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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна/заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 

035 Філологія 

Рік підготовки 

ІІ 
Змістових модулів – 

4 

 Семестр 

ІІІ Загальна кількість 

годин – 90 Лекції 

20 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

аспіранта– 4 

Рівень освіти 

третій (освітньо-науковий) 

Семінарські 

10 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю 

ІІІ  семестр – екзамен 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета вивчення дисципліни – ознайомити аспірантів з новітніми 

тенденціями в розвитку граматики писемного та усного різновидів української 

мови, виокремити актуальні проблеми трьох підсистем граматичної системи – 

морфології, словотвору та синтаксису, запропонувати 

їх розв’язання. Сформувати систему знань про лінгвостилістику як галузь 

мовознавства, яка, по-перше, вивчає стилістичні функції мовно-структурних 

одиниць, по-друге, систему функціональних стилів, пов’язаних  із теорією 

літературної мови, лінгвокультурологією, лінгвопрагматикою, 

комунікативною діяльністю у різних сферах суспільного життя. Засвоїти 

теоретичні основи  лінгвостилістики, сприяти практичному виробленню чуття 

мови, вмілому використанню її стилістичних засобів у писемному й  усному 

спілкуванні, в оволодінні механізмом розрізнення функціональних і 

експресивних стилів сучасної  літературної мови, в умінні створювати тексти 

різних стилів відповідно до комунікативних завдань. 

 



 4 

1.2. Завдання викладання дисципліни «Граматика і стилістика 

української усної та писемної мовної практики»: 

 

1) навчити аспірантів застосовувати засади гетерогенного підходу до 

класифікації слів української мови на частиномовні і нечастиномовні класи; 

2) сформувати склад дієслівних утворень за трьома ознаками 

(семантичною, синтаксичною та морфологічною) гетерогенної класифікації; 

3) установити співвіднесеність займенників з іменниками, 

прикметниками, прислівниками та числівниками, обґрунтувати виокремлення 

у складі цих повнозначних частин мови підкласів займенникових іменників, 

займенникових прикметників, займенникових прислівників та займенникових 

числівників; 

4) узагальнити причини варіантності закінчень іменників та числівників, 

простежити основні вияви варіантності відмінкових закінчень у нинішній 

українській писемній та усній мовній практиці; 

5) простежити нові явища в словотворенні української мови, породжені 

процесами глобалізації та демократизації, визначити типові вияви варіантності 

словотворчих суфіксів у сучасній писемній та усній українській мовній 

практиці; 

6) розширити і поглибити знання про двоскладне речення в системі 

синтаксичних одиниць; окреслити принципи розмежування двоскладних 

дієслівних, іменних та прислівникових речень; умотивувати функціонально-

стильові сфери  використання цих двоскладних речень; 

7) розв’язати проблему вибору сполучних засобів (сполучників, 

сполучних слів, сполучних комплексів) для поєднання предикативних частин 

у складному реченні; 

8) схарактеризувати основні риси граматики української наукової мови, 

відзначити специфіку синтаксису української наукової мови. 

9) розкрити зміст поняття лінгвостилістика в контексті інтегративної 

наукової парадигми; 

10) на прикладі різних  дефініцій терміна мовний стиль показати 

актуалізацію наукових поглядів на мову; 

11) обґрунтувати жанрово-стильову диференціацію літературної мови; 

12) репрезентувати принципи вибори адекватних методів 

лінгвостилістичного аналізу текстів; 

13) поглибити знання про науковий стиль і текст. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні: 

знати: 

 

1) граматичну систему української літературної мови, одиниці та 

категорії її підсистем – словотвірної, морфологічної та синтаксичної; 

2) основні проблеми сучасного українського словотворення; вплив 

глобалізаційних процесів на словотвірне освоєння новітніх запозичень; 
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корекції словотвірної норми у зв’язку з поверненням національних зразків 

словотворення; 

3) динаміку частиномовних і нечастиномовних класів одиниць на тлі 

розвитку граматичного ладу української літературної мови; 

4) основні вияви варіантності відмінкових закінчень у контексті 

внормування сучасної української літературної мови; 

5) особливості синтаксису української літературної мови і синтаксису 

української наукової мови; чинники, що впливають на їхній розвиток;  

6) зміст поняття лінгвостилістика, функціональний стиль, жанр, текст, 

стильова і стилістична норма, стилістична ремарка, стилістичний регістр; 

7) історіософію та історіографію функціональних стилів; 

8) диференційні ознаки усних і писемних різновидів функціональних 

стилів; 

9) співвідношення типів висловлювання і текстів; 

10) закономірності побудови наукових текстів різних жанрів і технологію 

роботи з ними; 

 

уміти:  

 

1) послуговуватися термінами традиційної і новітньої функціональної 

граматики; 

2) логічно характеризувати вияви частиномовними і нечастиномовними 

класами слів української мови трьох різнорідних ознак гетерогенного підходу; 

3) інтерпретувати варіантність у системі відмінкових закінчень іменних 

частин мов, відрізняти варіантність закінчень від помилкових вживань 

закінчень, що їх спостерігаємо в сучасній українській усній мовній практиці; 

4) відмежовувати національні зразки словотворення від чужомовних; 

5) кваліфікувати новітні тенденції в розвитку словотвору, морфології та 

синтаксису сучасної української літературної мови. визначати домінантні 

стильові ознаки текстів; 

6) створювати наукові тексти зі спеціальності (стаття, відгук, рецензія, 

анотація, дисертація); 

7) редагувати й перекладати наукові тексти різних жанрів; 

8) презентувати результати наукових досліджень; 

9) послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою допоміжною 

довідковою літературою для вдосконалення мовної культури науковця; 

10) брати участь у наукових дискусіях, круглих столах, конференціях. 

 

Набуті знання й уміння сприятимуть формуванню таких компетенцій: 

загальні: уміння зіставляти і використовувати граматичні й 

лінгвостилістичні знання в міжкультурній і міжмовній комунікації з метою 

вдосконалення свого фахового рівня; 

мовні: володіння усними та писемними різновидами національної мовної 

практики; організація наукової комунікації відповідно до форм, моделей і 

ситуацій спілкування; послуговування стилістично нейтральними та 
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стилістично маркованими мовними засобами, а також функціональними 

стилями мови; продукування власних висловлювань у вигляді текстів різних 

жанрів. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Концептуальні питання теоретичної морфології 

в традиційному і новітньому українському мовознавстві. 

 

 Тема 1. Особливості застосування гетерогенного підходу до 

класифікації слів у традиційному та новітньому українському 

мовознавстві. Склад повнозначних частин мови. Проблема виокремлення 

нечастиномовних класів одиниць. Обґрунтування службового статусу 

частиномовних класів слів у традиційному мовознавстві і нечастиномовного 

статусу класів одиниць у новітньому мовознавстві. Теоретичні засади 

розподілу займенникових слів між іменниками, прикметниками, 

прислівниками та числівниками. 

Тема 2. Склад та ієрархія дієслівних утворень на засадах 

традиційного і новітнього мовознавства. Дієвідмінюване дієслово як 

основне дієслівне утворення. Статус інфінітива і дієприкметника в українській 

граматиці. Дієприслівник і прислівник, спільні і відмінні риси. 

 

Змістовий модуль ІІ. Особливості синтаксису сучасної писемної і 

усної української мовної практики 

 

Тема 3. Двоскладне речення в системі синтаксичних одиниць 

сучасної української літературної мови. Двоскладні дієслівні, іменні та 

прислівникові речення. Особливості структури їхнього предикативного ядра. 

Функціонально-стильова диференціація двоскладних речень. Двоскладні 

дієслівні та іменні речення як типові синтаксичні одиниці книжних стилів. 

Тема 4. Синтаксичні одиниці в сучасній українській мовній практиці. 

Проблема сполучних засобів (сполучників, сполучних слів, сполучних 

комплексів), уживаних для поєднання предикативних частин у складному 

реченні. Стилістично марковані сполучники в наукових текстах. Парцеляція 

членів речень і предикативних частин як одна з характерних рис синтаксису 

писемної і усної мовної практики. Стилістична нейтральність і експресивність 

синтаксичних одиниць. 

Тема 5. Граматика сучасної української наукової мови. 

Співвідношення дієслівності та іменниковості в науковій мові. Національна 

специфіка синтаксису української наукової мови. Активні і пасивні  

конструкції. Місце конструкцій з предикативними формами на -но, -то в 

наукових текстах. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Теоретична лінгвостилістика в контексті 

інтегративної наукової парадигми. 
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Тема 1. Предмет, завдання, методологія лінгвостилістичних 

досліджень. Зародження і розвиток лінгвостилістики. Лінгвостилістика як 

наука про стилі, жанри комунікації, стильові і стилістичні норми, особливості 

побудови текстів функціонально-структурних різновидів. Теоретична і 

практична лінгвостилістика. Дослідницькі принципи і методи сучасної 

лінгвостилістики. 

Тема 2. Лінгвостилістика в системі філологічних дисциплін. 

Кореляція лінгвостилістики із лексикологічними, граматичними, історико-

мовними напрямками, культурологічними дисциплінами. 

Тема 3. Система функціональних стилів і жанрів української 

літературної мови: історія і сучасність. Історіософія та історіографія 

функціональних стилів. Джерела вивчення усної та писемної літературно-

мовної практики в її функціонально-стильовому та індивідуально-авторському 

вияві. 

Тема 4. Стилі і стандартизація української літературної мови. 

Літературна норма у словниках та граматиках. Усна і писемна практика – 

мотивація зміни літературної норми. 

Тема 5. Поняття стилістичного значення, стилістичного відтінку в 

семантиці лексичних, граматичних одиниць, у семантиці тексту. 

Стилістична ремарка у загальномовних і спеціальних словниках. Формально-

структурна і семантична організація текстів різних стилів. 

 

Змістовий модуль ІV. Співвідношення понять стиль, текст і 

комунікативна практика. 

Тема 6. Наука як форма суспільної свідомості і вияв мовно-

інтелектуальної діяльності людини. Основні ознаки наукового тексту. 

Розрізнення термінів та номенів. Функціонально-змістова типологія наукового 

висловлювання. Стилістичні регістри наукової мови. 

Тема 7. Закономірності побудови наукових текстів різних жанрів і 

технологія роботи з ними. Стилістичні особливості різних видів і жанрів 

наукових текстів. Форми представлення чужої мови в науковому тексті 

(цитування). Вияв авторської індивідуальності в науковому тексті. 

Особливості застосування виражально-зображальних засобів мови в наукових 

текстах. Принципи редагування статті, відгуку, рецензії, анотації, дисертації, 

презентації усного виступу. 

Тема 8. Співвідношення книжних, розмовних і стилістично 

нейтральних мовних засобів у жанрах власне наукового і науково-

популярного текстів. Застосування індуктивного та дедуктивного методів у 

створенні наукового тексту. Елементи ораторського мистецтва в усній формі 

наукової інформації (доповідь, бесіда, круглий стіл).  

 

1. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 
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Денна/заочна форми 

усього у тому числі 

л. сем. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Концептуальні питання теоретичної морфології в 

традиційному і новітньому українському мовознавстві. 

Тема 1. Особливості 

застосування гетерогенного 

підходу до класифікації слів у 

традиційному та новітньому 

українському мовознавстві.  

10 2 2   6 

Тема 2. Склад та ієрархія 

дієслівних утворень на 

засадах традиційного і 

новітнього мовознавства. 

10 2 2   6 

Разом за змістовим модулем 

1 

20 4 4   12 

Змістовий модуль 2. Особливості синтаксису сучасної писемної і усної 

української мовної практики 

Тема 3. Двоскладне речення в 

системі синтаксичних 

одиниць сучасної української 

літературної мови.  

8 2    6 

Тема 4. Синтаксичні одиниці 

в сучасній українській мовній 

практиці. 

8 2    6 

Тема 5. Граматика сучасної 

української наукової мови.  

8 2    6 

Разом за змістовим модулем 

2 

24 6    18 

Змістовий модуль 3. Теоретична лінгвостилістика в контексті 

інтегративної наукової парадигми. 

Тема 1. Предмет, завдання, 

методологія 

лінгвостилістичних 

досліджень. 

10 2 2   6 

Тема 2. Система 

функціональних стилів і 

жанрів української 

літературної мови: історія і 

сучасність. 

10 2 2   6 

Разом за змістовим модулем 

3 

20 4 4   12 

Змістовий модуль 4. Співвідношення понять стиль, текст і 
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комунікативна практика. 

Тема 3. Наука як форма 

суспільної свідомості і вияв 

мовно-інтелектуальної 

діяльності людини. 

10 2 2   6 

Тема 4. Закономірності 

побудови наукових текстів 

різних жанрів і технологія 

роботи з ними. 

8 2 –   6 

Тема 5. Співвідношення 

книжних, розмовних і 

стилістично нейтральних 

мовних засобів у жанрах 

власне наукового і науково-

популярного текстів. 

8 2 -   6 

Разом за змістовим модулем 

4 

26 6 2   18 

Усього годин 90 20 10   60 

 

2. Теми семінарських занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

3 семестр 

1.  Варіантність відмінкових закінчень іменників. Причини 

варіантності. Типові вияви варіантності відмінкових 

закінчень іменників у сучасній українській мовній 

практиці. Варіант закінчення і прескриптивна та 

дескриптивна норма.  

2 

2.  Динаміка прийменникової системи української 

літературної мови першого п’ятнадцятиріччя ХХІ ст. 

Препозиціоналізація як основний спосіб творення нових 

прийменників. Власне-прийменники і аналоги 

прийменників. 

2 

3. Аналіз текстів за типом висловлювання і з належністю 

до функціональних стилів та жанрів. 

2 

4. Стилістична лексикологія, стилістична граматика, 

стилістика тексту. Мовна картина світу. 

2 

5. Формування тем круглого столу для обговорення 

проблеми: мова як українознавчий світогляд. 

2 

Усього годин 10 

 

Самостійна робота 
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№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1.  Нові явища та процеси в українському словотворенні 

на тлі словотвірних норм. Варіантність словотворчих 

суфіксів у сучасній усній і писемній мовній практиці.  

2 

2.  Активні словотворчі ресурси. Композити і 

юкстапозити. Складні і квазіскладні утворення. 

Аброоснови. 

2 

3.  Займенникові слова на тлі повнозначних 

частиномовних класів. Спільні і відмінні ознаки. 

Варіантність відмінкових форм займенникових слів. 

4 

4.  Числівники в сучасній українській усній мовній 

практиці. Проблеми відмінювання та сполучуваності з 

іменниками. 

4 

5.  Сполучники і сполучні слова в складному реченні. 

Зміни у функціонально-стилістичному вживанні 

сполучників української мови. 

2 

6.  Складнопідрядні речення з підрядною прислівною 

частиною. Проблема вибору сполучних слів що, 

котрий, який. 

4 

7.  Складнопідрядні речення з підрядною детермінантною 

частиною. Складені сполучники і сполучні комплекси 

як засоби поєднання підрядної та головної частини 

складнопідрядних речень у книжних текстах. 

6 

8.  Типи складносурядних речень у традиційному та 

новітньому мовознавстві. 

2 

9.  Синхронна перехідність в системі складних речень. 4 

10.  Лінгвостилістика в системі філологічних дисциплін 2 

11.  Джерела вивчення усної та писемної мовної практики 

в її функціонально-стильовому та індивідуально-

авторському вияві  

2 

12.  Літературна норма і мовна практика. Поняття 

кодифікації літературної норми 

4 

13.  Відображення стилістичних відтінків слів у 

лексикографічних джерелах 

4 

14.  Функції цитат у науковому тексті. Структурна 

мотивація введення цитати у створюваний науковий 

текст 

4 

15.  Трансформація наукового тексту в науково-

популярний виклад 

2 

16.  Стилі і стандартизація української літературної мови. 

Літературна норма у словниках та граматиках 

4 

17.  Розрізнення понять: стильове і стилістичне значення. 2 

18.  Поняття стилістичного значення, стилістичного 4 
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відтінку в семантиці лексичних, граматичних одиниць, 

у семантиці тексту 

19.  Вербалізація наукової картини світу. 2 

Усього годин  60 

 

7. Методи навчання 

 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладання, 

репродуктивний та проблемно-пошуковий. 

Методи стимулювання й мотивації навчальної діяльності: навчальні 

дискусії. 

 
8. Методи контролю 

 

Формою підсумкового контролю успішності навчання є екзамен.  

Протягом усього терміну навчання контроль за знаннями аспірантів 

здійснюється під час усного опитування (індивідуального та фронтального), а 

також модульної контрольної роботи. 

 

8.1. Модульна контрольна робота (зразок ). 

1. Дайте відповіді на такі питання: 

За якими ознаками дієслово та іменник посідають центральне місце в 

системі повнозначних частин мови? 

Які основні риси синтаксису сучасної української наукової мови? 

Які критерії виділення функціональних стилів сучасної української 

літературної мови? 

Що входить у поняття граматичної стилістики? 

 

2. Виконайте відкриті тестові завдання: 

Юкстапозити відрізняються від композитів тим, що… 

Дієслово вирізняється з-поміж повнозначних класів слів найбільшою 

кількістю… 

Потрібно уникати сполучних комплексів, тому що вони… 

Цитата в науковому тексті – це... 

Кодифікація загальномовної літературної норми відображена у... 

До жанрів наукового стилю належать... 

 

8.2. Питання до екзамену. 

 

1. Гетерогенний підход до класифікації слів у традиційному та 

новітньому українському мовознавстві. Склад повнозначних частин мови. 

Проблема складу нечастиномовних класів одиниць. Обґрунтування 

службового статусу частиномовних класів слів у традиційному мовознавстві і 
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нечастиномовного статусу класів одиниць у новітньому мовознавстві.  

2. Дієслово як центральна повнозначна частина мови. Проблема складу та 

ієрархії дієслівних утворень на засадах традиційного мовознавства і 

гетерогенного підходу до визначення обсягу дієслова в новітньому 

мовознавстві. Статус інфінітива і дієприкметника в українській граматиці. 

Дієприслівник на тлі дієслова і прислівника. 

3. Займенники як повнозначна частина мови і складник (підклас) 

повнозначних частин мови. Теоретичні засади розподілу займенникових слів 

між іменниками, прикметниками, прислівниками та числівниками. 

Особливості вияву займенниками ознак співвідносних повнозначних частин 

мови. 

4. Місце числівника в системі частин мови. Числівники в сучасній 

українській усній мовній практиці. Проблеми відмінювання та сполучуваності 

з іменниками. 

5. Варіантність відмінкових закінчень іменників. Причини варіантності. 

Типові вияви варіантності відмінкових закінчень іменників у сучасній мовній 

практиці. Варіант закінчення і прескриптивна та дескриптивна норма.  

6. Прийменникова система сучасної української літературної мови. 

Динаміка прийменникової системи в першому п’ятнадцятиріччі ХХІ ст. 

Препозиціоналізація як основний спосіб творення нових прийменників. 

Власне-прийменники і аналоги прийменників..  

7. Сполучники як засоби вираження підрядного зв’язку та семантико-

синтаксичних відношень між предикативними частинами в складному 

реченні. Зміни у функціонально-стилістичному вживанні сполучників 

української мови. 

8. Нові явища та процеси в українському словотворенні кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. на тлі словотвірних норм. Актуалізовані словотвірні типи. 

Варіантність словотворчих засобів у сучасній усній і писемній мовній 

практиці. 

9. Активні словотворчі ресурси. Композити і юкстапозити. Складні і 

квазіскладні утворення. Аброоснови. Гібридні утворення. 

10. Основні проблеми словотвірного освоєння новітніх запозичень. 

Словотвірне водноманітнення і словотвірна автохтонізація. 

11. Двоскладні і односкладні речення в системі синтаксичних одиниць 

сучасної української літературної мови. Двоскладні дієслівні, іменні та 

прислівникові речення. Функціонально-стильова диференціація двоскладних 

речень.  

12. Синтаксичні одиниці в сучасній українській мовній практиці. 

Проблема сполучних засобів (сполучників, сполучних слів, сполучних 

комплексів), уживаних для поєднання предикативних частин у складному 

реченні. Стилістично марковані сполучники в наукових текстах. Парцеляція 

членів речень і предикативних частин як одна з характерних рис синтаксису 

писемної і усної мовної практики. 

13. Складнопідрядні речення з підрядною прислівною частиною. 

Проблема вибору сполучних слів що, котрий, який в сучасній українській 
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мовній практиці. 

14. Складнопідрядні речення з підрядною детермінантною частиною. 

Складені сполучники і сполучні комплекси як засоби поєднання підрядної та 

головної частини складнопідрядних речень у книжних текстах. 

15. Типи складносурядних речень у традиційному та новітньому 

мовознавстві. Приєднувальні та градаційні складносурядні речення в сучасній 

українській мовній практиці. 

16. Граматика сучасної української наукової мови. Співвідношення 

дієслівності та іменниковості в науковій мові. Активні і пасивні  конструкції. 

Місце конструкцій з предикативними формами на -но, -то в наукових текстах. 

17. Лінгвостилістика як наука про стилі, жанри комунікації, стильові і 

стилістичні норми, особливості побудови текстів функціонально-структурних 

різновидів. 

18. Теоретична і практична лінгвостилістика. Дослідницькі принципи і 

методи сучасної лінгвостилістики. Виокремлення лінгвостилістики в системі 

філологічних дисциплін. 

19. Категорії стильового та стилістичного значення в лінгвостилістиці. 

20. Кореляція лінгвостилістики із фонетичними, лексикологічними, 

граматичними, історико-мовними напрямками, культурологічними 

дослідженнями. 

21. Джерела вивчення усної та писемної літературно-мовної практики в її 

функціонально-стильовому та індивідуально-авторському вияві. 

22. Стилістично маркована лексика сучасної української літературної 

мови. Фразеологізми як джерело стилістичного збагачення мови. 

23. Поняття граматичної стилістики. Морфологічні та синтаксичні засоби 

формування стилістичної семантики тексту. 

24. Фоностилістика у системі рівневої стилістики української 

літературної мови. 

25. Функціональні та індивідуально-авторські стилі як відображення 

національно мовної картини світу. 

26. Система функціональних стилів сучасної української літературної 

мови. Критерії диференціації. 

27. Науковий стиль: загальна характеристика, особливості наукових 

текстів. 

28. Офіційно-діловий стиль: загальна характеристика, підстилі і жанри. 

29. Публіцистичний стиль і комунікативні інтенції його жанрових 

різновидів. 

30. Художній стиль як репрезентант естетичної функції мови. 

31. Розмовний стиль – основа взаємодії усної і писемної комунікації. 

32. Сакральний стиль: загальна характеристика, підстилі і жанри. 

 

9. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

IIІ семестр 
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№ з/п 
Форма підсумкового 

контролю 
Види навчальної 

діяльності аспіранта 
Максимальна 

кількість балів 

1. Підсумковий контроль 
– екзамен 

1. Аудиторна та 
самостійна навчальна 
робота аспіранта 

2. Модульна контрольна 
робота (МКР) 

3. Екзамен 

50 
 
 

20 
 

30 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS (підсумковий контроль – 

іспит) 

 

Підсумковий рейтинговий бал 

(кількість балів за 100-

бальною шкалою) 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Підсумкова оцінка за 

дисципліну за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

75 – 81 С 

66 – 74 D 
задовільно 

60 – 65 Е 

0 – 59 FХ незадовільно  

 

11. Методичне забезпечення: робоча навчальна програма, посібники, 

електронні презентації. 

 

12. Рекомендована література з граматики 

 

Основна 

Бевзенко С.П. Структура складного речення в українській мові / 

С.П. Бевзенко. – К.: КДПІ, 1987. – 79 с. 

Безпояско О.К. Граматика української мови. Морфологія / 

О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський. – К.: Либідь, 1993. –335 

с. 

Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови / 

І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1980. – 286 с. 

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / 
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9. Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова / Єрмоленко С. Я. – 

К.: Наук. думка, 1987. – 245 с.  

10. Жанри і стилі в історії української літературної мови / Відп. ред. 

С. Я. Єрмоленко. – К.: Наук. думка, 1989 – 288 с.  

11. Зелінська. Н. В.  Поетика наукового тексту: українська наукова 
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