
Завдання з предмету 
«Сучасна українська мова» для студентів І курсу. 

 
Тема №1. Морфологія як розділ мовознавства про частини мови. 
Знати:  

1. класифікацію частин мови; 
2. що таке частини мови; 
3. значення та функції кожної частини мови; 
4. знайти цікавий матеріал про частини мови і зробити повідомлення. 

Опрацювати (перемалювати у зошит) таблицю «Частини мови» з підручника 
«Українська мова» - 10 клас профільний рівень. Автори М.Я. Плющ, В.І. Тихоша 
та інш. (стор. 284). 
Виконати завдання. Підібрати текст на 40-50 слів і визначити до якої частини 
мови належить кожне слово і чому. 
Наприклад. Першим розробив учення про відмінки давньогрецький філософ 
Арісотель.  
Першим (котрим?) – числівник, називає порядок при лічбі; 
розробив (що зробив?) – дієслово, називає дію; 
учення (що?) – іменник, назває предмет; 
про (на питання не відповідає)  - прийменник; 
давньогрецький (який?) – прикметник, називає ознаку. 
 
Тема «2. Іменник як частина мови. 
Знати: 

 значення іменників; 

 граматичні категорії(рід, число, відмінок); 

 лексико-сематичні групи: назви істот і неістот, конкретні та абстрактні, 
власні і загальні, речовинні і не речовинні, збірні і одиничні і чим вони 
відрізняються; 

 відміни іменників; 

 особливості відмінювання іменників кожної відміни. 
Виконати текстові завдання (той же підручник стор. 310-311). 
 
Тема №3. Прикметник як частина мови. 
Завдання №1. Скласти лінгвістичну довідку за планом (письмово). 

1. Роль прикметників у мовленні. 
2. Які граматичні ознаки прикметника не є самостійними. 



3. На які групи за значенням поділяються прикметники. Назвіть їх характері 
ознаки. Ступені порівняння. 

Завдання №2. Запишіть поезію Василя Симоненка, виконайте морфологічний 
розбір прикметників за схемою. 

1. Аналізований прикметник. 
2. Залежить від слова. 
3. Початкова форма. 
4. Розряд за значенням. 
5. Повна чи коротка форма. 
6. Ступінь порівняння. 
7. Рід, число, відмінок, група. 
8. Синтаксична роль. 

  
                             *** 

Найогидніші очі порожні, 
Найгрізніше мовчить гроза, 
Нійнікчемніші дурні вельможні, 
Найпідліша брехлива сльоза… 
Найпрекрасніша мати щаслива,  
Найсолодші кохані вуста, 
Найчистіша душа незрадлива, 
Найскладніша людина проста. 
Але правда в брехні не розмішуй, 
Не ганьби все підряд без пуття,  
Бо на світі той наймудріший, 
Хто найдужче любить життя. 


