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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу: окреслити актуальні питання дериватологіїсучасної української мови 

з урахуванням взаємозв’язку двох основних аспектів (формантоцентричного і 

основоцентричного) її розвитику. 

Предмет: аналізсловотвірних процесівв сучасній українській мові. 

Завдання: обґрунтувати необхідність формантоцентричногойосновоцентричного вивчення 

словотвору; окреслити засади кожного підходу; установити комплексні словотвірні одиниці 

класифікації та опису словотвірних процесів, явищ, адекватних аспектам їх дослідження; 

схарактеризувати словотвірно релевантні ознаки твірних слів, детерміновані 

формантоцентричним і основоцентричним підходами. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування й удосконалення 

в здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти компетентностей та програмних 

результатів навчання відповідно до освітніх програм: 

 

Загальні компетентності: 

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

2. Здатністьпроведеннядосліджень на належномурівні.  

3.Здатністьґенеруватиновіідеї (креативність).  

4. Здатністьприйматиобґрунтованірішення.  

 

Фахові компетентності спеціальності: 

1.Володіння контекстуальними та спеціальними знаннями з інших гуманітарних дисциплін, 

суміжних із філологічними, вміння застосовувати їх у процесі фахової діяльності вчителя-

філолога. 

2. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. 

3. Здатність до інтерпретування мовно-культурних та літературно-мистецьких явищ, 

процесів, напрямів, тенденцій, архетипів і стереотипів, закономірностей та специфіки 

окремих історичних епох, національних культур, мовно-культурних реґіонів  

4.Уміннявикористовуватиможливостісучаснихінформаційнихтехнологій, 

мережевихпрограмних систем та інтернет-ресурсів для вирішеннятеоретичних і 

практичнихзавдань у галузілінґвістики та літературознавства.  

5.Здатністьздійснюватинауковідослідження, володітисучасноюметодологією, принципами 

та методами науковихдосліджень.  

 

Програмні результати навчання: 

1.Володіти сучасними принципами й методоми лінґвістичного та літературознавчого 

аналізу, систематизації та інтерпретації існуючих джерел дослідження обраної наукової 

проблеми, уміти виявляти закономірності та зв’язки між ними; здатність проектувати та 

здійснювати емпіричні й експериментальні дослідження; уміння проявляти творчі та 

інноваційні здібності під час наукового дослідження.  

2.Володітифілософськими принципами трактуваннямовних і літературнихявищ, напрямів, 

закономірностей, історично-культурнихтрадицій та індивідуальнихособливостей і 

новаторств у літературнійтворчості.  

3. Умітифаховозастосовуватилітературознавий та мовознавчийпонятійно-термінологічний 

ресурс під час навчаннямови і літератури в загальноосвітнійшколі та 

іншихосвітянськихустановах; фахововолодітикласичноусталеними у теоретичному 

континуумі та сучасними методиками навчанняпольськоїмови й літератури, 

українськоїмови й літератури та зарубіжноїлітератури.  

 

 

 



 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Актуальні питання дериватології сучасної української мови» 

передбачає інтеграцію наукових та професійнофокусованих знань, одержаних у результаті 

викладання дисциплін: «Українське мовознавство в системі наукових парадигм», 

«Антропологічне термінознавство», «Українська акцентологія», «Сучасна українська 

літературна мова (морфологія)», «Сучасна українська літературна мова (словотвір і 

морфеміка)», «Методика викладання української мови». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Магістрант повинен знати: 

– місце дериватології (словотвору) серед інших мовознавчих дисциплін; 

– основні поняття словотвору; 

 аспекти вивчення словотвору сучасної української мови; 

 особливості формантоцентричного підходу до аналізу словотвірних явищ 

(комплексні словотвірні одиниці, механізми опису, засоби вираження словотвірного 

значення, морфонологічні явища); 

 специфіку (завдання, комплексні одиниці, прийоми аналізу мовного матеріалу, 

засоби експлікації) основоцентричного підходу вивчення словотвору. 

Магістрант повинен уміти: 

 окреслювати засади формантоцентричногойосновоцентричного підходів до аналізу 

словотвірних явищ у їх взаємозв’язку та взаємозумовленості;  

 систематизувати матеріал у межах відповідних комплексних словотвірних одиниць; 

 визначати параметри основних словотвірних одиниць; 

 характеризувати словотвірні можливості слів тієї чи іншої частиномовної належності 

з виявленням чинників детермінації словотвірного потенціалу; 

 кваліфікувати типи словотвірних значень. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною та 

ЄКТС. 

А (90–100) (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) отримує 

здобувач вищої освіти другого ступеня, який з урахуванням двох різних підходів до 

вивчення дериваційних явищ – формантоцентричного й основоцентричного – демонструє 

відмінне знання теоретичних питань дериватології сучасної української мови; обґрунтовує 

важливість кожного підходу для розуміння сутності словотвірних процесів, у результаті 

яких постають нові слова чи їхні значення, та для відображення складності словотвірної 

системи сучасної української мови загалом; знає предмет, об’єкт, завдання, механізми 

опису, характерні для кожного з названих підходів; обстоює збалансованість увагина обох 

складникахсловотвірної структури слів – твірній (мотивувальній) основій словотворчому 

засобіяк важливих виразниках (носіях) релевантної для того чи того підходу інформації; має 

навички мотивологійного аналізу, що забезпечує безпомилкове визначення мотивувальної 

основи як необхідного джерела продукування похідних слів; вміє систематизувати 

фактичний матеріал з використанням відповідних для кожного підходу одиниць – 

словотвірної парадигми й словотвірного типу, а також узагальнювати результати обох 

підходів з використанням словотвірного гнізда; з’ясовує можливості полімотивованості й 

розвитку різних логіко-системних відношень, реалізованих словотворчими засобами; 

окреслює тенденції у словотворі, які випливають на основі проаналізованого матеріалу. 

В (82–89) (вище середнього рівня з кількома помилками):завдання в цілому виконано 

в повному обсязі, алетрапляються певні недоліки у виконанні роботи – ознаки неповноти 

розуміння й достатнього оперування набутими знаннямитеоретичного матеріалу. Здобувач 



вищої освіти другого ступеня демонструє добрі знання засад двох основних аспектів 

розвитку дериватології – основоцентричного й формантоцентричного– й вміння 

використовувати ці знання на практиці; розуміє важливість кожного з аспектів для 

роз’яснення сутності словотвірних процесів, проте не завжди переконливо аргументує свою 

думку щодо цього; знає предмет, об’єкт, завдання, механізми опису, характерні для кожного 

з названих аспектів; володіє навичками мотивологійного аналізу для визначення 

мотивувальної основи як необхідного джерела творення дериватів; вміє систематизувати 

фактичний матеріал з використанням відповідних для кожного підходу одиниць – 

словотвірної парадигми й словотвірного типу – й дотриманням необхідних механізмів та 

прийомів їх побудови,а також узагальнювати результати обох підходів, проте не завжди 

окреслює тенденції, що випливають з аналізу фактичного матеріалу і 

якідетермінуютьсловотвірні процеси, пов’язані з продукуваннямдериватів. 

С (75–81) (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок)отримує здобувач, який демонструє здебільшого достатні знання теоретичних 

питань дериватології сучасної української мови, зокрема: знає засади двох основних 

аспектів розвитку дериватології – основоцентричного й формантоцентричного– з 

визначенням предмету, об’єкта, завдань, механізмів опису, притаманних кожному з 

названих аспектів; вміє застосовувати ці механізми на практиці; загалом володіє навичками 

мотивологійного аналізу, необхідного для визначення мотивувальної основи як джерела 

утворення дериватів; систематизує фактичний матеріал з використанням відповідних для 

кожного підходу одиниць – словотвірної парадигми й словотвірного типу, проте 

припускається неточностейокреслення словотвірного значення, яке є релевантним в обох 

підходах до аналізу словотвірних процесів, що відповідно зумовлює неповноту континууму 

експлікованих значень, які потенційно здатна реалізувати та чи та мотивувальна основа; 

виявляє обізнаність конструювання словотвірного гнізда,проте іноді недостатньо 

характеризує його параметри (протяжність, ширину, глибину). 

D (67–74) (непогано, але зі значною кількістю недоліків) отримує здобувач, який 

виявив недостатні знання теоретичних питань дериватології сучасної української мови, 

зокремапов’язаних з двома аспектамирозвитку її – 

основоцентричнимйформантоцентричним; систематизує фактичний матеріал з 

використанням відповідних для кожного підходу одиниць – словотвірної парадигми й 

словотвірного типу, проте припускається помилок при конструюванні словотвірного гнізда 

й відповідно не завжди виявляє здатність простежувати логічні зв’язки між 

спільнокореневими словами як його компонентами, а це, своєю чергою, не дає можливості 

повною мірою узагальнити опрацьовуваний матеріал й окреслити відповідні тенденції 

словотвірних процесів у сучасній українській мові. 

Е (60–66) (виконання відповідає мінімальним критеріям)отримує здобувач, який 

виявив посередні знання теоретичних питань дериватології сучасної української мови, 

зокрема: зорієнтований щодо двох основних аспектів розвитку дериватології – 

основоцентричногойформантоцентричного, проте не завжди вміє належно сформулювати 

предмет, об’єкт, завдання кожного; знає засади упорядкування опрацьованого матеріалу за 

допомогою відповідних одиниць – словотвірної парадигми і словотвірного типу, проте не 

завжди дає раду безпомилково систематизувати матеріал, сформулювати словотвірні 

значення, реалізовані за допомогою того чи того словотворчого форманта; плутає засади 

побудови кожної із систематизувальних одиниць; робить спробу узагальнити фактичний 

матеріал й окреслити відповідні тенденції, проте допущені у процесі словотвірного аналізу 

помилки чи неточності є причиною неспроможності належно це зробити. 

FX (35–59) (з можливістю повторного складання)отримує здобувач, який виявив 

недостатні знання важливих теоретичних питань дериватології сучасної української мови, 

зокрема: слабо володіє базовими знаннями щодо двох аспектів розвитку дериватології 

сучасної української мови – основоцентричного й формантоцентричного; 

недостатньозорієнтований щодовизначення предмету, об’єкта, завдань, механізмів опису, 

характерних для кожного з названих аспектів; припускається помилок стосовноналежного 



упорядкуванняфактичного матеріалу з використанням відповідних систематизувальних 

одиниць – словотвірної парадигми чи словотвірного типу, що відповідно ускладнює 

конструювання словотвірного гнізда й порушує логіку висновування результатів 

опрацювання фактичного матеріалу.  

F (0–34) (з можливістю повторного складання) отримує здобувач, який виявив 

слабкі знання теоретичних питань дериватології сучасної української мови, передбачених 

програмою навчальної дисципліни, зокрема:не обізнаний належно із засадами (предметом, 

об’єктом, завданнями) основних аспектів розвитку дериватології – основоцентричного й 

формантоцентричного; володіє недостатнім обсягом інформації стосовно принципів 

систематизування фактичного матеріалу з використанням відповідних комплексних 

словотвірних одиниць – словотвірної парадигми й словотвірного типу, що засвідчує 

неналежне засвоєння опрацьовуваного матеріалу й, своєю чергою, утруднює змогу 

окреслити особливості кожного аспекту вивчення дериватології чи  дійти адекватних 

висновків як сумарного результату аналізу словотвірних процесів у цих двох аспектах. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

 відповіді, експрес-контроль, виконання різних видів вправ і завдань; 

 індивідуальне завдання (упорядкування фактичного матеріалу з використанням 

відповідних систематизувальних словотвірних одиниць); 

 самостійна робота студентів; 

 залік. 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

І. Загальні теоретичні питання словотвору. 

Тема 1.Дериватологія (словотвір) як розділ мовознавчої дисципліни: об’єкт вивчення, 

проблематика, система наукових понять і термінів, методів та прийомів дослідження. Місце 

дериватології (словотвору) серед інших лінгвістичних дисциплін. Історія розвитку 

українського словотвору.Становлення української термінології на позначення словотвірних 

понять. Дериватологічні школи в лінгвоукраїністиці. 

Тема 2. Поняття мотивації (похідності)у словотворенні. Визначення напряму похідності. 

Двокомпонентність похідного слова. Полімотивованістьу словотворі сучасної української 

мови. Сутність словотвірної семантики, особливості її структурування та співвідношення з 

лексичною і граматичною семантикою. Словотвірна структура слова.  

 

ІІ. Основи формантоцентричного підходу до аналізу словотвірних процесів. 

Тема 3.Засади формування формантоцентричноїдериватології. Словотворчий формант 

як детермінаторкласифікації, систематизації й науково-лінгвістичної інтерпретації 

дериватів, їхньої структури, семантики, функціювання. Види словотворчих формантів. 

Тема 4. Словотвірне значення як узагальнене значення мотивованого слова.Різні 

підходи до визначення словотвірного значення в сучасній дериватології. Види словотвірного 

значення (транспозиційне, модифікаційне й мутаційне). Синкретизм словотвірних значень 

як показник динамічності мовної системи. 

Тема 5.Комплексні словотвірні одиниці формантоцентричного аспекту вивчення 

дериватології: словотвірна пара, словотвірний ланцюжок, словотвірний тип, словотвірний 

клас, словотвірний розряд.Місце словотвірного типу в системі дериваційних одиниць. 

Критерії виокремлення словотвірного типу.Поняття продуктивності / непродуктивності 

словотвірного типу. 

Тема 6.Способи творенняслів в українському словотворі.Спосіб словотворення як 

чинник систематизації утворення слів. Різні підходи до визначення способів творення. 

Традиційна класифікація способів творення. Концепція способів творення Івана Ковалика. 

 



 

ІІІ. Основоцентричний аспект розвитку дериватології. 

Тема 7.Теоретичні засади основоцентричноїдериватології. Взаємопов’язаність і 

взаємозумовленість формантоцентричного і основоцентричного аспектів 

дериватології.Твірна (мотивувальна) основа як типологізувальний чинник систематизації 

матеріалу. Параметризація твірної основи.  

Тема 8. Комплексні словотвірні одиниці основоцентричного підходу до аналізу 

словотвірних процесів. Словотвірне гніздо як комплексна словотвірна одиниця 

систематизації фактичного матеріалу. Визначення словотвірного гнізда. Особливості будови 

словотвірного гнізда та принципи його опису. Параметри словотвірного гнізда (протяжність, 

ширина, глибина).  

Тема 9.Словотвірна парадигма як комплексна словотвірна одиниця. Концептуальні підходи 

визначення словотвірної парадигми у мовознавстві. Типи словотвірних парадигм (конкретна 

і типова).  

Тема 10.Параметризація словотвірних парадигм (протяжність і глибина). Будова 

словотвірної парадигми. Поняття морфологічної зони (морфологічного блоку) і семантичної 

позиції (місця) у словотвірній парадигмі. Принципи виокремлення вершин словотвірних 

парадигм. 

Тема 11.Основоцентричні дослідження дериваційних процесів в українській 

лінгвістиці.Словотвірна парадигматика іменників. Типологія словотвірних парадигм 

прикметників.  

Тема 12. Словотвірна парадигматика дієслів. Дериваційний потенціал непохідних дієслів 

в українській мові (на прикладі дієслів зі значенням створення і руйнування об’єкта). 

Похідні (вторинні) дієслова у ролі вершини словотвірних парадигм. Особливості 

континууму словотвірних значень словотвірних парадигм з непохідними і похідними 

дієсловами у ролі вершини таких парадигм. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

1.Поняття похідності в словотворі. Визначення напряму похідності. Двокомпонентність 

похідного слова. Поняття полімотивованості в словотворі сучасної української мови. 

2. Словотвірне значення як узагальнене значення мотивованого слова, реалізоване 

відповідним словотворчим засобом. Види словотвірного значення (транспозиційне, 

модифікаційне й мутаційне). 

3. Словотвірна пара, словотвірний ланцюжок, словотвірний тип як комплексні словотвірні 

одиниці формантоцентричного аспекту вивчення дериватології. 

4. Словотвірний клас, словотвірна категорія, словотвірний розряд як комплексні словотвірні 

одиниці формантоцентричного аспекту вивчення дериватології. 

5. Способи творення слів. Різні варіанти класифікації способів творення. 

6. Словотвірне гніздо як комплексна словотвірна одиниця основоцентричного аспекту 

розгляду дериваційних процесів. 

7. Словотвірна парадигма як основна комплексна словотвірна одиниця систематизації 

матеріалу в межах основоцентричного аспекту вивчення словотвору. 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота студента з навчальної дисципліни «Актуальні питання 

дериватології сучасної української мови» передбачає: докладне вивчення теоретичного 

матеріалу, важливого для розуміння сутності аналізованих явищ, процесів тощо; виконання 

завдань згідно з переліком компетентностей, сформованих у межах кожної теми робочої 

програми; підготовку до самостійної роботи; виконання індивідуального завдання з 

урахуванням вивченого матеріалу та даних, одержаних на основі опрацювання відповідних 

лексикографічних джерел; підготовку до семестрового заліку. 



 

Теми для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу: 

 

1. Морфонологічні процеси в системі словотвору. Типи морфонологічних явищ 

в українському словотворі. 

2. Множинність словотвірної мотивації. Розходження семантичної та структурної 

мотивації. 

3. Взаємна мотивація. Словотвірна мотивація при декореляції та редеривації. 

4. Різновиди семантичних відношень: транспозиційні, мутаційні, модифікаційні, 

комбіновані (транспозиційно-мутаційні, модифікаційно-мутаційні). 

5. Словотвірнийпотенціалпараметричнихприкметників. 

6. Словотвірнийпотенціалприкметників внутрішнього стану. 

7. Типологія словотвірних парадигм відсубстантивнихвідперсональних дієслів 

8. Словотвірна парадигматика відсубстантивних дієслів, мотивованих речовинними 

іменниками. 

 

 

Виконання індивідуального завдання 

1.Утворити словотвірне гніздо з вершинами – дієсловами пекти, читати, писати, 

копати, вишивати. Визначити параметри (обсяг, глибину, ширину) словотвірного 

гнізда. 

2. Утворити словотвірну парадигму з вершинами – дієсловами пекти, читати, 

писати, копати, вишивати. Визначити параметри (протяжність, глибину) словотвірної 

парадигми. 

3. Утворити словотвірну парадигму з вершинами – дієсловами білити, жовтити, 

зеленити, чистити, бруднити, гострити. Визначити параметри (протяжність, 

глибину) словотвірної парадигми 

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Видами атестації з навчальної дисципліни є: усні відповіді на проблемні питання за 

темами практичних занять, проведення експрес-контролю, виконання індивідуального 

завдання (систематизування фактичного матеріалу з використанням комплексних одиниць 

(словотвірного гнізда й словотвірної парадигми), групова самостійна робота. 

Упродовж семестру студент може отримати максимально 100 балів: робота під час 

практичних занять – 50 балів; виконання індивідуального завдання – 20 балів; написання 

групової самостійної роботи – 30 балів. 

 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 
 

Види робіт 
Сумарна к-ть 

балів 
Робота на практичних 

заняттях 

Групова самостійна 

робота 

Індивідуальне 

завдання 

45 30 25 100 

 

Контроль рівня засвоєного теоретичного матеріалу на практичних заняття 

здійснюється у вигляді письмового експрес-контролю. Передбачено провести 3 експрес-

контролі. Максимальна кількість набраних балів за кожен – 15. 

Групова самостійна робота охоплює завдання, які дають змогу перевірити засвоєння 

теоретичного матеріалу з теми як у формі репродукування основних положень з теми, так і 

виконання практичних завдань. Максимальна кількість набраних балів – 30, що залежить від 

повноти й правильності виконаних завдань. 



Індивідуальне завдання передбачає систематизування студентом фактичного 

матеріалу з використанням зазначеної у завданні комплексної словотвірної одиниці 

(словотвірного гнізда чи словотвірної парадигми). Виконання індивідуального завдання 

оцінюють з урахуванням уміння студента застосовувати засвоєний теоретичний матеріал на 

практиці; аналізувати словотвірну структуру слів, характеризувати її;систематизувати 

фактичний матеріалз опертям на засади побудови відповідної комплексної словотвірної 

одиниці; працювати з лексикографічними джерелами тощо. Максимальна кількість 

набраних балів – 25, що залежить від повноти й правильності виконаного завдання (Критерії 

оцінювання індивідуального завдання: добір споріднених слів (залежно від виду 

комплексної словотвірної одиниці) і їх структурування – 10 балів; формулювання 

словотвірних значень для кожної дібраної одиниці – 7 балів; параметризація змодельованої 

комплексної словотвірної одиниці – 8 балів). 

 

Залік за талоном № 2 та перед комісією проводиться тестовій формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Читання лекцій та проведення практичних занять із використанням мультимедійних 

презентацій та онлайн-ресурсів (використання проєктора, екрана, інтернетно-мережевих 

засобів); дистанційна форма навчання передбачає використання інтернет-платформ Zoom, 

GoogleMeet, Skype, Classroom тощо. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

Основна: 

 

1. Бойко В. М., Давиденко Л. Б. Граматика української мови : Морфеміка. Словотвір. 

Морфологія : навч. посібник. Київ : Академвидав, 2014. 248 с. 

2. Вакарюк Л. О. Панцьо С. Є. Український словотвір у термінах : словник-довідник. 

Тернопіль : Джура, 2007. 260 с. 

3. Валюх З. О. Словотвірна парадигматика іменника в українській мові : монографія. 

Київ; Полтава : АСМІ, 2005. 356 с. 

4. Возний Т. М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та 

білоруською. Львів : Вища шк., 1981. 187 с.  

5. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови / за ред. 

І. Р. Вихованця. Київ : Пульсари, 2004.400 с. 

6. Городенська К. Г. Проблема виділеннясловотвірнихкатегорій. Мовознавство. 1994. 

№ 6. С. 22−28. 

7. Горпинич В. О. Українська словотвірна дериватологія : монографія. 

Дніпропетровськ, 1998. 189 с. 

8. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. 

Морфонологія. Київ : Вища школа, 1999. 207 с.  

9. Ґрещук В. Українськийвідприкметниковийсловотвір: монографія. Івано-

Франківськ :Плай, 1995. 208 с. 

10. Ґрещук В.,Бачкур Р. та ін.Нариси з основоцентричноїдериватології/ за ред. Василя 

Ґрещука. Івано-Франківськ :Місто НВ, 2007.  348 с. 

11. Ґрещук В. Студії з українськогомовознавства :вибраніпраці / упор. Роман Бачкур. 

Івано-Франківськ :Місто НВ, 2009. 520 с. 

12. Земская Е. А. Современный русский язык. Слововобразование. Москва 

:Просвещение, 1973. 304 с. 

13. Карпіловська Є. А. Суфіксальна підсистема української літературної мови : будова та 

реалізація. Київ : ІЗМН, 1999. 297 с. 



14.  Клименко Н. Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови. Київ : 

Наукова думка, 1973. 187 с. 

15.  Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній 

українській мові. Київ : Наукова думка, 1984. 251 с. 

16. Клименко Н. Ф.,Карпіловська Є. А.Словотвірна морфеміка сучасної української 

літературної мови. Київ, 1998. 161 с. 

17.  Ковалик І. І. Вчення про словотвір. Вибрані праці / упор. та автор передм. Василь 

Ґрещук.Івано-Франківськ–Львів : Місто HB, 2007. 404 с. 
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