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ПЕРЕДМОВА 

Збірник вправ та підсумкових тестових завдань укладено 
відповідно до програми курсу «Сучасна українська 
літературна мова» філологічних факультетів педагогічних 
університетів. 

Мета рекомендованого навчально-методичного  
посібника – допомогти студентам поглибити теоретичні 
відомості із морфології сучасної української літературної 
мови, сприяти вдосконаленню практичних навичок 
лінгвістичного аналізу одиниць морфологічного рівня мови. 

Збірник «Модульні контрольні роботи та підсумкові тестові 
завдання із сучасної української літературної мови: Морфологія. 
Числівник. Займенник» підготовлені в контексті колективної 
теми кафедри української мови «Ефективні методи навчання і 
контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх 
фахівців». Кредитно-модульні технології навчання вимагають 
не тільки укладання нових інтегрованих навчальних 
підручників за модульним принципом та структурованими 
завданнями, але й розробки удосконалених методичних 
рекомендацій для виконання практичних завдань, підготовки 
дидактичних матеріалів для контрольних зрізів. 

Практична робота є одним з головних засобів вивчення 
мови, тому пропонований посібник зорієнтовано на виконання 
різних типів завдань, вправ творчого характеру, тестів. 
Важливо в посібниках такого типу керуватися принципами 
комплексної перевірки не тільки практичних навичок 
виконання студентами певних завдань, але й їхніх умінь 
обов’язкового теоретичного обґрунтування практичних вправ, 
володіння доказовою базою вибору правильного варіанта. 
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Систематизований збірник вправ та тестових завдань до 
курсу «Сучасна українська літературна мова» сприятиме 
узагальненню і систематизації теоретичних знань, здобутих у 
процесі вивчення загальних відомостей з морфології, а також 
числівника та займенника зокрема. Таким чином, у посібнику 
зреалізовано як завдання закріплення теоретичних знань, так 
і формування навичок використання їх у мовній практиці.  

Основне спрямування збірника – це самостійний аналіз 
матеріалу, творчий пошук, глибоке усвідомлення окресленої 
системи теоретичних знань на базі практичних вправ, 
можливість індивідуального розв’язання поставлених завдань 
та формулювання переконливих висновків. Матеріал кожного 
завдання є оригінальним, самостійно підібраним автором із 
художньої, наукової літератури та публіцистики. Система 
підібраних вправ з визначених розділів розкриває особливості 
(спільні та диференційні ознаки) основних морфологічних 
виявів і зорієнтована на те, щоб навчити студентів 
спостерігати над мовним матеріалом, аналізувати, 
класифікувати морфологічні явища. Практика свідчить, що 
виконання робіт такого типу активізує розумову діяльність, 
сприяє розвитку творчих здібностей та нестандартного 
мислення студентів, їхніх умінь аргументовано трактувати 
той чи інший мовний вияв. 

До кожної із визначених тем розроблено методичні 
рекомендації, які допоможуть студентам закцентувати  
увагу на складних випадках морфологічних явищ чи 
дискусійних прикладах їх висвітлення та розв’язання в 
сучасному мовознавстві, вибрати правильну послідовність 
підготовки до виконання практичних завдань. У зв’язку з цим 
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усі теми супроводжуються сформульованими питаннями  
для теоретичного опрацювання, списком основної та 
додаткової літератури. 

Упорядковані завдання можуть плануватися як модульні 
контрольні роботи, лабораторні роботи, індивідуальні 
завдання чи вправи для самостійної роботи студентів. 

До кожної теми розроблено по п’ять завдань, які 
передбачають п’ять індивідуальних варіантів мовного матеріалу. 

Оскільки тести дозволяють оперативно за порівняно 
короткий термін перевірити значно більший за обсягом 
матеріал, ніж це можна зробити за допомогою традиційних 
письмових завдань, то ми послуговуємося тестуванням у 
широкому розумінні. Важливим має бути не тільки 
проведення тестування, але й апробація варіантів тестових 
завдань у групах з різним рівнем підготовки, обов’язковий 
аналіз результатів з наступним домашнім завданням 
складання студентами самостійно упорядкованих тестів. На 
нашу думку, тестування під час вивчення мови повинно бути 
помірним. Тотальне використання тестів як єдиного методу 
контролю успішності (поточного, тематичного чи 
підсумкового) не може сприяти ефективному засвоєнню 
знань, розвитку творчих здібностей студентів. Уникнути 
проблеми угадування тестованим правильної відповіді можна 
шляхом використання різних прийомів тестування: не тільки 
запитання / відповідь, правильно / неправильно, а 
переважно множинний вибір, перегрупування, відновлення, 
трансформування, комбінації тестів теоретичного та 
практичного спрямування. Такі тести можуть широко 
використовуватися і як форма самоконтролю. Таким чином, 
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тільки разом із контрольними, лабораторними та 
самостійними роботами підсумкові тестові завдання 
допоможуть під час повторення та закріплення вивченого 
матеріалу, сприятимуть тренуванню і розвитку розумових 
здібностей особистості. 

Кожен варіант підсумкових тестових завдань включає 
п’ять різнопланових завдань з відповідної теми. 

Збірник вправ та підсумкових тестових завдань із 
сучасної української літературної мови розрахований на 
вчителів української мови, викладачів та студентів 
філологічних факультетів. 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

ЧИСЛІВНИК 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Загальне поняття про числівник як частину мови. 
Морфологічні особливості числівників. 

2. Структурні групи числівників в українській мові. 
3. Функціональні розряди числівників. 
4. Особливості відмінювання числівників. 
 

ІІ. Література: 

1. Арполенко Г.П. Числівник української мови / 
Г.П.Арполенко, К.Г. Городенська, Г.Х. Щербатюк. – К.: Наук. 
думка, 1980. – 242 с. 

2. Безпояско О.К. Граматика української мови: 
Мофрологія: підручник / О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, 
В.М.Русанівський. – К.: Либідь, 1993. – 336 с. 

3. Вихованець І.Р. Граматика української мови / 
І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, А.П.Грищенко. – К.: Рад. 
школа, 1982. – 208 с. 

4. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української 
мови: Академічна граматика української мови / Іван 
Вихованець, Катерина Городенська; за ред. чл.-кор. НАН 
України Івана Вихованця. – К.: Пульсари, 2004. – 400 с. 

5. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-
граматичному аспекті / І.Р.Вихованець. – К.: Наук. думка, 
1988. – 256 с. 

6. Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних 
рівнів: навчальний посібник для студентів філологічних 
факультетів / [І.І.Брага, Л.І.Дорошенко, А.А.Силка та ін.]; за 
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ред. А.А.Силки. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Суми: 
Університетська книга, 2012. – 348 с. 

7. Городенська К.Г. Морфологізація транспозиційних 
переходів / К.Г.Городенська // Теоретичні проблеми 
граматики. – Донецьк: ДонДУ, 1995. – С. 51-61. 

8. Горпинич В.О. Морфологія української мови: 
підручник / В.О.Горпинич. – К.: Академія, 2004. – 336 с. 

9. Горпинич В.О. Українська морфологія /  
В.О. Горпинич. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – 359 с. 

10. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української 
літературної мови. Ч. І. / М.А.Жовтобрюх, Б.М.Кулик. – Вид. 
4-те. – К.: Вища школа, 1972. – 403 с. 

11. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова / 
М.А.Жовтобрюх. – К.: Наук. думка, 1984. – 255 с. 

12. Загнітко А.П. Основи функціональної морфології 
української мови / А.П.Загнітко. – К.: Вища школа, 1991. – 77 с. 

13. Загнітко А.П. Теоретична граматика української 
мови. Морфологія / А.П.Загнітко. – Донецьк: ДонДУ, 1996. – 
435 с. 

14. Історія української мови: Морфологія. – К.: Наук. 
думка, 1978. – 539 с. 

15. Курс сучасної української літературної мови / за ред. 
Л.А.Булаховського. – К.: Рад. школа, 1951. – Т. 1. – 519 с. 

16. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики 
української мови: Морфологія. Ч. 1 / І.К. Кучеренко. – К.: Вид-
во Київського ун-ту, 1961.–170 с. 

17. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики 
української мови: Морфологія. Ч. 2 / І.К. Кучеренко. – К.: Вид-
во Київського ун-ту, 1964.–159 с. 
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18. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. 
Мофрологія / М.В. Леонова. – К.: Вища школа, 1983. – 264 с. 

19. Сучасна українська літературна мова: підручник /  
[А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін.]; за ред.  
А.П. Грищенка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища 
школа, 1997. – 493 с. 

20. Сучасна українська літературна мова: підручник /  
[М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.]; за ред.  
М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – 414 с. 

21. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / 
за ред. І.К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1969. – 583 с. 

22. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. 
Синтаксис: підручник / [А.К. Мойсієнко, І.М. Арібжанова, 
В.В. Коломийцева та ін.]. – К.: Знання, 2010. – 374 с. 

23. Сучасна українська літературна мова: підручник / 
[О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.]; за ред. 
О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 1997. – 400 с. 

24. Українська мова. Енциклопедія / редкол.:  
В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), М.П. Зяблюк 
та ін. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 752 с. 

25. Ющук І.П. Українська мова: підручник / І. П. Ющук. – 
К.: Либідь, 2003. – 640 с. 

 
Додаткова література: 

1. Городенська К.Г. Вираження неозначеної кількості 
засобами української мови / К.Г.Городенська // 
Мовознавство. – 1978. – №4. – С. 18-21. 

2. Жирмунский В.М. О природе частей речи и их 
классификации / В.М.Жирмунский // Вопросы теории 



10 

частей речи: На материале языков различных типов. – Л.: 
Наука, 1968. – С.7-32. 

3. Жовтобрюх М.А. Система частин мови в українській 
лінгвістичній традиції / М.А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 
1993. – № 3. – С. 3-13. 

4. Загнітко А.П. Основи еволюції граматичних категорій 
/ А.П. Загнітко // Мовознавство. – 1991. – № 5. – С. 7-14. 

5. Загнітко А.П. Центр і периферія функціональної 
морфології / А.П. Загнітко // Мовознавство. – 1991. –  
№ 2. – С. 54-61. 

6. Карпенко Ю.О. Ще раз про критерії виділення частин 
мови / Ю.О. Карпенко // Мовознавство. – 2001. – № 3. –  
С. 76-81. 

7. Ковалик І.І. Про лінгвальні категорії, їх властивості й 
види / І.І.Ковалик // Мовознавство. – 1980. – № 5. – С. 10-13. 

8. Ковалик І.І. До питання про поняттєві і мовні категорії 
/ І.І.Ковалик // Мовознавство. – 1987. – № 1. – С. 15-20. 

9. Курило О. Уваги до сучасної української літературної 
мови / О. Курило. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 
2008. – 303 с. 

10. Кушлик О.П. Комплексне визначення 
частиномовного статусу «перехідних одиниць» / О.П. Кушлик 
// Мовознавство. – 1997. – № 4-5. – С. 45-48. 

11. Лукінова Т.Б. До реконструкції праслов’янської 
системи квантитавних утворень / Т.Б. Лукінова // 
Мовознавство. – 2000. – № 4-5. – С. 15-25.  

12. Лукінова Т.Б. Числівники в слов’янських мовах 
(порівняльно-історичний нарис) / Т.Б. Лукінова. – К.: Наук. 
думка, 2000. – 370 с.  
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13. Матвіяс І.Г. Особливості граматики С.Смаль-
Стоцького і Ф.Гартнера / І.Г. Матвіяс // Мовознавство. – 
2010. – №3. – С. 3-11.  

14. Милославский И.Г. Морфологические категории 
современного русского языка: учеб. пособие / 
И.Г.Милославский. – М.: Просвещение, 1981. – 254 с. 

15. Мовчун А. Етимологія граматичних термінів /  
А. Мовчун // Дивослово. – 2000. – № 7. – С. 24-26. 

16. Симоненкова Л. Числівник / Л.Симоненкова,  
Я. Остаф // Дивослово. – 1994. – № 7. – С. 37-39. 

17. Ярошевич І. Становлення і кодифікація української 
морфологічної термінології / І. Ярошевич // Українська  
мова. – 2010. – № 3. – С. 44-55. 
 
ІІІ. Методичні рекомендації: 

У гетерогенній класифікації числівник виділяється не 
комплексом класифікаційних ознак, а лише за семантичним 
критерієм, тобто в системі цього лексико-граматичного класу 
об’єднуються слова з кількісно-числовою семантикою.  

Числівники сформувалися головним чином на базі назв 
конкретних, цілком предметних понять: число абстрагувалося 
від предмета і назви відповідних предметів стали 
абстрактними назвами чисел.  

Розрізняйте числівники та слова інших частин мови, які 
також можуть мати значення точно окресленої кількості. 
Наприклад, слова десяток, сотня, п’ятірка тощо хоча й 
виражають семантичні ознаки опредмеченої кількості, проте 
кваліфікуються як іменники, оскільки в них виразно 
простежуються іменникові морфологічні категорії роду, числа 
й відмінка. 
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Серед іменних частин мови числівники виокремлюються 
не тільки специфікою своєї семантики, але й відсутністю в 
них деяких граматичних категорій. Зокрема, числівники не 
мають категорії роду, оскільки вони називають абстраговані 
кількісні поняття, позбавлені предметності (п’ять місяців, 
п’ять машин, п’ять озер). Числівники не можуть мати  
при собі пояснюючих слів (означень), тому що вони не  
мають категорії роду, яка є морфологічною основою  
категорії предметності. 

Відсутність у числівників категорії числа пояснюється 
тим, що вони виражають кількість своїм лексичним 
значенням, тому одиниці цього лексико-граматичного класу 
втратили необхідність у спеціальних граматичних формах, що 
вказують на одиничність чи множинність. 

Виняток у системі числівників за морфологічними 
ознаками становлять такі одиниці: один, два, обидва, півтора, 
тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, нуль. Зокрема, 
займенникове походження числівника один визначає 
наявність у нього категорій роду і числа (один, одна, одне 
(одно) – одні); числівники два, обидва зберігають залишки 
категорії роду, який розрізняється лише в називному відмінку 
та при назвах неістот у знахідному відмінку (два, обидва – дві, 
обидві). Форми чоловічо-середнього роду числівника півтора 
(півтора мішка) та жіночого півтори (півтори групи) також 
засвідчують свою морфологічну своєрідність у числівниковій 
системі наявністю залишкових виявів категорії роду. 

Граматичні ознаки слів нуль, тисяча, мільйон, мільярд, 
трильйон і под. повністю збігаються з іменниковими, проте в 
традиційному мовознавстві вони розглядаються як 
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числівники, що мають своє точно визначене місце в 
числовому ряду (пор.: нуль, один, два … дев’ятсот дев’яносто 
дев’ять, одна тисяча, одна тисяча один і т.д.) і виступають 
мовними знаками кількості.  

Згідно з вузьким трактуванням, вищеназвані одиниці в 
системі числівників не кваліфікуються, а відносяться до 
іменників, тому що мають категорію роду, змінюються за 
числами, марковані флексіями іменникової парадигми, 
уживаються з узгоджуваними означеннями (визначена 
тисяча, інший нуль). Проте категоріальна семантика 
числівників – позначення абстрактної математичної кількості 
і кількісних відношень між предметами, дозволяє 
характеризувати їх як специфічні числівникові вияви. 
Важливо враховувати те, що числівники – це лексично 
замкнена система закономірно організованих одиниць з точно 
визначеним місцем кожної. Якщо деякі компоненти цього 
цілісного ряду вилучити і віднести до інших лексико-
граматичних класів (іменників, прикметників), то система 
втратить своє практичне значення. 

Пам’ятайте про випадки, коли числівники тисяча, 
мільйон, мільярд виражають не точні числові поняття, а 
функціонують як назви узагальнених, певною мірою 
опредмечених понять великої кількості (у межах тисяч, 
мільйонів тощо), тоді вони набувають значень лічильних 
іменників: мають форму множини і керують іменником  
у родовому відмінку (пор., одна тисяча студентів –  
тисячі студентів).  

У системі іменників послідовно розглядаються в сучасній 
українській мові слова половина, третина, чверть, якими 
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означалися в давній мові дробові поняття. На сьогодні в них 
виразно репрезентовані іменні категорії роду, числа і 
відмінка. Тільки в структурі змішаних дробових числівників 
іменник половина втрачає самостійне іменникове значення як 
стала частина аналітичної числової назви (чотири з 
половиною місяці). 

Специфікою неозначено-кількісних числівників багато, 
небагато, мало, немало, чимало є їхня здатність сполучатися 
з іменниками, що означають предмети і абстрактні поняття, 
які не рахуються, а вимірюються (багато емоцій, чимало 
опадів). Ці одиниці функціонують у мові також і як 
прислівники. Пам’ятайте, що при цьому вони відносяться до 
дієслова і уточнюють його як обставина, а не керують 
іменником у називному відмінку та не узгоджуються з ним у 
непрямих відмінках як числівники (багато подорожувати, 
мало думати – пор., багато друзів, багатьох друзів, багатьом 
друзям, багатьма друзями тощо). 

Кількість коренів та особливості їх поєднання визначають 
поділ числівників на такі структурні розряди: прості, складні і 
складені. Прості числівники утворені з одного кореня (три, 
четверо, кілька), складні сформувалися на базі двох коренів 
(чотирнадцять, п’ятдесят, вісімсот, обидва, півтораста), 
складені числівники являють собою сполучення двох і більше 
простих і складних власне кількісних числівників (сім тисяч 
чотириста п’ятдесят дев’ять, двісті сорок п’ять). Окрему 
групу в системі складених числівників становлять дробові 
(одна друга, сім цілих три п’ятих). Аналітичні числові назви 
іноді можуть включати до свого складу збірні числівники: 
переважно, коли числівники сполучаються з назвами малих 
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істот (ІV відміна), з іменниками pluralia tantum (двадцять 
троє малят, сорок двоє саней).  

У сучасному мовознавстві існує й інша класифікація 
числівників за структурним принципом. Наприклад, поділ на 
групи за будовою здійснюється на прості та складені.  
При цьому до простих відносяться й одиниці на -дцять,  
-надцять (двадцять, дванадцять), які в традиційній 
класифікації визначаються як складні, оскільки вони 
історично сформувалися на базі кількох коренів внаслідок 
лексикалізації окремих компонентів колишнього числового 
словосполучення числівника на означення одиниць та 
колишнього іменника десять у місцевому відмінку однини з 
прийменником на (два+на+десять). Підставою для 
кваліфікації їх у системі простих учені вважають те, що в 
сучасній українській мові кінцеві компоненти -дцять,  
-надцять внаслідок історичних змін (спрощення і 
перерозкладу) трансформувалися в суфікси.  

Деякі мовознавці не виокремлюють також розряд 
складених числівників. Оскільки аналітичні конструкції 
розглядаються не як морфологічні, а як синтаксичні вияви, то 
вони позбавлені статусу частин мови. 

До складу сучасних числівників часто не відносять і 
слова на зразок перший, другий, третій і под., які традиційно 
кваліфікуються як порядкові числівники. Оскільки вони 
виражають ознаку предмета за відношенням до порядкового 
місця, яке він займає серед інших, мають залежні граматичні 
категорії роду, числа і відмінка, виконують синтаксичну 
функцію узгодженого означення, то за цими показниками, на 
думку граматистів, такі одиниці більше тяжіють до 
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прикметників. У зв’язку з цим на сьогодні їх все частіше 
розглядають у системі прикметника, виокремлюючи в 
самостійний розряд порядкових вторинних відчислівникових 
утворень. Деякі чинні посібники із сучасної української 
літературної мови репрезентують аналізовані одиниці в 
системі розряду відносних прикметників як окрему 
семантичну підгрупу. 

В експресивному мовленні з переносним значенням для 
посилення кількісної характеристики чого-небудь можуть 
використовуватися деякі іменники (сила, безліч, хмара, море, 
тьма, маса, купа тощо), які доповнюють порівняно 
незначний розряд неозначено-кількісних числівників. 

Генетичні зв’язки числівника з різними частинами мови 
зумовили розгалужену систему словозміни та відмінність 
від категорії відмінка іменника та прикметника. Характер 
засобів вираження відмінкових форм визначив у словозмінній 
системі числівника дев’ять типів відмінкових парадигм. 

Числівник один (одна, одно, одне, одні) має ад’єктивний 
тип відмінювання: змінюється за відмінками як займенник 
той (та, те, ті). 

Один тип відмінювання на -ох, -ом, -ома мають 
числівники два, три, чотири (двох, двом, двома).  

Наявність двох підсистем форм – первинної (давньої) на  
-и і вторинної (нової) на -ох, -ом, простежується в парадигмі 
числівників від п’яти до десяти і числівників на -дцять,  
-десят. Пам’ятайте, що в числівниках на -десят відмінюється 
тільки друга частина (сімдесяти (-ох), сімдесяти (-ом), 
сімдесятьма (-ома)).  
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Парадигма числівників сорок, дев’яносто, сто 
сформувалася тільки на основі двох відмінкових форм: 
називного-знахідного та родового, давального, орудного і 
місцевого із закінченням -а (сорок, сорока, сорока, сорок, 
сорока, на сорока). 

У назвах сотень відмінюються обидві частини (п’ятисот, 
п’ятистам, п’ятьмастами (п’ятьомастами)), тобто перша 
частина змінюється як звичайний власне кількісний 
числівник два – дев’ять. Проте в числівниках двісті, триста, 
чотириста закріпилася форма на -ох, -ом, -ма (-ома) 
(двохсот, трьомстам, чотирмастами), а для числівників 
п’ятсот – дев’ятсот у першій частині характерне  
закінчення -и (п’ятисот, шестистам, на семистах).  
В орудному відмінку вживаються відмінкові варіанти на -ма і 
-ома (вісьмастами – вісьмомастами). 

Числівники тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, нуль 
відмінюються як відповідні іменники І відміни мішаної групи, 
ІІ відміни твердої і м’якої групи. 

Відмінкова парадигма збірних числівників збігається із 
вторинними формами співвідносних кількісних числівників 
(четверо, чотирьох, чотирьом, чотирма, на чотирьох). 
Суфікс -ер при відмінюванні втрачається. 

В аналітичних дробових числівниках перший компонент 
змінюється за числівниковою парадигмою, а другий – за 
прикметниковою (трьох четвертих, трьом четвертим, 
трьома четвертими). 

Три варіанти парадигми характерні для відмінювання 
неозначено-кількісних числівників: кілька, декілька 
відмінюються як числівник два; багато, небагато – як числівник 
три; кільканадцять, кількадесят – як числівник п’ять.  
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Дробові числівники півтора (півтори), півтораста, 
неозначено-кількісні мало, немало, чимало, а також 
рідковживані збірні числівники двійко, трійко, четвірко, 
п’ятірко мають нульову парадигму. 

 

 

ЗАВДАННЯ І 
Класифікуйте подані числівники на семантичні 

розряди 
 

Варіант 1. Дев’ять десятих, шестеро, двадцять один, 
декілька, тридцять п’ять цілих чотири сотих, сорок сьомий, 
тисяча, вісім мільйонів двісті шістдесят два, пів. 

 

Варіант 2. Півтори, п’ятдесят три мільярди триста 
тисяч, мільйон, тридцять перший, дев’ять цілих двадцять 
дві тисячних, стонадцять, сорок сім, восьмеро, три 
четвертих. 

 

Варіант 3. Одинадцятеро, одна третя, півтораста, 
п’ятдесят чотири, чимало, сорок цілих три десятих, сто 
дев’яносто другий, мільярд, вісімдесят сім тисяч триста 
двадцять шість. 

 

Варіант 4. Багато, десять цілих сім сотих, двісті 
п’ятнадцятий, нуль, сімсот чотирнадцять тисяч сто 
дев’яносто, півтора, сім сотих, обоє, шістдесят п’ять. 

 

Варіант 5. Обидві, чотири п’ятих, сімдесят три, кілька, 
нуль цілих сорок п’ять тисячних, дев’ятсот шістдесят 
восьмий, один, сімнадцять тисяч триста тридцять два, одна 
ціла одна четверта. 
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ЗАВДАННЯ ІІ 
Визначте групу за структурою поданих числівників 
 

Варіант 1. Дев’ятнадцять, шістдесят три, півтора, 
чотириста, обидва, сім тисяч сто тридцять, декілька, 
семеро, мало, двісті сорок один. 

 

Варіант 2. Вісімсот тридцять дев’ять, сорок один, 
чотирнадцять, триста, півтораста, обидві, три мільйони 
двісті шістдесят п’ять, небагато, десятеро, кілька. 

 

Варіант 3. Багато, п’ятсот двадцять три, обоє, немало, 
шість тисяч дев’ятсот дев’яносто один, п’ятнадцять, 
вісімдесят чотири, півтори, сімсот, одинадцятеро. 

 

Варіант 4. Тисяча, шістнадцять, дев’яносто п’ять, 
кількадесят, двісті, чотири мільярди триста сорок сім, 
двадцятеро, чимало, двоє, вісімсот п’ятдесят один.  

 

Варіант 5. Двійко, дванадцять, сімдесят два, 
кільканадцять, вісімсот, тридцятеро, дві тисячі сто 
шістдесят чотири, дев’ятеро, мільярд, дев’ятсот  
дев’яносто три. 
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ЗАВДАННЯ ІІІ 
Провідміняйте подані числівники, подаючи 

паралельні відмінкові форми. 
 

Варіант 1. Шестеро, сім тисяч п’ятсот шістдесят 
чотири, чотири сьомих. 

 

Варіант 2. Четверо, вісім тисяч триста сімдесят п’ять, 
дві п’ятих.  

 

Варіант 3. Семеро, чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят 
сім, три четвертих. 

 

Варіант 4. П’ятеро, п’ять тисяч сімсот дев’яносто вісім, 
п’ять восьмих. 

 

Варіант 5. Дев’ятеро, шість тисяч чотириста 
вісімдесят сім, одна шоста. 

 
 

ЗАВДАННЯ ІV 
Перекладіть українською мовою подані 

словосполучення з числівниками. 
 

Варіант 1. Пятьюдесятью городами; на трёхстах 
шестидесяти семи участках; восьмисот девяноста недель; 
трём тысячам четырёмстам двум юношам; о семистах 
семидесяти одном номере; восемью миллионами девяноста 
четырьмя жителями. 

 

Варіант 2. Семнадцатью годами; на двухстах 
семидесяти пяти этажах; пятисот шестнадцати учебников; 
девятистам тридцати шести спортсменам; о восьмистах 
сорока четырёх полках; девятью тысячами четырьмястами 
семьюдесятью сортами. 
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Варіант 3. Восемью тысячами семьюдесятью шестью 
единицами; о двухстах пятидесяти трёх участниках; 
шестисот сорока семи студентов; семистам шестидесяти 
девяти делегатам; на четырёхстах восьмидесяти двух 
турнирах; девятьюстами тридцатью пятью младенцами. 

  

Варіант 4. Двумястами четырьмя депутатами; на 
четырёхстах восьмидесяти шести местах; семи тысячам 
восьмистам пятидесяти дням; трёхсот девяноста гривен; о 
шестистах сорока восьми концертах; десятью тысячами 
семьюстами выпускниками.  

 

Варіант 5. Семью миллионами десятью тысячами 
одиннадцатью квартирами; с сорока восьми абитуриентов; 
шестистам пятидесяти девяти юношам; о двухстах 
семидесяти четырёх служащих; в девяноста трёх томах; 
двенадцатью призами. 

 
 

ЗАВДАННЯ V 
Запишіть цифри словами і поясніть правила 

вживання тієї чи іншої відмінкової форми 
 

Варіант 1. Французький учений Марен Марсен у  
1630 році винайшов, що швидкість звука дорівнює  
230 туазам за секунду, що відповідає 448 метрам за секунду. 
У 1738 році Французька академія наук повторила виміри 
швидкості звука, в результаті чого було встановлено, що 
швидкість звука дорівнює 171 туазу в секунду, що відповідає  
337 метрам за секунду (З журн.). 
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Варіант 2. Глибина Великого каньйону досягає  
1800 метрів, він петляє на відстані 800 кілометрів. Ця 
ущелина утворилася через зрушення земної кори із глибиною 
до 700 метрів, а шириною до 1500 метрів. На Землі більше 
600 активних вулканів, які після більше чи менше тривалої 
перерви можуть знову ожити. Товщина вулканічного попелу 
місцями досягає до 150 метрів (З журн.). 

 

Варіант 3. У 1961 році морози в Антарктиці досягли до 
мінус 88,3 градусів по Цельсію. При цьому ще дули ураганні 
вітри – до 70 метрів за секунду. Над мезосферою знаходиться 
термосфера, висота якої сягає приблизно 720 кілометрів. 
Середня тривалість грому однієї блискавки дорівнює  
30-40 секундам. Субтропічний клімат переважає між  
30 і 40 градусами північної і південної широти (З журн.). 

  

Варіант 4. Голосові зв’язки людини можуть приймати 
будь-яку з 170 різних позицій. За середню тривалість життя 
серце людини перекачує близько 250 мільйонів літрів крові. 
Для більшості з нас спектр складається з 6 або 7 кольорів, 
але прибори виділяють більше 100 відтінків. В Європу папір 
потрапив між 1000 і 1100 роками (З журн.).  

 

Варіант 5. Орбіти деяких супутників проходять всього 
за 176 кілометрів від Землі, інші обертаються на відстані 
35 680 кілометрів від неї. Відстань від Венери до  
Сонця коливається від 107 до 108 мільйонів кілометрів. 
Місяць обертається навколо Землі на відстані  
384 400 кілометрів. Площа Аравійського моря вимірюється 
3 683 000 квадратними кілометрами (З журн.). 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

ЧИСЛІВНИК 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 
1. Синтаксичні особливості числівників. 
2. Кількісно-іменні словосполучення з числівниками в 

називному відмінку. 
3. Кількісно-іменні словосполучення з числівниками в 

непрямих відмінках. 
4. Особливості наголошування числівників. 
 

ІІ. Література: 
Див. попередню тему. 
 

ІІІ. Методичні рекомендації: 
Синтаксичні особливості числівників у сполученні з 

іменниками виявляються перш за все в тому, що числівники 
можуть керувати іменниками (вісім новобудов, двадцять 
областей) або узгоджуватися з ними (вісьмох новобудов, 
вісьмом новобудовам, вісьма новобудовами, двадцятьох 
областей, двадцятьом областям, двадцятьма областями). 
Таким чином, у числівниково-іменникових конструкціях 
простежується протиставлення форми називного-знахідного 
відмінка числівника формам усіх інших відмінків.  

Морфологічна форма іменника в кількісно-іменних 
сполученнях визначається як семантичним розрядом 
числівника, так і семантико-граматичними особливостями 
іменників, що поєднуються з числівниками.  

Власне кількісний числівник один синтаксично не 
відрізняється від прикметника і узгоджується з опорним 
іменником у роді, числі й відмінку (один вчинок, одна порада, 
одно враження, одні окуляри). 
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Специфіка синтаксичних зв’язків числівників з 
іменниками простежується в числівників два, три, чотири, 
при яких іменники вживаються у формі називного відмінка 
множини (два тра'ктори, чотири ді'ди). У багатьох  
іменниках у сполученні з числівниками два, три, чотири 
відобразилися акцентуаційні особливості колишніх форм 
двоїни. Особливо це виявляється тоді, коли наголошення 
форм однини і множини іменника не збігаються: називний 
відмінок множини – батьки', дуби', озе'ра, але: два ба'тьки, 
три ду'би, чотири о'зера. Тобто деякі іменники чоловічого, 
жіночого та середнього роду в сполученні з названими 
числівниками мають закінчення називного відмінка 
множини, а наголос у них сприймається як наголос іменника 
в непрямих відмінках однини. 

Виняток становлять іменники із суфіксом -ин, який у 
формах множини зникає (громадя'нин – громадяни, кия'нин – 
кияни, селяни'н – селяни), іменник дівчина (у множині він має 
форму дівчата, яка з власне кількісними числівниками два, 
три, чотири не сполучається), іменник чоловік у значенні 
лічильного слова при числівниках два, три, чотири 
вживаються у формі родового відмінка однини (два 
громадянина, три подорожанина, чотири міщанина, два 
чоловіка, три дівчини). 

У кількісно-іменних конструкціях з числівниками два, 
три, чотири (або із складеними числівниками, останнім 
компонентом яких є вищеназвані одиниці) прикметник, 
дієприкметник, прикметниковий займенник у функції 
означення узгоджується з іменником і має форму називного 
(знахідного) відмінка множини (три стрункі дівчини; 
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тридцять чотири трудові колективи) або вживається у 
формі родового множини (два теплих погляди; сорок три 
рівних ділянки). Атрибути у формі називного відмінка частіше 
вживаються при іменниках жіночого роду, а означенням у 
формі родового відмінка віддається перевага у сполученнях з 
іменниками чоловічого і середнього роду. 

З іншими власне кількісними числівниками, збірними та 
неозначено-кількісними іменники вживаються у формі 
родового відмінка множини (п’ять доріг, троє вчених, кілька 
висловлень). 

Відмінкова форма іменника (родовий відмінок однини) 
при дробових числівниках визначається не числівником, а 
словом частина, яке зазвичай не вживається в числовому 
звороті (дві п’ятих (частини) дороги). 

У непрямих відмінках числівники узгоджуються з 
означуваними іменниками (п’ятьох троянд, п’ятьом 
трояндам, п’ятьма трояндами тощо).  

Пам’ятайте про кілька винятків із цього загального 
правила: 

а) у знахідному відмінку з назвами неістот числівники 
мають форму називного відмінка і керують іменником 
(розповісти три історії), а при назвах істот узгоджуються з 
пояснюваним іменником і вживаються у формі родового 
відмінка (привітати двох друзів). Проте з назвами риб, 
птахів, коли вони позначають продукти харчування, 
числівники два, три, чотири у знахідному відмінку мають 
такі самі синтаксичні зв’язки з іменниками, як і в називному 
відмінку (підсмажити три коропи); 
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б) дробові числівники, а також тисяча, мільйон, мільярд у 
непрямих відмінках, як і в називному, керують пояснюваним 
іменником відповідно у формі родового відмінка однини та 
родового множини (мільйона зірок, мільйону зірок, мільйоном 
зірок; дві третіх декади, двох третіх декади, двом третім 
декади, двома третіми декади тощо); 

в) невідмінюваний дробовий числівник півтора (півтори) у 
кількісно-іменних словосполученнях із значенням називного-
знахідного та родового відмінків керує іменником у формі 
родового відмінка однини (прослужив півтора року, працював 
півтори зміни). Якщо кількісно-іменні словосполучення 
реалізують граматичні значення давального, орудного чи 
місцевого відмінків, то при цьому числівнику іменник 
уживається у формі множини цих відмінків (завдяки півтора 
тижням, задовольнитися півтора тижнями відпустки); 

г) у кількісно-іменних словосполученнях з незмінним 
числівником півтораста, які вживаються з граматичним 
значенням називного-знахідного та родового відмінків, 
дробовий компонент вимагає від іменника форми  
родового відмінка множини (півтораста тонн, 
розвантажили півтораста тонн), а в сполученнях, що мають 
семантику давального, орудного та місцевого відмінків, – 
форми давального, орудного та місцевого відмінка  
множини (півтораста тоннам, півтораста тоннами, у 
півтораста тоннах).  

Збірні числівники зберігають певні особливості щодо 
можливості поєднання їх з іменниками: зокрема, вони вільно 
вживаються з назвами осіб чоловічої статі (троє братів), з 
іменниками середнього роду ІV відміни назвами істот 
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(п’ятеро лошат), з іменниками з відтінком збірності (семеро 
овець), з назвами неістот середнього роду (троє коліс, 
десятеро вікон), з іменниками pluralia tantum (двоє воріт, 
семеро саней ).  

Не сполучаються збірні числівники з назвами осіб жіночої 
статі (студентка, сестра), з назвами неістот чоловічого і 
жіночого роду (університет, паркан, фабрика, ручка). 

При деяких кількісно означуваних словах уживаються 
тільки збірні числівники, тобто паралельних синонімічних 
конструкцій з власне кількісними числівниками в сучасній 
українській мові немає: а) з іменником люди (двоє людей); б) з 
іменниками, які означають парні предмети (pluralia tantum) 
(троє дверей), та з іменниками середнього роду ІV відміни 
назвами істот, якщо означені цими іменниками предмети та 
істоти взяті в кількості два, три, чотири (троє малят, 
четверо кошенят).  

Дробові числівники вживаються при іменниках, які не 
піддаються лічбі (одна третя молока, три четвертих доби). 
Іменник частина ніколи не називається при порядковому 
числівнику в знаменнику дробового числівника, тому цей 
компонент кваліфікується як субстантивована одиниця. 

Числівник пів як елемент складного слова, у якому він 
зливається з керованим ним кількісно означуваним 
іменником в одну лексичну одиницю (півжиття, піввіку), 
відрізняється від тих мовних виявів, у яких компонент пів- 
(або напів-) у складному слові має не кількісне, а обставинне 
(прислівникове) значення (півострів – «наполовину острів»; 
напівпустеля – «наполовину пустеля»). 
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Закономірних правил акцентуації, які б послідовно 
простежувалися в усіх групах числівників, у системі цієї 
лексико-граматичної категорії немає. Однотипним 
наголошенням характеризуються тільки окремі акцентологічні 
групи числівників: 

 у числівниках одина'дцять – дев’ятна'дцять, 
одина'дцятеро – дев’ятна'дцятеро наголос припадає на 
колишній прийменник на. При відмінюванні простежується 
переміщення наголосу на флексію у формах на -ох, -ом, -ма,  
-ома (одинадцятьо'х) і збереження його, як і в початковій 
формі, на компоненті на у формах на -и (одина'дцяти); 

 останній склад наголошується в числівниках  
п’ятдеся'т – вісімдеся'т; при відмінюванні наголос 
переходить у них на закінчення (п’ятдесятьма'); 

 у складних числівниках п’ятсо'т – дев’ятсо'т у 
початковій формі наголошується останній компонент, а в 
непрямих відмінках розрізняється основний наголос на 
флексії або на останньому складі основи, якщо вона має 
нульове закінчення, та додатковий на останньому складі 
першого компонента (вісьма'ста'ми). Така ж акцентуаційна 
закономірність простежується і у формах непрямих відмінків 
числівників двісті – чотириста (чотирьо'мста'м). 
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ЗАВДАННЯ І 
Поставте, якщо можливо, подані іменники із 

збірними числівниками. Зробіть відповідні пояснення 
щодо особливостей сполучення іменників із збірними 
числівниками або неможливості поєднання 

 

Варіант 1. Носилки, четвер, обценьки, держава, косар, 
двигун, перо, господиня, лоша, санчата. 

 

Варіант 2. Волошка, вила, садиба, ночви, парубок, 
рябчик, ясен, пасовище, миша, козеня. 

 

Варіант 3. Шпаківня, кліщі, русизм, триноги, співак, 
полотно, меч, обличчя, селянка, курча. 

 

Варіант 4. Литаври, стіна, штани, дядько, чобіт, озеро, 
товаришка, маля, ідея, піджак. 

 

Варіант 5. Онук, мислення, ліхтар, індича, ножиці, 
мотоцикл, вишня, сіни, селище, сестра. 

 
 

ЗАВДАННЯ ІІ 
Поставте іменники з числівниками в потрібній 

формі і поясніть вибір кожного варіанта. Визначте 
наголос іменників у сполученні з числівниками. 

 

Варіант 1. Чотири (християнин), три (товариш), два 
(луг), чотири (озеро), три (громадянин), два (директор), три 
(кожух), чотири (кум), два (табель), чотири (скибка). 

 

Варіант 2. Два (свічка), чотири (дуб), три (батько), два 
(міщанин), три (вечір), чотири (деревлянин), два (стежка), 
три (повар), чотири (харків’янин), два (круг). 
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Варіант 3. Три (грудка), два (жолудь), три (звук), чотири 
(подорожанин), три (жолоб), два (дах), чотири (загадка), три 
(пучка), чотири (місце), три (черкащанин). 

 

Варіант 4. Два (дар), чотири (трактор), три (селянин), 
чотири (службовець), два (діжка), два (півень), чотири 
(нянька), три (хмельничанин), два (часточка), чотири 
(хуторянин). 

 

Варіант 5. Чотири (договір), три (заєць), чотири (диван), 
три (поїзд), два (подолянин), два (килим), чотири (конюх), два 
(миска), три (корпус), два (чернівчанин).  

 
 

ЗАВДАННЯ ІІІ 
Від поданих власне кількісних числівників  

утворіть деривати інших частин мови, а також 
числівники інших розрядів 

 

Варіант 1. Два, одинадцять. 
 

Варіант 2. Вісім, дванадцять. 
 

Варіант 3. Чотири, тридцять. 
 

Варіант 4. П’ять, дев’ятнадцять. 
 

Варіант 5. Шість, сімнадцять. 
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ЗАВДАННЯ ІV 
Пригадайте прислів’я, приказки, стійкі вирази, у 

складі яких є числівники. Класифікуйте їх за 
семантичними розрядами. Поставте правильно наголос у 
кожному випадку 

 

ЗАВДАННЯ V 
Зробіть повний морфологічний розбір числівників у 

поданих реченнях 
 

Варіант 1. 1. І життя мовби їх не било, І дрімало в них 
чимало сил (Сим.). 2. Неначе стріли, випущені в безліт, 
згубилися між обидвох країв (Стус). 3. Вляжуться любові, 
вибуяють зради, вилущу в долоню три квасольки слів (Затул.). 
4. Скрипучі гальма першого трамваю я забуваю, зовсім 
забуваю (Кост.). 

 

Варіант 2. 1. Збав, Боже, офіційної бридні: казати сто 
разів перекаженне! (Затул.). 2. Двигтів отой вузесенький 
окопчик, де дві сім’ї тулились кілька діб (Кост.). 3. На згноєнім 
у сорок шостім хлібі не витягни сторіччя до кінця (Затул.). 4. 
На світі законів немало, я нагадаю один: Щоб море не 
висихало, потрібно багато краплин (Сим.). 

 

Варіант 3. 1. Геніїв між нами небагато, то чому б не 
поклонитись їм? (Сим.). 2. Така-от історична таємниця: 
горить ще півтори душі в селі (Затул.). 3. Дорога довга і 
порожня, дві чорні колії в огні плафонів (Стус). 4. Ключам 
даються двері. Є три стіни. Четверта в небеса (Затул.). 
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Варіант 4. 1. Для кохання в нас часу мало, Для  
мовчання – у нас віки (Сим.). 2. Двадцятий вік у майбуття 
мина, мастить в оліїсті свої провини крохмалений у білокрів’ї 
світ… (Затул.). 3. Уже народ – одна суцільна рана, уже від 
крові хижіє земля (Сим.). 4. Перед минулим з білим узголов’ям, 
де ще струмує двійко чорних кіс і двійко довгих рук (Стус). 

 

Варіант 5. 1. І не треба долі дорікати, Всіх не може 
обігріть вона: Нас до тебе горнеться багато, Але ж ти одна 
(Сим.). 2. І щоб мені не збитися з дороги, То треба 
дослухатися обох (Сим.). 3. Жорстокий клекіт бою і дзвін 
мечів до третьої весни… (Кост.). 4. Мільярди вір зариті в 
чорнозем, Мільярди щасть розвіяні у прах (Сим.). 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 

ЗАЙМЕННИК 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 
1. Загальна характеристика займенника як частини мови. 
2. Групи займенників за значенням та їх семантико-

граматичні особливості. 
3. Морфологічний склад займенників сучасної 

української мови. 
4. Синтаксичні функції займенників. 
5. Особливості відмінювання займенників. 
6. Перехід займенників в інші частини мови. 
7. Поняття про явище прономіналізації. 
8. Стилістичні особливості займенників. 
 

ІІ. Література: 
Див. тему № 1. 
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1. Жовтобрюх М.А. Займенник у системі частин мови / 
М.А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 18-22. 

2. Жовтобрюх М.А. Система частин мови в українській 
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35 

ІІІ. Методичні рекомендації: 
У традиційному мовознавстві займенник кваліфікується 

як самостійна частина мови, проте яка відрізняється від 
інших повнозначних одиниць тим, що не виконує 
номінативної функції, а лише вказує на предмети, ознаки, 
кількість (дейктична функція). 

На думку деяких учених, відсутність номінативної 
функції, особлива граматична природа займенників є 
достатніми підставами для відмови цим словам у 
частиномовному статусі. Тому на основі цих показників та 
формальної подібності окремих груп займенників до 
відповідних частин мови їх вивчають у системі іменників, 
прикметників, числівників і номінують займенниковими 
іменниками (ти, ви), займенниковими прикметниками (мій, 
цей), займенниковими числівниками (скільки, стільки), 
займенниковими прислівниками (так, тут). 

Проте кваліфікація займенників за морфологічними 
показниками в системі інших частин мови вимагає 
обов’язкової примітки щодо своєрідності їхньої семантики 
порівняно з іменниками, прикметниками, числівниками, 
прислівниками, також деяку специфіку морфологічних, 
синтаксичних та стилістичних особливостей. 

В основу поділу займенників на розряди покладено 
семантичний принцип. 

Назва особових займенників є умовною, оскільки вони 
співвідносяться не тільки з особами, але й стосуються інших 
істот, предметів, явищ. Крім того, осіб можуть позначати 
займенники, що належать до інших семантичних груп 
(зворотний, питально-відносні, вказівні, неозначені, 
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заперечні). Перш за все назва «особові» випливає з 
граматичних особливостей займенників, які є засобом 
вираження категорії особи в іменних частинах мови. 

Ураховуйте, що значення множини займенників ми, ви 
за змістом суттєво відрізняється від значення множини 
іменників, оскільки семантичне навантаження форм 
множини займенників І та ІІ особи не цілком збігається із 
значенням однини: пор., дерева (мн.) – це «багато дерев», але 
ми, ви не означає «багато я; я+я», «багато ти; ти+ти». Тобто 
ми, ви не є множинною формою до лексем я, ти, тому що ми 
передає значення не тільки І особи однини, але й ІІ і ІІІ особи 
однини: я і ти; я і він; я, ти і він і т.д.; ви включає в себе 
значення ІІІ особи однини: ти і він; ти, ти і він; ти, він і він 
тощо. Отже, категорія числа в них не має словозмінного 
статусу подібно до іменників, а може кваліфікуватися як 
словотвірна категорія, оскільки займенники я – ми, ти – ви 
семантично розрізняються. 

Займенники я, ти не мають і граматичної категорії роду. 
Їм властиве синтаксичне вираження цієї категорії: родова 
форма прикметників, дієприкметників чи дієслівних форм 
минулого часу і умовного способу мотивується статтю особи, 
на яку вказує займенник (я розповів, я розповіла; ти мудрий, 
ти мудра). 

Морфологічна категорія роду кваліфікується тільки в 
особовому займеннику він (вона, воно). 

Семантичні особливості зворотного займенника себе (не 
може виражати суб’єкт думки, завжди стосується іншої особи, 
яка є суб’єктом дії чи стану) визначили його морфологічну 
специфіку: не має називного відмінка, родових форм та 



37 

морфологічної категорії числа. Проте зворотний займенник 
себе може означуватися словами у формі всіх родів і чисел 
залежно від роду і числа суб’єкта, до якого він стосується 
(саму себе, самому собі, самих себе). 

Присвійним, вказівним, означальним займенникам, 
частині питально-відносних, неозначених і заперечних, що 
характеризуються узагальнено-якісною семантикою, властиві 
синтаксично залежні словозмінні категорії роду, числа і 
відмінка (свій, своя, своє, свої; кожен, кожного, кожному, 
кожного, кожним, на кожному).  

Крім присвійних займенників мій (наш) (виражає 
належність І особі), твій (ваш) (виражає належність ІІ особі), свій 
(виражає належність І, ІІ і ІІІ особі), в українській мові для 
вираження належності ІІІ особі вживаються форми родового 
відмінка особового займенника він: його, її, їх (її стиль, його 
думка). Отже, присвійні займенники, поєднуючи в собі 
посесивну семантику та особову, виявляють тісний зв’язок двох 
значеннєвих розрядів займенників – особових і присвійних. 

Відмінкові парадигми займенників виявляють ознаки 
словозміни іменників, прикметників та числівників. Проте, 
хоча займенники, співвідносні з іменниками, і виокремлюються 
на основі їхньої семантичної близькості, система словозміни їх 
відрізняється від іменникової. Зокрема, відмінковим формам 
особових займенників властиве явище суплетивізму – творення 
від різних основ (ти, тебе, тобі, тобою). 

У займеннику він (вона, воно) у непрямих відмінках після 
прийменника з’являється протетичний приголосний [н], а за 
аналогією в орудному відмінку і без прийменника (від неї, до 
нього; ним, нею). 
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Парадигма займенників, співвідносних з 
прикметниками, має ознаки словозміни прикметників твердої 
і м’якої груп (наш, нашого, нашому, нашим; чий, чийого, 
чийому, чиїм). Мішаний тип відмінювання характерний для 
вказівного займенника цей відповідно до типу словозміни 
прикметників на -лиций (цей, цього, цьому, цим). Займенник 
чий у давальному і місцевому відмінках має паралельні 
варіантні флексії -ому / -ему, -ому / -ім, а інші – у місцевому  
(-ому / -ім ). 

Розмежовуйте питальні і відносні займенники як такі, що 
виражають питання про предмети, якості, належність, 
кількість, а також ті, що вказують на зв’язок підрядного 
речення з якимось членом головного речення. 

Пам’ятайте, що займенник хто вживається для 
запитання про осіб, а що – для запитання про предмети, 
явища, поняття, а також про тварин. У зв’язку з цим їх 
необхідно співвідносити не з категорією істот і неістот, а з 
категорією особи і неособи. 

Займенники хто, що не мають форм граматичного роду, 
проте займенник хто вимагає від узгоджуваних з ним слів 
форм чоловічого або жіночого роду (хто такий, хто ота), а 
залежні від займенника що слова узгоджуються з ним тільки у 
формі середнього роду однини (що таке).  

Не існує в мовознавстві єдиного погляду на класифікацію 
займенника чий, що виражає питання про належність 
предмета і кваліфікується як питальний, проте семантично 
співвідносний з присвійними. Саме на цій підставі дехто з 
учених зараховує його до розряду присвійних.  



39 

Розрізняйте змістове наповнення займенника сам: 
виділення або підкреслення самостійної ролі особи або 
предмета в чому-небудь, позначення відокремлення особи або 
предмета від інших, підкреслення вагомості особи чи предмета, 
та членної форми самий, яка вживається для вираження 
крайності в якомусь просторовому або часовому понятті, у 
сполученні з вказівним займенником (той самий) – для 
увиразнення тотожності означуваного з попереднім виявом. 

Заперечні та неозначені займенники, утворені від 
питальних за допомогою різних часток, що і формують їхню 
специфічну семантику, граматичними особливостями від 
твірних одиниць не відрізняються. 

Слова інших частин мови за певних умов (зміни 
синтаксичної функції слова, яка спричиняє зміну 
категоріального і лексичного значення, що формує відповідно 
інші морфологічні ознаки) наближаються до займенників, 
тобто набувають дейктичної функції, і переходять у 
займенники – прономіналізуються. 

Розрізняйте такі типи прономіналізації: 

 числівник один може вживатися в ролі неозначеного 
займенника якийсь, означального займенника сам, у 
сполученні з часткою ні набуває значення займенника 
жодний. Таким чином, прономіналізоване слово один уже 
виражає не конкретну кількість предметів, а узагальнено 
вказує на особу чи предмет; 

 прикметники цілий («увесь»), певний («якийсь»), останній 
(«цей», «той»), перший-ліпший («якийсь»), різний («всякий»); 

 порядковий числівник другий e процесі 
прономіналізації набуває семантики означального займенника 
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інший. Виконуючи дейктичну функцію, він уживається при 
розподільній, протиставній характеристиці узагальнених осіб 
(Той щодня наполегливо працює, а другий постійно відкладає 
справи на майбутнє); 

 іменники діло (щось), ні душі (нікого), людина, чоловік 
тощо втрачають конкретне іменникове значення і набувають 
загального вказівного змісту; 

 іменник брат у сполученні з присвійними 
займенниками наш, ваш передає семантику особових 
займенників я, ми, ти, ви (такий як я, ми, ти, ви); 

 прийменниково-відмінкові сполучення на брата, на 
душу, з чоловіка тощо уживаються з дейктичною семантикою 
сполучень на кожного, з кожного. 

Зв’язки займенників з іншими частинами мови 
виявляються не тільки в здатності слів інших лексико-
граматичних розрядів уживатися в значенні займенників, але 
й самих дейктичних одиниць трансформуватися в інші 
частини мови: 

 означальний займенник сам може вживатися в 
значенні частки аж (Війська відступали до самого кордону), 
прислівника точно (Гостре слово влучило в саме серце) або 
субстантивуватися в позиції відносно пропущеного особового 
займенника (Самі вирішуйте свої проблеми); 

 особовий займенник він, уживаючись у формі 
родового відмінка (його) для підсилення питальних 
займенників або прислівників, трансформується в частку 
внаслідок втрати лексичного значення, нівеляції граматичних 
ознак та відсутності синтаксичної ролі члена речення (Як його 
не забути про вчорашню домовленість?); такі ж тенденції 
властиві й формі середнього роду воно; 
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 зворотний займенник у формі давального відмінка 
(собі) за значенням наближається до частки в позиції при 
дієслові-присудку, виражаючи стилістичний відтінок 
інтимності (Сторожа, та стоїть собі на чатах (Кост.));  

 питально-відносний займенник що, втрачаючи 
синтаксичні зв’язки з членами речення, часто партикулюється – 
переходить у питальну або окличну частку (А що, тепер, 
Марусю, знаєш, що значить в світі самота? (Кост.)). Також він 
може набувати синтаксичних властивостей та категоріального 
значення сполучника, тобто зазнавати кон’юнкціоналізації (Такі 
часи були благофортунні, що кожен подвизався зокрема (Кост.));  

 означальний займенник весь у формі середнього роду 
(все) може адвербіалізуватися, наближаючись семантикою до 
слів скрізь, поспіль, однак, або партикулюватися (Которий рік, 
а я усе в походах. А ти все ждеш, біднесенька, все ждеш 
(Кост.)). Субстантивуючись, цей займенник набуває 
абстрактного значення узагальнених подій, явищ, предметів 
(Усе кричить, нуртується, гуде (Кост.)); 

 присвійні займенники мій, моя, твій, твоя, свій, своя, 
ваш, ваша можуть субстантивуватися, набуваючи значення 
«чоловік», «дружина», «дочка» (Твоя пішла б за гетьманського 
сина (Кост.)), множинна форма (ваші, наші, свої) часто 
вживається для маркування узагальненого уявлення про осіб, 
близьких мовцеві за родинною, територіальною, 
національною, професійною та іншою ознакою (Наші сьогодні 
зберуться увечері вдома). Форма середнього роду займенника 
мій (наш), свій у процесі субстантивації набуває узагальненої 
семантики належних І особі предметів, почуттів тощо (Аж 
так і видно: не своє рубають (Кост.)); 
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 тенденцію до переходу в прислівник та частку виявляє 
неозначений займенник щось (Це щось для дівки, сину, 
височенько (Кост.)); 

 вказівний займенник це також може вживатися  
в значенні вказівної частки (Це мало хто із ким ходив  
до гаю (Кост.)). 

 
 

ЗАВДАННЯ І 
Класифікуйте подані займенники за семантичними 

розрядами. 
 

Варіант 1. Свій, ми, такий, увесь, нічий, абиякий, 
котрий, вони, ніскільки, хтозна-що. 

 

Варіант 2. Дещо, себе, воно, який, щось, нікотрий, 
кожний, стільки, я, наш. 

 

Варіант 3. Оцей, ви, твій, той, сам, ніякий, дехто, 
скільки, вона, чийсь. 

 

Варіант 4. Самий, усякий, ваш, це, ти, ніхто, будь-який, 
що, казна-скільки, абихто. 

 

Варіант 5. Їхній, він, отака, чий-небудь, інший, ніщо, 
хтозна-хто, чий, жодний, абищо. 
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ЗАВДАННЯ ІІ 
Провідміняйте подані займенники і зробіть 

відповідні пояснення щодо особливостей їх відмінювання 
 

Варіант 1. Ти, їхній, весь. 
 

Варіант 2. Вони, свій, кожний. 
 

Варіант 3. Ми, скільки, який-небудь. 
 

Варіант 4. Себе, чий, котрийсь. 
 

Варіант 5. Хто, оцей, стільки.  
 
 

ЗАВДАННЯ ІІІ 
Розкрийте дужки і поставте займенники в потрібній 

відмінковій формі 
 

Варіант 1. 1. На (кожний) мурі проступає рить журби 
(твій) (Стус). 2. Ні, я б не став (ти) вогнем палити, З (ти) б 
розквитався без жалю: Я б побажав (ти) (хтось) отак 
любити, Як я (ти) люблю (Сим.). 3. Важкий закон. І я (він) не 
зрушу. До (цей) болю що іще додам? Вона піснями виспівала 
душу. Вона пісні (цей) залишає (ми) (Кост.). 

 

Варіант 2. 1. Ось на (той) й ущухла злива, Розійшлися з 
під’їзду (весь). Ти брела по струмках щаслива В загадковій 
(свій) красі (Сим.). 2. Білий світе, чи ти (я) наснився ночі 
глупої, чи я про (ти) пам’ять приберіг (мій) далеких предків? 
(Стус). 3. І душі (наш) – мов пісні, І світ великий, неозорий 
Належить (ми) – (ти) й (я) (Сим.). 
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Варіант 3. 1. Спитати б (цей) крука, він крук старий, 
набачився (весь), – чи думав Байда про (такий) внука, що 
зрадить славу прадіда (свій) (Кост.). 2. Під печаль і під крило 
(якийсь) грішниці святої, що дарувала (ми) (такий) покої 
(Стус). 3. До (ти) вже шляхів не напитати і в ніч (твій) 
безсонну не зайти (Стус). 

 

Варіант 4. 1. (Я) здається, що живу не я, а інший  
хтось за (я) в світі в (мій) подобі (Стус). 2. Вона до (я) випливла 
з туману (Мій) юнацьких несміливих снів (Сим.). 3. Що,  
може, є (який-небудь) причини, (котрий) (вона) пом’якшують 
вину (Кост.). 

 

Варіант 5. 1. Прийшла любов непрохана й неждана – Ну 
як (я) за (він) не піти (Сим.). 2. Ти був скупий чи то – занадто 
щедрий на власну душу і не брав (ніщо) із (той) дарів високих, 
що (ти) належать правом самопочезання і самодарування – 
(цей) світам (Стус). 3. Через теплі зелені трави Поведе (ти) в 
далеч путь, Та за (я) лишиться право До кінця (ти) вірним 
буть (Сим.). 

 

 

ЗАВДАННЯ ІV 
Розмежуйте речення, у яких відбулося явище 

прономіналізації, а в яких займенники транспонувалися 
в інші частини мови. Зробіть додаткові пояснення, в 
значенні яких частин мови вживаються займенники 

 

Варіант 1. 1. Сумна арфістко – рученьки вербові! – по 
самі плечі вкутана в туман (Кост.). 2. У цьому полі, синьому, 
як льон, де тільки ти і ні душі навколо (Стус). 3. Велике діло – 
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танець між ножами: Танцюй собі, лиш пальчика не вріж 
(Кост.). 4. Цілий світ вони забули і в туманах потонули 
(Олесь). 5. Одні були царівен не гірш, а другі – як бідні 
Міньйони (Кост.). 6. Ти знаєш мою матір. Це щоб вона свого не 
доп’яла (Кост.). 7. Доми все кам’яні, і вікна все чужі (Кост.). 

 

Варіант 2. 1. Воно, скажу вам, легше, як на мене, діла  
у битвах шаблею рішать (Кост.). 2. Не пригадаю слова  
ні одного, в якім би я зостатись не хотів (Затул.). 3. Сторожа, 
та стоїть собі на чатах. Та все їх більш над валом  
вирина (Кост.). 4. А вранці, тільки почало світати, де  
не було, здається, ні душі (Кост.). 5. І цілу ніч щось тихо 
шарудить, і чорні вікна стигнуть в переляках (Кост.).  
6. І сам не знаю, – щоб одну кохати, а другу в церкву до вінця 
вести (Кост.). 7. Дашок дірявий, дощана стіна. Дяка немає. 
Тиша. Я одна (Кост.). 

 

Варіант 3. 1. Козацька чата дивиться на шлях, – по 
самий обрій порожньо в полях (Кост.). 2. І цілий світ, і ось 
така дрібничка – димок туману в пригорщах долин (Кост.). 3. 
Холодний світ, бодай йому лихе (Кост.). 4. Це Нестор другий. 
Зветься він – Некнижний (Кост.). 5. Ліхтарики нехай 
замерехтять, сніжиночки нехай собі летять (Кост.). 6. Він і 
мовчить, бо дума щось своє (Кост.). 7. Але й сама вже 
відчувала: щось правди є в її словах (Кост.). 

 

Варіант 4. 1. Порвалися струни на арфі… І арфа сумує 
німа, В других виклика вона сльози І плаче сама (Кост.). 2. 
Треба дивитись ото під ноги, Так можна голову потерять … 
(Кост.). 3. А що ти їм даси, коли, минувши селища і гради, сам 
третій тиждень сухарі їси (Кост.). 4. Є щось в мені так наче 
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не моє (Кост.). 5. А ми усе дивилися з порога, любили тишу – 
звикнуть не могли (Кост.). 6. Скажу всю правду, ми тепер 
одні (Кост.). 7. Все перед ним було як на долоні (Кост.). 

 

Варіант 5. 1. І цілий всесвіт вміститься в сльозу (Кост.). 
2. Ніде й душі уже на виднокрузі, і тільки з Балки Дідової – 
дим (Кост.). 3. Которий рік, а я усе в походах (Кост.).  
4. Воно уже й женитися не рано, так знов же треба 
вирушать в похід (Кост.). 5. Не одури мене востаннє, Не дай 
мене другим на сміх (Олесь). 6. Це преподобний лікар Агапіт, 
що ізцілив самого Мономаха (Кост.). 7. Бо він же тут лишив 
мене одну (Кост.).  

 
 

ЗАВДАННЯ V 
Зробіть повний морфологічний розбір займенників у 

поданих реченнях 
 

Варіант 1. Різьбить печаль свої дереворити. Я думаю про 
тебе весь мій час. Але про це не треба говорити (Кост.). Їй 
сняться хмари і липневі грози, чиясь душа, прозора при свічі 
(Кост.). І де я, хто я, – полустанків тисячі, – хоч день, хоч два 
не знатиме ніхто (Кост.). 

 

Варіант 2. Я ради цього ладна жить. Всі інші хай 
проходять мимо, аби в повторах не згубить одне, своє, 
неповториме (Кост.). Він тихо плаче правду, що я когось 
далекого люблю (Кост.). Гей, ви, вітер, і сонце, і ранки, 
мабуть, так вас не любить ніхто (Сосюра). 
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Варіант 3. Я прокидаюсь, серце калатає. Зима стоїть 
персидська, як бузок, і жоден птах її не хилитає. Валізу 
віршів привезти з собою з цього притулку тиші й самоти 
(Кост.). І нічим не міг я втішити її… А глибока північ всі шляхи 
укрила… О розбите серце, о пісні мої! (Олесь).  

 

Варіант 4. Жоден вітер сонця не остудить, Півень 
землю всю не розгребе! Україно! Доки жити буду, Доти 
відкриватиму тебе (Сим.). Душа моя – пустка холодна й 
німа… Нічого в тій пустці самотній нема (Олесь). І щось мені 
каже, щось хоче сказати, А я її слів не вловлю (Олесь). 

 

Варіант 5. І він спитав: Чого ж ти не прийшла у іншу 
пору, в час мого цвітіння? (Кост.). І каже нам, що ми його 
онуки. Бо у Полтаву із того походу ніхто живий тоді ще не 
вернувсь (Кост.). Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш. Твоя 
краса цвіте в моїх очах (Сим.). 
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ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

ЧИСЛІВНИК 
 

Варіант І 
1. З’ясуйте, у якому рядку всі числівники належать до 
одного розряду за значенням: 

а) вісімдесят, три восьмих, четвертий, дев’ятсот, один; 
б) півтори, півтораста, одна друга, три четвертих, пів; 
в) шостий, шість, шестеро, одна шоста, шістдесят; 
г) сорок, сороковий, сорок два, дванадцятеро, сім? 

 

2. Знайдіть рядок, у якому є зайве слово щодо 
належності до числівника: 

а) двоє, кілька, чотири, удвічі, п’ятнадцять; 
б) сімсот, чотириста, три, п’ятеро, сьомий; 
в) півтора, один, двадцять сім, дев’ятий, сорок; 
г) тридцятеро, сто, двісті, семеро, сімнадцятий? 

 

3. Визначте, у якому рядку всі числівники стоять в одній 
відмінковій формі: 

а) п’ятьом, сімом, тридцятьох, одного, двома; 
б) чотирьохсот, одним, дев’ятьом, двадцятьма, три; 
в) сьома, чотирма, п’ятдесятьма, вісьмома, трьома; 
г) шістнадцятьох, ста, тисячі, нулем, чотирнадцятьом? 

 

4. Як відмінюються складені порядкові числівники: 
а) відмінюються усі складові компоненти; 
б) не відмінюються; 
в) відмінюється тільки останній компонент; 
г) відмінюється перший складник? 
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5. Власне кількісним числівникам характерні такі 
граматичні категорії: 

а) числа; 
б) роду, числа, відмінка; 
в) роду, відмінка; 
г) відмінка? 

 
Варіант ІІ 

1. Як відмінюються складені кількісні числівники: 
а) відмінюються усі складові частини; 
б) відмінюється тільки перший компонент; 
в) відмінюється тільки останній елемент; 
г) відмінюються тільки перший і останній компоненти? 

 

2. Неозначено-кількісні числівники можуть сполучатися 
тільки з: 

а) іменниками назвами абстрактних понять; 
б) іменниками назвами конкретних предметів; 
в) речовинними іменниками; 
г) іменниками, що означають предмети й абстрактні 

поняття, які не рахуються, а вимірюються? 
 
3. Визначте, у якому рядку неправильно вжито форму 
орудного відмінка числівників: 

а) двадцятьма, двадцятьома, п’ятьма, п’ятьома, вісьма; 
б) семи, дев’ятистами, шестистами, восьмистам, 

п’ятидесятьома; 
в) трьома, десятьома, двома третіми, шістьома, 

тридцятьома; 
г) двома, сімнадцятьма, трьомастами, однією четвертою, 

дев’ятьомастами? 
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4. З’ясуйте, у якому рядку неправильно вжито кількісно-
іменні словосполучення: 

а) сім років, двоє спортсменів, кілька зим, два спортсмени; 
б) двадцять кілометрів, багато слухачів, п’ять сорочок, 

три четвертих кілограма; 
в) два трактора, три метра, чотири покоса, три 

харків’янини; 
г) вісім хусток, троє малят, дев’яносто грам, чотири кола? 

 

5. Визначте, у якому рядку всі числівники за структурою 
належать до простих: 

а) одинадцять, сім, тридцять, півтора, п’ятсот; 
б) дев’яносто, тисяча, багато, тридцятеро, чотири; 
в) сто, мільярд, обидва, один, мало; 
г) мільйон, сорок, трійко, десять, кілька? 

 
Варіант ІІІ 

1. Як відмінюються кількісні дробові числівники: 
а) чисельник відмінюється як власне кількісний числівник, 

а знаменник – як порядковий; 
б) відмінюється тільки чисельник; 
в) відмінюється тільки знаменник; 
г) чисельник і знаменник відмінюються як порядкові 

числівники? 
 

2. З числівниками два, три, чотири іменники вживаються: 
а) у формі називного відмінка множини; 
б) у формі знахідного відмінка однини; 
в) у формі називного відмінка однини; 
г) у формі родового відмінка множини? 
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3. Знайдіть рядок, у якому слова не належать до 
лексико-граматичного класу числівників: 

а) половина, трійка, одиниця, десятка, сімка; 
б) одна друга, чотири, восьмий, сотий, двоє; 
в) обидва, семеро, чимало, пів, півтораста; 
г) тридцять перший, вісімнадцять, три цілих дві п’ятих, 

кількадесят, трійко? 
 

4. Числівники два (дві), обидва (обидві) мають граматичні 
категорії: 

а) роду, відмінка; 
б) роду, числа, відмінка; 
в) числа, роду; 
г) відмінка? 

 

5. У якому рядку іменники можуть уживатися в ролі 
неозначено-кількісних числівників: 

а) море, сила, океан, тьма, хмара, ліс; 
б) зграя, поле, берег, небо, планета; 
в) плем’я, народ, табун, череда, кіннота; 
г) загін, піхота, група, отара, полк? 

 
Варіант ІV 

1. Як відмінюються власне кількісні числівники назви 
сотень: 

а) відмінюється тільки друга частина; 
б) відмінюються обидві частини; 
в) не відмінюються; 
г) при відмінюванні всі відмінкові форми мають флексію -и? 
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2. Слова половина, третина, чверть є: 
а) іменниками; 
б) дробовими числівниками; 
в) власне кількісними числівниками; 
г) збірними числівниками? 

 
3. У якому рядку подано словосполучення з неозначено-
кількісними числівниками: 

а) чимало фактів, багато турбот, мало доказів, мало тепла; 
б) мало читати, багато працювати, чимало думати, 

небагато втратити; 
в) п’ятий розряд, десятий виклик, перше враження, сьома 

кімната; 
г) півтора гектара, дві третіх доби, обидва учні, одні сани? 

 

4. Знайдіть рядок, у якому правильно поєднано з 
іменниками усі збірні числівники: 

а) троє сусідів, четверо коліщат, семеро воріт, двоє імен; 
б) п’ятеро овець, десятеро ножиць, дев’ятеро студенток, 

троє племен; 
в) шестеро яєць, троє робітниць, семеро пісень, двоє 

олівців, четверо університетів; 
г) восьмеро героїв, четверо лісів, п’ятеро країн, десятеро 

товаришів? 
 

5. У якому рядку всім числівникам властиві категорії 
роду, числа і відмінка:  

а) два, півтора, сім, десять, дев’яносто; 
б) нуль, один, тисяча, мільйон, мільярд; 
в) обидві, сто, чотири, шістдесят, сорок; 
г) троє, півтори, обидва, двадцять, вісімдесят? 
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Варіант V 
1. Як відмінюються власне кількісні числівники назви 
десятків: 

а) відмінюються обидві частини; 
б) відмінюється тільки друга частина; 
в) усі форми непрямих відмінків мають закінчення -а; 
г) усі форми непрямих відмінків мають тільки флексію -и? 

 

2. Збірні числівники поєднуються тільки з: 
а) іменниками чоловічого роду назвами неістот; 
б) іменниками жіночого роду назвами істот; 
в) іменниками чоловічого роду назвами істот, середнього 

роду назвами істот та неживих предметів, 
множинними іменниками, іменниками з відтінком 
збірності, з особовими займенниками; 

г) іменниками жіночого роду назвами неістот? 
 

3. Визначте, у якому рядку всі числівники за структурою 
належать до групи складних: 

а) обидві, чотириста, півтораста, дев’ятсот, двісті; 
б) сорок два, п’ятнадцятеро, одна сьома, чимало, 

дванадцять; 
в) один, восьмеро, сімдесят, шістсот, півтори; 
г) кільканадцять, п’ятірко, нуль, сімсот, небагато? 

 

4. Знайдіть рядок, у якому слова не належать до 
лексико-граматичного класу числівників: 

а) чотири п’ятих, вісім тисяч, шістсот два, нуль, п’ятірко; 
б) чотирьохсотий, перший, тринадцятий, дев’ятий, 

сороковий; 
в) обидві, троє, семеро, шестеро, кільканадцятеро; 
г) тричі, втроє, нашестеро, удвох, заодно? 
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5. У якому рядку не всі числівники належать до одного 
семантичного розряду: 

а) чимало, багато, кількадесят, кільканадцять, мало; 
б) півтора, півтораста, одна сьома, обидва, пів; 
в) сімсот, чотириста, дванадцять, тридцять три, сто один; 
г) шістнадцять, сорок дев’ять, двісті сімдесят вісім, один 

мільйон п’ятсот тисяч, мільярд? 
 
 

ЗАЙМЕННИК 

Варіант І 
1. З’ясуйте, родові ознаки мають : 

а) займенники І особи однини; 
б) займенники ІІ особи однини; 
в) займенники ІІІ особи однини; 
г) займенники І, ІІ і ІІІ особи однини? 

 

2. Займенники мій, твій, свій: 
а) відмінюються як прикметники твердої групи; 
б) відмінюються як прикметники м’якої групи; 
в) мають мішаний тип відмінювання; 
г) відмінюються як прикметники у формі множини? 

 

3. У якому рядку не всі слова належать до займенників: 
а) я, отой, що, сам, ніхто; 
б) хто-небудь, всякий, будь-який, будь-де; 
в) кожний, інший, казна-хто, абиякий; 
г) весь, ніщо, ми, хтось, себе? 
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4. Означальні займенники: 
а) узагальнено вказують на ознаки предметів; 
б) указують на невизначеність особи, предмета, якості чи 

кількісного вияву; 
в) указують на відношення виконавця дії до самого себе; 
г) указують на зв’язок підрядного речення з якимось 

членом головного речення?  
 

5. Перехід інших частин мови в займенники називається: 
а) партикуляцією;  
б) прономіналізацією; 
в) кон’юнкціоналізацією; 
г) інтер’єктивацією? 

 
Варіант ІІ 

1. Займенникам хто, що: 
а) властива граматична категорія роду; 
б) властива граматична категорія числа; 
в) не властиві формальні ознаки роду та числа; 
г) властиві граматичні категорії роду, числа і відмінка? 

  
2. Явище суплетивізму характерне: 

а) означальним займенникам; 
б) присвійним займенникам; 
в) особовим, деяким питально-відносним займенникам; 
г) вказівним займенникам? 
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3. У якому рядку вжито неправильні відмінкові форми 
займенників: 

а) всього, котрогось, на тім, цьому, ту; 
б) тією, нашими, моїй, собою, тобі; 
в) цею, тіх, на їй, у його; 
г) вашому, мною, на чийому, скількома, на чім? 

 

4. Ознаки словозміни прикметників м’якої групи 
виявляються в парадигмі займенників: 

а) їхній, весь, чий; 
б) мій, наш, ваш; 
в) той, який, такий; 
г) самий, інший, котрий? 

 

5. Форма ІІ особи множини займенника ви вказує: 
а) на певну множину осіб, до яких звертається мовець; 
б) на множину різних осіб, до складу якої входить і мовець; 
в) на множину осіб як об’єкт мовлення; 
г) на особу мовця? 

 
Варіант ІІІ 

1. Займенникам, співвідносним з прикметниками, 
властиві: 

а) синтаксично залежні словозмінні категорії роду, числа і 
відмінка; 

б) тільки категорія відмінка; 
в) тільки категорія числа і відмінка; 
г) тільки категорія роду? 
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2. Зворотний займенник себе: 
а) виражає суб’єкт думки; 
б) стосується до іншої особи, яка в реченні є суб’єктом дії 

чи стану; 
в) уживається для виділення мовцем самого себе; 
г) стосується лише ІІІ особи? 

 

3. У якому рядку всі займенники подано у формі 
знахідного відмінка: 

а) мою, чию, ту, всю, цю; 
б) того, всякий, кимось, декому, самими; 
в) оцю, тому, себе, його, своєю; 
г) нашого, чому, ким, тій, цього? 

 

4. Займенники його, воно можуть уживатися в значенні: 
а) частки; 
б) прислівника; 
в) іменника; 
г) прикметника? 

 

5. У якому рядку всі займенники належать до розряду 
питально-відносних: 

а) хтось, щось, якийсь, чийсь, котрийсь; 
б) хто, що, котрий, який, чий, скільки; 
в) дехто, дещо, абиякий, казна-чий, хтозна-що; 
г) ніякий, ніхто, ніщо, нічий, нікотрий? 
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Варіант ІV 
1. Категоріальним значенням займенника є: 

а) назва предмета; 
б) назва ознаки предмета; 
в) вказівка на предмет, ознаку, кількість; 
г) номінація предмета, ознаки, кількості? 

 

2. У якому рядку всі займенники належать до розряду 
означальних: 

а) котрий, який, чий, самий, скільки; 
б) усяк, їхній, чийсь, той, хтось; 
в) кожен, такий, жоден, скількись, дещо; 
г) сам, увесь, кожний, інший, усякий? 

 

3. Займенник цей: 
а) виявляє особливості мішаної словозміни; 
б) відмінюється за зразком м’якої групи; 
в) має нульову парадигму; 
г) відмінюється як прикметники твердої групи? 

 
4. Присвійний займенник свій указує на належність 
предмета: 

а) першій особі; 
б) другій особі; 
в) третій особі; 
г) будь-якій особі? 
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5. Протетичний [н] з’являється у формах непрямих 
відмінків займенника він:  

а) внаслідок явища перерозкладу між колишнім 
прийменником і формами займенника; 

б) за аналогією до займенників інших розрядів; 
в) у результаті процесу ускладнення морфологічної 

структури займенника; 
г) як наслідок декореляції? 

 
Варіант V 

1. У якому рядку всі займенники є еквівалентами 
іменників: 

а) я, ти, скільки, чий, вони; 
б) хто, ми, себе, ніщо, щось; 
в) стільки, який, він, ваш, мій; 
г) хтось, ви, це, ота, таке? 

 
2. Присвійні займенники мій, наш указують на 
належність предмета: 

а) першій особі; 
б) другій особі; 
в) будь-якій особі; 
г) будь-якій особі, що є суб’єктом дії? 

 
3. Зворотному займеннику себе властиві: 

а) родові форми; 
б) категорія числа; 
в) категорія відмінка; 
г) категорія особи ? 
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4. Займенники у мові виконують такі функції: 
а) анафоричну; 
б) дейктичну; 
в) анафоричну, дейктичну, кванторну; 
г) кванторну? 

 
5. Вказівка на належність третій особі виражається за 
допомогою: 

а) форм родового відмінка предметно-особового займенника 
він; 

б) займенника твій; 
в) займенника ваш; 
г) займенника свій?  
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