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Умань 



Кандидатський іспит за фахом 10.02.01–українська мова є однією із форм 

підготовки до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня філологічних 

наук. Перетендент на згаданий ступінь повинен виявити на іспиті знання 

конкретних фактів і явищ, повязаних з історичним становищем і сучасним 

функціонуванням української мови, а також уміння аналізувати їх, 

використовуючи відповідну наукову літературу. 

Спеціальність 10.02.01 – українська мова охоплує дуже широке поле 

проблем, до яких налкежать насамперед такі: 

a) Фонетична, лексична, словотвірна, граматична (морфологічна і 

синтаксична) системи сучасної української літературної мови; 

b) Фонетичні, лексичні словотвірні, граматичні системи, репрезентовані 

у говораї української мови; 

c) Проблеми стилістики і культури української мови; 

d) Ономастичні проблеми української мови; 

e) Соціологічні проблеми розвитку і функціонування української мови. 

Програма іспиту кандмінімуму із спеціальності 10.02.01 – українська мова 

складається із двох частин (двох етапів). 

Перша частина включає в себе проблеми загального мовознавства та 

питання, найбільш актуальні для вивчення сучасної української літературної 

мови, її історії та діалектології. 

Друга частина розробляється відповідно до особливостей індивідуального 

плану дисертації аспірнта (пошукувача) і затверджується на засіданні вченої 

ради вузу. 

Складовою частиною другого етапу іспиту виступає реферат, до завдань 

якого належать теоретичний аналіз конкретних питань за темою дисертації з 

використанням відповідної наукової літератури.  

Історичний розвиток вокалізму української мови. 

Історичний розвиток консонантизму української мови. 



Фонологічна система української літературної мови. Вокалізм. 

Консонантизм. Проблематичні питання в інтерпретації фонологічних явищ 

української мови. 

Фонема, її визначення. Різні підходи до виділення фонеми. Диференціальні 

ознаки фонеми. 

Просодичні елементи мови. Наголос, його види. Тон. Інтонація. Фонетичні 

і морфологічні чергування в українській мові. Історичний коментар. 

Принципи складоподілу.структура складу в українській мові. Основні 

акцентологічні характеристики української мови. Історія становлення і сучасні 

принципи української орфографії. Норми сучасної української орфоепії. 

Морфема, її визначення. Різні підходи до виділення морфеми. Морфема і її 

варіанти. Типи морфем. 

Принципи класифікації частин мови. Історико-лінгвістичний коментар. 

Характеристика іменника як частини мови (лексико-граматичного класу 

слів). Специфіка функціонування граматичних категорій іменника в українській 

мові. Історія становлення іменникової словозміни на підставі писемних памяток 

і діалектних іменникових іменникових парадигм. 

Характеристика прикметника як частини мови. Історичний розвиток 

прикметникової словозміни. Історія ступенів порівняння прикметника. 

Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Історія граматичних категорій 

дієслова в українській мові за свідченнями писемних пам’яток і діалектних 

дієслівних парадигм.  

Характеристика прислівника як частини мови. Історичний коментар до 

становлення структури прислівникових основ. 

Службові частини мови в морфологічній системі української мови.  

Синтаксична система сучасної української літературної мови. Базові 

синтакичні одиниці. Поняття про словосполучення, принципи формальної і 

семантичної класифікації словосполучень. 



Формальна і тематична структура речення. Типи простих речень. 

Двоскладні і односкладні речення. Поняття про модель (структурну систему) 

простого речення. Проблема членів речення. 

Типи складних речень в українській мові: принципи класифікації, 

формальна і семантична структура. 

Слово в лексичній системі української мови. Типи лексичних значень 

слова. Словниковий склад як система. Знакова природа слова. Полісемія і 

джерела її виникнення. Омонімія, синонімія і антонімія в українській мові. 

Принципи виділення лексико-семантичних груп слів. 

Лексика української літературної мови з погляду походження. Стилістична 

диференціація. Активний і пасивний лексичний фонд. Диференціація лексики з 

погляду її функціонування. Термінологічна лексика. Арго. Сленг. 

Фразеологія української мови. 

Історія української лексикографії. Типи словників. Основні лінгвістичні 

характеристики словників тлумачного типу. 

Структурно-функціональні стилі сучасної країнської літературної мови. 

Основні засоби формування стилістичної виразності текстів різних типів. 

Словотвір як лінгвістична дисципліна. Способи словотвору в українській 

мові. Словотвірні характеристики іменника, прикметника, дієслова і 

прислівника. 

Походження української мови. Характеристика різних поглядів на 

походження української мови. 

Джерела вивчення історії української мови. Характеристика писемних 

пам’яток української мови. 

Соціолінгвістичні умови розвитку і функціонування української 

літературної мови до 1917 року. 

Роль видатних письменників, учених і культурних діячів у становленні 

норм української літературної мови. 

Контакти української мови з іншими слов’янськими і неслов’янськими 

мовами. 



Українські діалекти, лінгвістичні принципи їх класифікації. Фонологічна і 

граматична характеристика територіальних діалектів української мови. 

Українська лінгвогеографія. Характеристика діалектних атласів різних 

типів. 

Мова як суспільне явище. Мова і мовлення, їх розмежування і 

співвідношення. 

Роль мови у процесі комунікації. 

Мова і мислення, їх співвідношення. Мова як система знаків. Поняття 

знака, його структура.  

Мовна сисиема, її функціонування і розвиток, синхронія і діапронія. 

Будова мовної системи. 

Структура науки про мову. Описове мовознавство. Історичне і 

порівняльно-історичне мовознавство. Типологія. Соціолінгвістика. 

Психолінгвістика. Етнолінгвістика. Прикладна лінгвістика. 

Методи лінгвістичних досліджень. 

Аналіз мовознавчої спадщини М.Максимовича, О.Потебні, К.Михальчука, 

А.Кримського, П.Житецького, Е.Тимченка, П.Бузука, О.Синявського, 

О.Курило, В.Ганцова, Л.Булаховського, В.Гумбольдта, Ф. де Сосюра, І.Бодуена 

де кортуне, О.Шахматова, Л.Щерби, В.Виноградова. 

Сучасна українська літературна мова 

1. 1.Звук і фонема. Фонологічна система української літературної мови. Сегментні 

і суперсегментні одиниці. Вокалізм. Консонантизм. 

2.Асиміляція, дисиміляція та інші звукові процеси в українській мові. Типи 

чергувань, морфонологія. 

3. Український алфавіт і графіка; історія й сучасний стан. Український 

правопис, його історія. 

4. Слово як основна одиниця мови.  Типи лексичних значень слів. Лексико-

семантичні відношення між словами. 

5. Характеристика типів словників української мови. 

6. Лексика, української мови з погляду її походження. Запозичені й іншомовні слова. 



Міжмовні контакти української мови. 

7. Фразеологія і фразеографія української мови (типи класифікацій, джерела 

формування, словники), морфеміка. Морфема і морф, морфемна будова слова. 

8.Способи словотворення в українській мові. Синхоонне й історичне словотворення. 

Історичні зміни структури слова. 

9. Класифікація частин мови (принципи, характеристике відомих 

10. класифікацій). 

11. Прийменник, сполучник і частка.  Проблема їх лінгвістичного статусу. 

12. Граматичні категорії різних частин мови в українській мові. 

13. Відмінкова система української мови. 

14. Словосполучення,  їх типи. Види синтаксичного зв’язку. Синтаксичні 

відношення і способи їх вираження. 

15. Речення як основна синтаксична одиниця-конструкція. Типи двоскладних і 

односкладних речень. 

16. Вчення про члени речення. 

17. Складне речення. Принципи класифікації складних речень. 

18. Проблема семантичної структури речення. Актуальне членування речення. 

19. Текст як об’єкт лінгвістичного вивчення. Синтаксис тексту. 

20. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Лексичні, 

фразеологічні, фонетичні., граматичні, словотвірні засоби стилістики. 

Історія української літературної мова 

1. Українська мова серед інших словенських мов. Походження української мови 

(характеристика різних концепцій). Типологічна характеристика, української мови. 

2. Виникнення і розвиток літературної мови у східних СОВ’ЯНН. Питання 

східнослов'янської писемності. Старослов'янська та церковнослов’янська мови. 

3. Історія української літературної мови: проблеми її періодизації. Розвиток стилів 

староукраїнської та нової української літературної мови. 

4. Джерела вивчення історії української мови. Характеристика пам;'яток 

української писемності. 

5. Історія вивчення української мови. 

6. Мовна ситуація в Україні в XVI - XVIII ст. 

7. Українська літературна мова першої половини XIX ст. 



8. Історія української мови як державної мови України. Українська мова в XX 

ст. 

9. Історія української літературної мови на західних землях України.  

10. Українська мова за межами України. 

Історична граматикаа української мови 

1. Формування фонетичної системи української мови.  

2. Наслідки занепаду редукованих звуків. 

3. Історичні зміни форм і категорій іменника В українській мові. 

4. Історичні зміни форм і категорій прикметника в українській мові. 

5. Історія форм займенника в українській мові. 

6. Історія форм числівника в українській мові. 

7. Розвиток граматичних категорій дієслова в історії української мови. 

8. Історія форм дієслів минулого часу в українській мові. 

9. Формування засобів вираження майбутнього часу в українській мові. 

10. Шляхи розвитку прислівникової системи української мови. 

Українська діалектологія 

1. Наголошений і ненаголошений вокалізм у говорах української мови, 

2. Фонологія українських говорів. 

3. Рефлекси ь, *е, *о., *і в говорах української мови. 

4. Українські діалектологічні атласи і словники. 

5. Діалектна основа, української літературної мови. 

6. Особливості карпатської групи говорів української мови. 

7. Говори української мови,  їх класифікація (з історичними коментарями). Українська 

лінгвогеографія. 

8. Особливості північних говорів української мови. 

9. Особливості південно-східних говорів української мови. 

10. Особливості південно- з ах і дних говорів української мови 

11. Граматика українських говорів, 

12. Лексика укоаїнських говооів. 

13.  



Список основної літератури для іспиту кандидатського мінімуму зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова 

ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА 

1. Періодизація історії української мови. Джерела історичного вивчення 

української мови. 

2. Фонетико-фонологічна система староукраїнської (давньоруської, 

старокиївської) мови кінця IX століття. Основні зміни звукової системи в 

X -першій половині XI століття. 

3. Занепад редукованих, його фонетичні і морфологічні наслідки. Історія 

українського вокалізму. 

4. Історія українського консонантизму. 

5. Розвиток словотвірної системи української мови. 

6. Первинна система відмінювання іменників. 

7. Історія іменникового відмінювання. 

8. Історія займенників. 

9. Історія прикметників. 

10. Формування числівників як частини мови. 

11. Класифікація дієслів. Історія видо-часової системи. 

12. Історія модальних форм та форм стану. Історія іменних форм дієслова. 

13. Розвиток синтаксичного ладу. 

14. Діалектне членування мови періоду Київської Русі. Діалекти України. 

Утворення української, російської та білоруської мов. 
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3. Ковалик І.І. Історія системи фонем у староруській і українській мовах // 
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4. Наконечний М.Ф. До вивчення процесу становлення і розвитку 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

1. Джерела з історії української літературної мови: їх типологія і коротка 

характеристика. 

2. Періодизація історії української літературної мови. 

3. Різновиди мови Київської Русі. Основні відмінності між ними. 

4. Мова українських літописів, ділових документів та різних грамот. 

5. Реформування староукраїнської книжної мови. Мова періоду Козацької 

держави. 



6. 6.1.Котляревський та його роль у формуванні української мовно-

нормативної традиції. 

7. Значення Т.Шевченка у розвитку української літературної мови, 

становлення української мови як національного об'єднавчого чинника. 

8. Розвиток української літературної мови в II половині XIX - початку XX 

століття. 

9. Розвиток української літературної мови в XX столітті. Волюнтаризм та 

вербоцид у мовно-літературному розвитку. 
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