16. Система розділових знаків та їх основні функції. 
17. Розділові знаки при однорідних членах речення. 

 
 



18. Розділові знаки при звертанні, вставних і вставлених словах і реченнях. 
19. Розділові знаки в складносурядних і складнопідрядних реченнях. 
20. Розділові знаки в безсполучникових реченнях. 
21. Розділові знаки в конструкціях із чужим мовленням. 

Рекомендована література 
Вихованець І.Р. Граматика української мови: Синтаксис. – К.: Либідь, 1993.  
Горяний В.Д. Синтаксис односкладних речень. – К.: Радянська школа, 1984. 
Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. – К.: 

Наукова думка, 1969.  
Гуйванюк Н.В., Кобилянська М .Ф. Сучасна українська літературна мова . Синтаксис. – 

К.: Вища школа, 1989. 
Дорошенко С.І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові. – 

Харків: Вид-во Харків. ун-ту, 1980. 
Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. – К.: Вища школа, 1986.  
Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення. – К.: Вища шк., 1986.  
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Нау-

кова думка, 1972. 
Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові. – К.: Нау-

кова думка, 1968. 
Українська мова: Енциклопедія. – 3-є вид., виправл. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикло-

педія», 2009. 
Український правопис. – 5-е вид. стереотип. – К.: Наукова думка, 1996. 
Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник.  –  К.: Вид. центр «Академія», 

2004.   
 

VІІ. СТИЛІСТИКА 
1. Стилістика. Стилі та жанри літературної мови. 
2. Розмовний стиль та його особливості. 
3. Офіційно-діловий стиль та його особливості. 
4. Науковий стиль та його особливості. 
5. Художньо-белетристичний стиль та його особливості. 
6. Публіцистичний стиль та його особливості. 
7. Конфесійний стиль та його особливості. 
8. Епістолярний стиль та його особливості. 

Рекомендована література 
Дудик П.С. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 2005. 
Дудик П.С. Стилістика української мови:  Навч. посібник. – К.: Вид. центр «Академія», 

2005.   
Колесникова І.Є., Прадід Ю.Ф. Українська ділове мовлення: Навч. посібник / За ред. 

Ю.Ф. Прадіда. – Сімферополь: Таврія, 2008. 
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К.: Вища 

школа, 2003. 
Пентилюк П.М. Культура мови і стилістика. – К., 1994. 
Пономарів О.П. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. 
Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Нау-

кова думка, 1973. 
Українська мова: Енциклопедія. – 3-є вид., виправл. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикло-

педія», 2009. 
 
 

 
 



 
Б. Практична частина 

 
І. МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
1. Схема повного морфологічного аналізу іменника 

1.  Записати слово. 
2.  Визначити його частиномовну належність і початкову форму (називний відмі-

нок однини). 
3.  Встановити лексико-граматичні розряди: власна чи загальна назва; назва істо-

ти чи неістоти; позначає конкретне чи абстрактне поняття; збірний, одиничний чи матеріаль-
но-речовинний іменник. 

4.  Визначити граматичні категорії: рід, число, відмінок. 
5.  Вказати відміну, групу (чи поза відмінами). 
6.  З’ясувати синтаксичну роль. 

Зразок розбору: 
Чужа душа – то тихе море сліз (Л. Костенко). 
Душа – іменник, початкова форма – душа, загальна назва, неістота, має абстрактне зна-

чення, жіночий рід, однина, називний відмінок, І відміна, мішана група, підмет. 
 

2. Схема повного морфологічного аналізу прикметника 
1.  Записати слово. 
2.  Визначити його частиномовну належність і початкову форму (називний відмі-

нок однини чоловічого роду). 
3. Встановити лексико-граматичний розряд: якісний, відносний, присвійний, відносно-

якісний, присвійно-якісний, присвійно-відносний. 
4. Визначити ступінь порівняння і форму: повна (стягнена чи нестягнена) чи коротка 

(для якісних прикметників). 
5.  Визначити граматичні категорії: рід (тільки в однині), число, відмінок. 
6.  Вказати групу відмінювання: тверда чи м’яка. 
7.  З’ясувати синтаксичну роль. 

Зразок  розбору: 
Бувають, може, й кращі голоси, але такого другого немає (Л. Костенко). 
Кращі – прикметник, початкова форма – гарний, якісний, проста форма вищого ступеня 

порівняння, повна стягнена форма, множина, називний відмінок, тверда група, у реченні – 
частина складеного іменного присудка. 

 
3.  Схема повного морфологічного аналізу числівника 

1.  Записати слово. 
2.  Визначити його частиномовну належність і початкову форму (називний відмі-

нок – для кількісних, називний відмінок однини чоловічого роду – для порядкових). 
3.  Встановити семантичну групу (кількісний чи порядковий) і підгрупу (для кі-

лькісних): означено-кількісний (власне-кількісний, збірний, дробовий) чи неозначено-
кількісний. 

4.  Вказати розряд за будовою: простий, складний, складений. 
5. Визначити граматичні категорії: відмінок, рід, число. 
6. З’ясувати синтаксичну роль. 

Зразок  розбору: 
І було три брати (В. Малик). 
Три – числівник, початкова форма – три, кількісний, означено-кількісний, власне кіль-

 
 



кісний, простий, називний відмінок, підмет. 
 

4. Схема повного морфологічного аналізу займенника 
1. Записати слово. 
2. Визначити його частиномовну належність і початкову форму. 
3.  Встановити розряд за значенням: особовий, особово-вказівний, зворотний, 

присвійний, означальний, вказівний, питальний, відносний, неозначений, заперечний. 
4.  Вказати групу за співвідношенням з іншими частинами мови: з іменником, 

прикметником, числівником. 
5.  Визначити граматичні категорії: рід, число, відмінок. 
6.  З’ясувати синтаксичну роль. 

Зразок  розбору: 
Притихли люди, знітилися свідки, сльозина блисла у якоїсь тітки (Л. Костенко). 
Якоїсь – займенник, початкова форма – якийсь, неозначений, співвідносний з прикмет-

ником, жіночий рід, однина, родовий відмінок, означення. 
 

5. Схема повного морфологічного аналізу прислівника 
1. Записати слово. 
2. Визначити його частиномовну належність. 
3. Встановити розряд і групу за значенням: означальний (якісно-означальний, 

способу дії, кількісно-означальний) чи обставинний (місця, часу, причини, мети). 
4. Визначити ступінь порівняння (для якісно-означальних). 
5. Вказати групу за походженням: первинний чи вторинний (відіменниковий, ві-

дприкметниковий, відзайменниковий, відчислівниковий, віддієслівний, відприслівниковий). 
6. З’ясувати синтаксичну роль. 

Зразок  розбору: 
Куди не глянеш в даль оцю окресну – тут споконвіку скрізь лилася кров (Л. Костенко). 
Куди – прислівник, обставинний місця, первинний, обставина місця. 
Споконвіку – прислівник, обставинний часу, вторинний, утворений від словосполучен-

ня, обставина часу. 
 
6. Схема повного морфологічного аналізу слів категорії стану 
1. Записати слово. 
2. Визначити його частиномовну належність. 
3. Встановити групу слів категорії стану за значенням: стан людини, природи, 

оточення, суб’єктивна оцінка стану, стан з модальним відтінком. 
4. Вказати групу за походженням: первинне чи вторинне (відіменникове, відпри-

слівникове чи віддієслівне). 
5. Встановити граматичні категорії: спосіб (дійсний чи умовний), час (теперіш-

ній, майбутній чи минулий). 
6. Визначити ступінь порівняння (якщо є). 
7. З’ясувати синтаксичну роль. 

Зразок  розбору: 
Коли вам страшно – геть ідіть з дороги (Л. Українка). 
Страшно – слово категорії стану, стан людини, вторинне, відприкметникове, дійсний 

спосіб, теперішній час, присудок. 
 

7. Морфологічний аналіз дієслова 
 

Схема повного морфологічного аналізу  

 
 



дієвідмінюваних форм дієслова 
1.  Записати слово. 
2.  Визначити його частиномовну належність і початкову форму. 
3.  З’ясувати, особова чи родова форма. 
4.  Визначити граматичні категорії: 

а) загальнодієслівні: вид, перехідність, стан; 
б) частководієслівні: спосіб, час (для форм дійсного способу), особу (для форм 

теперішнього та майбутнього часу, наказового способу); 
в) іменні: рід (для форм минулого часу та умовного способу), число. 

5.  Вказати дієвідміну. 
6.  З’ясувати синтаксичну роль. 

Зразок  розбору: 
Шукайте цензора в собі... (Л. Костенко) 
Шукайте – дієслово: дієвідмінювана особова форма, початкова форма – шукати, недо-

конаний вид, перехідне, наказовий спосіб, 2-га особа, множина, І дієвідміна, присудок. 
 

Схема повного морфологічного аналізу дієприкметника  
як відмінюваної форми дієслова 

1. Записати слово. 
2. Визначити його частиномовну належність і початкову форму. 
3. Визначити граматичні категорії: 

а) загальнодієслівні: вид, перехідність, стан; 
б) частководієслівні: спосіб, час, особа, рід, число; 
в) іменні: відмінок, рід, число. 

4. З’ясувати синтаксичну роль. 
Зразок  розбору: 

Ісус Христос розп’ятий був не раз (Л. Костенко). 
Розп’ятий – відмінювана форма дієслова дієприкметник, початкова форма – розп’ятий, 

доконаний вид, пасивний стан, минулий час, чоловічий рід, однина, називний відмінок, при-
судок. 

 
Схеми повного морфологічного аналізу незмінних форм дієслова 

 
Інфінітив 

1. Записати слово. 
2. Визначити його частиномовну належність. 
3. Вказати граматичні категорії: вид, перехідність, стан. 
4. Встановити дієвідміну. 
5. З’ясувати синтаксичну роль. 

Зразок  розбору: 
Триматись вільно й незалежно, перемовчати: хто кого (Л. Костенко). 
Триматись – дієслово: інфінітив; недоконаний вид, неперехідне, середньо-зворотний 

стан, І дієвідміна; головний член односкладного речення. 
 

Дієприслівник 
1. Записати слово. 
2. Визначити його частиномовну належність. 
3. Вказати граматичні категорії: вид, перехідність, час. 
4. З’ясувати синтаксичну роль. 

Зразок  розбору: 

 
 



Помітивши, що Остап не рушиться з місця, вона вхопила його під руку і сливе поволо-
кла за собою (М. Коцюбинський). 

Помітивши – дієслово: дієприслівник; доконаний вид, перехідне, минулий час; обста-
вина часу. 

 
Дієслівні форми на -но, -то 

1. Записати слово. 
2. Визначити його частиномовну належність. 
3. Вказати граматичні категорії: вид, перехідність. 
4. З’ясувати синтаксичну роль. 

Зразок  розбору: 
На сизих луках скошено траву... (М. Рильський). 
Скошено – дієслово: дієслівна форма на -но-, доконаний вид, перехідне, головний член 

односкладного речення. 
 

8. Схема повного морфологічного аналізу прийменника 
1.  Записати слово. 
2.  Визначити його частиномовну належність. 
3.  З’ясувати, з яким відмінком керованого слова вжито. 
4.  Визначити, які смислові відношення виражає разом із керованим словом (про-

сторові, часові, логічні). 
5.  Вказати групу: 

а) за будовою: простий, складний чи складений; 
б) за походженням: первинний чи вторинний (відіменниковий, відприслівнико-

вий, віддієслівний). 
Зразок  розбору: 

По діброві вітер віє, гуляє по полю, 
Край дороги гне тополю до самого долу (Т. Шевченко). 
По – прийменник, вжито з іменником у місцевому відмінку, виражає просторові відно-

шення місця дії, простий, первинний. 
Край – прийменник, вжито з іменником у родовому відмінку, виражає просторові від-

ношення місця дії, простий, вторинний, відіменниковий. 
 

9. Схема повного морфологічного аналізу сполучника 
1  Записати слово. 
2.  Визначити його частиномовну належність. 
3.  Встановити групи: 

а) за синтаксичною функцією: сурядний чи підрядний; 
б) за значенням: єднальний, протиставний, розділовий чи з’ясувальний, часу, 

причини, мети, умови, порівняльний, допустовий, пояснювальний; 
в) за будовою: простий, складний чи складений; 
г) за походженням: первинний чи вторинний (відзайменниковий, відприслівни-

ковий, віддієслівний); 
ґ) за вживанням: одиничний, повторюваний чи парний. 

4. З’ясувати синтаксичні зв’язки (що сполучає слово). 
Зразок  розбору: 

Душа розм’якла якось, заморилась, хоч коники ліпи, як з м’якуша (Л. Костенко). 
Хоч – сполучник, підрядний міри і ступеня дії, простий, вторинний (віддієслівний), 

одиничний, сполучає підрядне речення з головним. 
 

 
 



 
10. Схема повного морфологічного аналізу частки 

1. Записати слово. 
2. Визначити його частиномовну належність. 
3. Встановити функціональний розряд (фразова чи формотворча), групу для фра-

зових (питальна, підсилювальна, заперечна, стверджувальна, вказівна, означальна, видільна, 
власне модальна, кількісна, спонукальна). 

4. Визначити групу: 
а) за походженням: первинна чи вторинна (відзайменникова, відприслівникова, 

віддієслівна, відсполучникова); 
б) за будовою: проста, складена. 

Зразок  розбору: 
Раби – це нація, котра не має слова. Тому й не може захистить себе (О. Пахльовська). 
Це – частка, фразова, вказівна, вторинна, відзайменникова, проста. 
Не – частка, фразова, заперечна, первинна, проста. 
Й – частка, фразова, модальна, підсилювальна, вторинна, відсполучникова, проста. 
 

11. Схема повного морфологічного аналізу вигука 
1.  Записати слово. 
2.  Визначити його частиномовну належність. 
3.  Встановити розряд за значенням: емоційний, імперативний (наказовий, спону-

кальний, апелятивний), етикетний, вокативний. 
4.  Визначити групу: 

а) за походженням: первинний чи вторинний (відіменниковий, відзайменниковий, 
віддієслівний, від фразеологізмів чи запозичених слів); 

б) за будовою: простий чи складений. 
Зразок  розбору: 

Спасибі, я віддячу тобі (М. Старицький). 
Спасибі – вигук, етикетний, вторинний, складений. 

 
ІІ. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР РЕЧЕННЯ  

 
1. Схема синтаксичного аналізу простого речення 

1. Записати речення. 
2. Визначити граматичну основу й підкреслити члени речення. 
3. Дати загальну характеристику простого речення: 

а) просте речення; 
б) за метою висловлювання – розповідне, питальне, спонукальне; 
в) за характером відношення до дійсності (для розповідних, питальних чи спону-

кальних речень) – стверджувальне, загальнозаперечне, частковозаперечне; 
г) за емоційним забарвленням – окличне, неокличне;  
ґ) за наявністю / відсутністю головних членів речення – односкладне, двоскладне; 
д) за наявністю / відсутністю другорядних членів речення – поширене, непошире-

не; 
е) за наявністю обов’язкових членів речення – повне, неповне; 
є) за ускладненістю структури – неускладнене, ускладнене: однорідними членами 

речення, звертаннями, відокремленими членами речення, вставними або вставленими конс-
трукціями. 

 
 



4. Аналіз головних членів речення: записати головний член речення, з яким аналізова-
ний член речення координується, вказати питання; який за будовою, морфологічне виражен-
ня. 

5. Аналіз другорядних членів речення: записати член речення, від якого аналізований 
член речення залежить, вказати питання; різновид: 

• додаток – прямий, непрямий, інфінітивний; морфологічне вираження; 
• означення – узгоджене, неузгоджене; морфологічне вираження; 
• обставина – яка за значенням: способу дії, міри і ступеня, місця, часу, причини, 

мети, умови, наслідку; морфологічне вираження. 
6. Пояснити розділові знаки. 

 
2. Схема синтаксичного аналізу складносурядного речення 

1. Записати речення. 
2. Виділити граматичні основи. 
3. Пронумерувати предикативні частини. 
4. Позначити сполучні засоби. 
5. Підкреслити другорядні члени речення. 
6. Накреслити структурні схеми – структурну, лінійну. 
7. Дати загальну характеристику складносурядного речення: 

а) складне речення; 
б) сполучникове;  
в) складносурядне; 
г) тип за структурними особливостями – відкритої чи закритої структури; 
ґ) тип за семантико-синтаксичними відношеннями; 
д) вид за метою висловлювання – розповідне, питальне, спонукальне; 
є) вид за інтонацією – окличне, неокличне. 

8. Дати загальну характеристику предикативних частин як формально простих речень: 
а) формально просте речення; 
б) односкладне (різновид), двоскладне, нечленоване; 
в) поширене чи непоширене; 
г) повне чи неповне; 
ґ) ускладнене (чим саме) чи неускладнене; 
д) стверджувальне чи заперечне: загальнозаперечне, частковозаперечне. 

9. Охарактеризувати члени речення однієї предикативної частини (на вибір). 
10. Пояснити розділові знаки. 
 

3. Схема синтаксичного аналізу складнопідрядного речення 
1. Записати речення. 
2. Виділити граматичні основи. 
3. Пронумерувати предикативні частини. 
4. Поставити запитання до підрядної частини (у складнопідрядних реченнях нерозчле-

нованої структури записати їх над опорним словом, у складнопідрядних реченнях розчлено-
ваної структури – над граматичною основою). 

5. Позначити сполучні засоби. 
6. Підкреслити другорядні члени речення. 
7. Накреслити структурні схеми. 
8. Дати загальну характеристику складнопідрядного речення: 

а) складне речення; 
б) сполучникове; 
в) складнопідрядне; 

 
 



г) тип за структурними особливостями – розчленованої або нерозчленованої струк-
тури; 

ґ) тип за семантичними ознаками; 
д) вид за метою висловлювання; 
є) вид за інтонацією. 

9. Дати загальну характеристику предикативних частин як формально простих речень. 
10. Охарактеризувати члени речення однієї предикативної частини (на вибір). 
11. Пояснити розділові знаки. 
 

4. Схема синтаксичного аналізу безсполучникового речення 
1. Записати речення. 
2. Виділити граматичні основи. 
3. Пронумерувати предикативні частини. 
4. Підкреслити другорядні члени речення. 
5. Накреслити схеми. 
6. Дати загальну характеристику безсполучникового речення: 

а) складне речення; 
б) безсполучникове; 
в) тип за структурними особливостями – з однотипними чи з різнотипними части-

нами; 
г)  тип за семантико-синтаксичними відношеннями – єднальне, зіставно-

протиставне, з’ясувально-об’єктне, причини, умови, часу, наслідку, допустове, порівняльне, 
пояснювальне, приєднувальне; 

ґ) за метою висловлювання; 
д) за інтонацією. 

7. Дати загальну характеристику предикативних частин. 
8. Охарактеризувати члени речення однієї предикативної частини (на вибір). 
9. Пояснити розділові знаки. 
 

Зразок розбору простого речення: 
 
Над сивим Дніпром струнка береза розпустила зелені коси-віти (А. Шиян). 
Речення, просте, розповідне, стверджувальне, неокличне, двоскладне,  поширене, 

повне, неускладнене; 
розпустила (хто? що?) береза – простий підмет, виражений іменником у Н. відм.;  
береза (що зробила?) розпустила – простий дієслівний присудок, виражений діє-

словом минулого часу; 
береза (яка?) струнка – узгоджене означення, виражене прикметником; 
розпустила (де?) над Дніпром – обставина місця, виражена іменником в О. 

відм. з прийменником; 
Дніпром (яким?) сивим – узгоджене означення, виражене прикметником;  
розпустила (кого? що?) віти – прямий додаток, виражений іменником у 3. 

відм. без прийменника; 
віти (які?) зелені – узгоджене означення, виражене прикметником;  
віти (які?) коси – прикладка, дає якісну характеристику, непоширена, невідокре-

млена, узгоджена, пов’язана з означуваним іменником інтонацією, виражена іменником у 3. 
відм. 

Пояснення розділових знаків: через дефіс пишуться прикладки у тих випадках, коли 
не можна встановити, значення якого слова ширше, а якого вужче, і компоненти можуть 
мінятися місцями, а їхні синтаксичні функції визначаються за контекстом; 

 
 



крапка ставиться в кінці розповідного речення, якщо воно вимовляється без 
окличної інтонації. 

 
Зразок розбору складного речення: 

 

1В моїй душі мелодія осіння,2 та в ній я чую ноти весняні (В. Сосюра). 
  

 
 

1  
,  та 

2 

 
 [...],   та   [...].        

Речення складне, сполучникове, складносурядне, закритої структури, протиставне (з 
протиставно-допустовим значенням), розповідне, неокличне. 

1 – формально просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене, стверджувальне; 
2 – формально просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене, стверджувальне. 
осіння (хто? що?) мелодія – простий підмет, виражений іменником у називному відмін-

ку; 
мелодія (яка є?) осіння – складений іменний присудок, виражений нульовою дієслів-

ною зв’язкою та прикметником у називному відмінку; 
мелодія (де?) в душі – обставина місця, виражена іменником у З. відм. з прийменником; 
в душі (чиїй?) моїй – узгоджене означення, виражене займенником; 
Пояснення розділових знаків: кома ставиться між предикативними частинами, що 

входять до складносурядного речення. 
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