














40. Становлення системи дієслівних форм у процесі формування 
граматичного ладу української мови. Граматичні категорії дієслів сучасної 
української мови, їхній взаємозв’язок.

41. Дієслово. Порівняльна характеристика (з історичними коментарями) 
особових форм дієслів у слов’янських мовах. Форми майбутнього, минулого та 
давноминулого часів в українській та інших слов’янських мовах.

42. Граматичні ознаки дієприслівників. Творення і синтаксична роль 
дієприслівників. Перехід дієприслівників у прислівники й прийменники. 
Проблема слів категорії стану.

43. Прислівник. Походження і морфологічна будова прислівників у 
слов’янських мовах у порівняльному аспекті. Ступені порівняння прислівників.

44. Проблема лінгвістичного статусу службових слів, вигуків. Порівняльна 
характеристика будови та функціонування службових частин мови та вигуків у 
слов’янських мовах.

45. Синтаксис як граматичний рівень сучасної української літературної 
мови. Типи синтаксичних одиниць. Граматична спільність синтаксичної будови 
слов’янських мов.

46. Словосполучення як некомунікативна синтаксична одиниця. 
Синтаксичні зв’язки в словосполученні й реченні: засоби, типи та форми. 
Спільні й відмінні риси в будові словосполучень слов’янських мов. Огляд 
особливостей керування дієслів, уживання прийменникових і 
безприйменникових конструкцій.

47. Речення як основна одиниця синтаксису: його ознаки, аспекти 
вивчення, типи. До питання про кваліфікацію речень з ускладнювальними 
компонентами.

48. Спільне і відмінне у вираженні головних і другорядних членів речення 
в слов’янських мовах. Дієприкметникові та дієприслівникові звороти в 
російській та українській мовах.

49. Проблеми гіпотаксису та паратаксису сучасної української літературної 
мови. Спільне і відмінне в будові складних речень у слов’янських мовах.

50. Питання про статус безсполучникового складного речення. Змістові 
відношення та засоби зв’язку між предикативними частинами 
безсполучникового речення. Пунктуація на межі частин безсполучникового 
речення.

51. Періодизація розвитку української мови як наукова проблема. Огляд 
найвідоміших періодизацій.

52. Розмежування понять: літературна мова, мова художньої літератури, 
загальнонародна мова, діалектна мова. Діалектне членування української мови. 
Фонетичні, лексичні та граматичні особливості говорів української мови. 
Диференційні ознаки південно-східного наріччя української мови.

53. Поняття про староукраїнську літературну мову. Причини її занепаду. 
„Руська” та „слов’яноруська” (церковнослов’янська) мови. Сфери вживання, 
особливості розвитку.

54. Літературна мова періоду Київської Русі. Варіанти (різновиди) цієї 
мови, сфери їхнього вживання.

55. Формування і початки розвитку нової української літературної мови. 
Роль у цьому процесі мови творів І. П. Котляревського.










