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ПЕРЕДМОВА 

Зміст посібника «Морфеміка. Словотвір» складають 
опорні конспекти у вигляді таблиць, схем, моделей з розділів 
«Морфеміка», «Словотвір» курсу української мови для вищих 
педагогічних навчальних закладів. 

Теоретичний матеріал висвітлюється системно, оскільки 
мова є складною системою і студенти повинні мати 
можливість чітко уявити місце і роль окремих мовних 
одиниць у загальній системі мови, сприйняти мовні факти у 
взаємозв’язках і взаємозумовленості. Глибоке розуміння 
морфемної і словотвірної структури слова сприятиме 
свідомому засвоєнню правил української орфографії, адже 
одним з основних принципів орфографії української мови є 
морфологічний, суть якого зводиться до того, що значеннєві 
частини слова (морфеми) пишуться завжди однаково 
(незалежно від вимови).  

Проникнення в таємницю слова, пізнання шляхів 
розвитку і поповнення словника мови новими словами дасть 
змогу правильно зрозуміти значення слова, сприятиме 
підвищенню загальномовної культури, розвитку чуття мови і 
здатності мислити. 
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В опорних конспектах з морфеміки і словотвору 
української мови передбачено вияснення найскладніших 
питань, створення проблемних ситуацій, умов для роздумів 
студентів, заглиблення в історію формування морфемної і 
словотвірної структури слів. 

Навчально-методичний посібник призначений для 
студентів вишу спеціальностей 012 Дошкільна освіта і 013 
Початкова освіта, слухачів інститутів післядипломної освіти, 
учителів-словесників, вихователів дошкільних навчальних 
закладів. 
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МОРФЕМIКА 

Морфеміка – розділ мовознавства, у якому розглядається 
будова слова. 

 
 
 

Значеннєві частини слова 
(морфеми) 

 
 

Обов’язкові Необов’язкові 
 
 

Корінь слова   Афікси (частини  
  слова, крім кореня) 

 
 

Суфікс,  Закінчення  
префікс,   (флексія) 
інтерфікс, 
постфікс 
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Морфологічна основа слова  
і закінчення 

Морфологічна основа слова – частина слова, що виражає 
його основне лексичне значення і залишається незмінною у 
процесі відмінювання та дієвідмінювання. 

Закінчення (флексія – лат. flexio – згинання, перехід) – 
змінна частина слова, що виражає його граматичні значення 
(відмінка, числа, роду, особи). 

Схематичні позначення морфологічної основи слова і 
закінчення:  

 – морфологічна основа слова; 
 – закінчення слова; 

 
 – нульове закінчення; 

 
 – в інфінітиві (початковій формі дієслова) 

суфікс -ти (-ть) до основи не входить. 

Нульове закінчення – закінчення окремих форм слова, 
яке не має звукового вираження. 

 
Основа невідмінюваних слів називається чистою.  

Чиста основа збігається зі словом: 
. 
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Корінь слова і афікси 

Схематичні позначення складових частин (морфем 
слова): 

– префікс; 

 – корінь; 

– суфікс; 
– закінчення; 

– постфікс; 

 

 
(  ) 

 

– інтерфікс (позначається по-різному); 

 
 

суфікси -л-, -в- у дієслівних формах минулого часу до 
основи слова не входять;  

 

 

 
 

Корінь слова – це спільна частина споріднених слів, що 
становить основне лексичне ядро слова, навколо якого 
об’єднуються афікси. 

Префікс – лат. praefixum (prae – спереду; fixum – 
прикріплений) – частина слова, яка завжди стоїть перед 
коренем і надає йому нового лексичного або граматичного 
значення. 
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Суфікс – лат. suffixus (підставлений, прикріплений) – 
частина слова, що завжди стоїть після кореня і надає слову 
нового лексичного або граматичного значення. 

Інтерфіќс – (лат. interfixum – прикріплений між) – 
сполучний елемент, що використовується для зв’язку 
структурних частин у складному слові, або асемантична 
(позбавлена самостійного значення) прокладка, яка з’єднує 
морфеми: 

 

 

 

Постфі́кс (від лат. postfixus – прикріплений після) – 
службова морфема, що знаходиться у кінці слова після 
закінчення або інфінітивного суфікса - , має словотворче 
або формотворче значення (- , - ): 

 
 (спільнокореневе 

слово: ; черг. о // а). 

Власне постфікси – це афікси -ся (-сь), що виступають в 
абсолютному кінці слова. 

До постфіксів зараховують також окремі частки (будь-, 
-небудь, казна-, хтозна- та ін.), що стали засобом творення 
займенників і прислівників, однак вони можуть приєд-
нуватися не лише в кінці слова, а й на початку: що-небудь, 
будь-хто, хтозна-де, казна-як. 
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Афікси 
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Зміни в морфемній структурі слова у процесі 
історичного розвитку мови 

 
 

 
 
 
 
 

Опрощення 
(спрощення) Перерозклад Ускладнення 

 

 

Опрощенням 
називається процес 
зрощення кількох 

морфем в одну  
в ході історичного 

розвитку мови. 

  
(від ); 

  

(від ); 

з нього  
(від сънъ ѥго);  
в них (від вънъ ихь); 
Перерозклад – це 
переміщення межі 
між складовими 
частинами слова. 

 
Непохідне слово  

за аналогією  
до подібних йому 

похідних 
членується  

на морфеми: 

зонт-ик  
(від непохідного 

голланд. sonnedek); 
плен-ум (від лат. 

plenum); 
косм-ос (гр.); 

 
 

 

Зміни в морфемній структурі слова 
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СЛОВОТВІР 

Словотвір, або дериватологія (від лат. derivatio – 
відхилення, утворення), – розділ мовознавства, у якому 
розглядається словотворча структура слів і можливі способи 
творення слів. 

 
 
 

 
 
 

Наголос 
(косá – кóса; 

дорóга – дорогá) 

Суфікси 

Чергування звуків 
(донецький → 

Донеччина) 

Словотвірні засоби 

Префікси Інтерфікси 

Постфікси 
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Словотвірна структура слова 

Твірне слово – слово, від основи якого утворюється нове 
(похідне) слово. 

Похідне слово – слово, яке утворюється від твірного 
додаванням до його основи (твірної основи) словотвірних 
засобів (префіксів, суфіксів, інтерфіксів, постфіксів). 

Словотвірна структура похідного слова складається з 
твірної основи і словотворчого форманта. 

Твірна основа – це та частина твірного слова, від якої 
безпосередньо твориться нове (похідне, мотивоване) слово. 
Твірна основа – спільна частина твірного і похідного слів. 

Формант – та частина слова, якою похідне слово 
відрізняється від твірного. 

 
Схематичні позначення словотвірної структури слова 

 
Твірна основа може позначатися по-різному: 

. 
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Способи словотворення 
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Різновиди абревіатур 
 
 
 
 

 

часткові: 
а) поскладові 
(юннат, Мін’юст); 
б) змішаний тип 
(педуніверситет, 

держадміністрація) 

Різновиди абревіатур 

ініціальні: 
МВФ, АПН,  

рацс (реєстрація 
актів цивільного 

стану) 

 
 

комбіновані: 
Дніпрогес, виш 
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Словотвірне гніздо 

Шляхом зіставлення похідних слів з відповідними їм 
твірними встановлюються словотвірні зв’язки між словами, 
визначається напрямок мотивації і спосіб словотворення. 

Слова, утворені послідовними кроками словотворення, 
складають словотвірний ланцюжок: 

адреса → адрес-ант → адресант-к-а. 

Словотвірні ланцюжки, які тягнуться від одного 
непохідного слова, утворюють словотвірне гніздо. 

 

 
 
 
Проблемне завдання: 
Порівняйте словотвірні гнізда слова білий за двома 

різними джерелами: 1) Горпинич В. О. Будова слова і 
словотвір. – К., 1997. – С. 99; 2) Семчинський С. В. Загальне 
мовознавство. – К.: Вища шк., 1988. – С. 182–183. 

 
Чи в усьому ви поділяєте погляди авторів? Обґрунтуйте 

свої міркування.  
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(До гнізда не введено складні слова з коренем біл- 
(білобокий, білошкірий тощо). 
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Мотиваційні словотвірні відношення 
між словами 

Ланцюговий зв’язок 
(процес поступового творення 

похідних слів,  
унаслідок якого твірна основа 

ускладнюється за кілька 
словотвірних тактів): 

Радіальний зв’язок 
(у вигляді променів, 

напрямлений по радіусу) 
 

ліс 
1
  ліс-ов(ий) 

2
  лісов-ик 

3
  

лісович-к(а); 

ліс 
1
  ліс-ок 

2
  лісоч-ок; 

ліс 
1
  ліс-н(ий) 

2
  лісн-ик 

3
  

ліснич-их(а); 

ліс 
1
  ліс-ист(ий) 

2
  лісист-ість; 

Одна твірна основа 
мотивує кілька похідних, 

кожне з яких утворює  
словотвірну пару  

з твірною основою: 
ліс-н-ий 
ліс-ов-ий 
ліс-ист-ий 

ліс                ліс-ок 
уз-лісс-я 
за-лісс-я 
між-лісс-я 
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Схема морфемного розбору слова 

1. Відмінюване чи невідмінюване слово. 
2. Якщо слово відмінюване, то знайти закінчення (флексію) й 

основу. Якщо слово невідмінюване, назвати його основу. 
3. Флексія позитивна (субстанціальна) чи нульова (негативна). 
4. Визначити морфеми (корінь, суфікс, префікс, інтерфікс, 

постфікс). 
5. Основа: 

а) похідна, непохідна, чиста; 
б) відмінкові форми слова, що характеризуються різними 

основами (суплетивізм); 
в) відкрита чи закрита; 
г) тверда чи м’яка; 
ґ) з вільним чи зв’язаним значенням. 

6. Корінь слова: 
а) збігається з основою чи не збігається; 
б) назвати спільнокореневі слова; 
в) варіанти (модифікації) кореня в споріднених словах; 
г) втрачена спільність кореня в споріднених словах чи не 

втрачена. 
7. Префікс, суфікс: 

а) словотворчий чи формотворчий; 
б) продуктивний чи непродуктивний. 

8. Чергування голосних і приголосних у морфемах. 
9. Зміни у складі слова в процесі історичного розвитку мови 

(опрощення, перерозклад). 
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Схема словотвірного розбору слова 

1. Слово, яке аналізується. 
2. Твірне слово. 
3. Твірна основа. 
4. Формант. 
5. Словотворчі засоби. 
6. Спосіб творення. 
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Зразок морфемного розбору слова 

Співачка 
1. Слово співачка відмінюване. 
2. Закінчення (флексія) – а; морфологічна основа – співачк-; 
3. Флексія позитивна (субстанціальна). 

4.  

5. Основа: 
а) похідна; 
б) відмінкових форм слова з різними основами (явища 

суплетивізму) немає; 
в) закрита; 
г) тверда; 
ґ) зі зв’язаним значенням, оскільки функціонує лише у 

похідних словах (непохідного слова з коренем -пі- 
немає). 

6. Корінь слова: 
а) з основою не збігається; 
б) спільнокореневі слова: співати, спів, співак, пісня, 

пісенний, співанка, співання, співацький, заспів, 
заспівувач, заспівувачка, проспіваний, проспівано, 
співаючи; 

в) варіантів (модифікацій) кореня у споріднених словах 
немає; 

г) спільність кореня в споріднених словах не втрачена. 
7. Префікс : 

а) словотворчий; 
б) продуктивний. 
Суфікси словотворчі, продуктивні. 

8. У споріднених словах спостерігається чергування приголос-
них у суфіксі: к – ч – ц: співак – співачка – співацький. 

9. Явищ опрощення, перерозкладу немає. 
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Зразок словотвірного розбору слова 

1. Співачка. 
2. Твірне слово – співак. 
3. Твірна основа – співач- (к чергується з ч):  . 
4. Формант – -ка. 

5. Словотворчий засіб – суфікс . 
6. Спосіб творення: морфологічний, суфіксальний. 
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