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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна «Українська мова як іноземна»» є базовою в
структурі підготовки іноземних студентів (бакалаврів) Міжрегіональної
Академії управління персоналом усіх напрямів навчання.
Головна комунікативна мета навчання – практичне оволодіння
українською мовою на тому рівні, котрий забезпечить мовленнєву діяльність
студентів в актуальних для них сферах спілкування, готовність до активної
участі в навчальному процесі на всіх етапах навчання в вищому навчальному
закладі.
Мовна, комунікативно-мовленнєва готовність іноземних студентів до
навчання досягається шляхом засвоєння студентами мінімально необхідного
й достатнього обсягу мовних знань, необхідних умінь и навичок мовленнєвої
діяльності українською мовою.
Головні завдання вивчення дисципліни:
- забезпечити уміння сприймати інформацію, близьку за змістом до
лекцій з дисциплін, що вивчаються на І курсі;
- комплексно розвивати навички повтору інформації з текстів і лекцій,
ставити запитання, відповідати на них, вести бесіду, подавати репліки-стимули,
репліки на відповідь, складати особисте висловлювання, будувати його в
логічній послідовності з використанням опор; робити вибір необхідних мовних
засобів;
- навчити студентів складати план (простий, складний,

тезовий),

конспект матеріалу, що прочитано й прослухано, записувати засвоєну
інформацію, складати за аналогією власний мікротекст на підставі плану й
інших опор.
Відповідно до завдань, що поставлено, навчання української мови повинно
забезпечити мовленнєву діяльність студентів у сфері професійного й ділового
спілкування, а також в сфері побутового й культурного спілкування.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни
«Українська мова як іноземна»
№

Назва теми

1.

Голосні, особливості їх вимови. Зміни (чергування) голосних

2.

Приголосні тверді й м’які, зміни (чергування) приголосних

3.

Наголос, інтонація.

4.

Типи простого речення

5.

Значення і вживання відмінків іменників

6.

Особові й присвійні займенники

7.

Поняття про дієслово

8.

Вираження умовних відношень

9.

Вираження просторових відношень

10.

Вираження часових відношень

11.

Причинні відношення

12.

Складне речення, його типи. Складносурядне речення

13.

Складнопідрядне речення

14.

Складні речення, необхідні для розуміння наукових текстів

15.

Складні речення, необхідні для розуміння газетних текстів

16.

Речення з дієприкметниковими зворотами

17.

Речення з дієприслівниковими зворотами

18.

Будова слова

19.

Іменник

20.

Прикметник
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21.

Числівник

22.

Займенник

23.

Відмінки та їхні функції. Називний відмінок та його головні функції

24.

Родовий відмінок та його головні функції

25.

Знахідний відмінок та його головні функції

26.

Давальний відмінок. Його головні функції та форми

27.

Орудний відмінок та його головні функції

28.

Місцевий відмінок та його головні функції

29.

Дієслово та його форми

30.

Дієприкметник

31.

Дієприслівник

32.

Морфологія іменних частин мови.

33.

Відмінювання іменників, прикметників, займенників, числівників.

34.

Іменники власні й загальні на позначення істот і неістот, розподіл
іменників за родами, співвіднесеність з особовими займенниками.

35.

Число іменників.

36.

Утворення форм множини іменників.

37.

Відмінювання іменників чоловічого роду.

38.

Відмінювання іменників жіночого роду.

39.

Відмінювання прикметників.

40.

Відмінювання займенників.

41.

Відмінювання числівників.

42.

Функції відмінків.

43.

Називний відмінок.

44.

Родовий відмінок.

45.

Знахідний відмінок.
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46.

Місцевий відмінок.

47.

Орудний відмінок.

48.

Давальний відмінок.

49.

Кличний відмінок.

50.

Дієслівне формозмінювання.

51.

Неозначена форма дієслова. Типи дієслівних основ.

52.

Доконаний і недоконаний вид дієслова.

53.

Дійсний і пасивний стан.

54.

Умовний спосіб.

55.

Наказовий спосіб.

56.

Безособові форми дієслова.

57.

Поєднання модальних дієслів ХОТІТИ, МОГТИ з неозначеною
формою дієслова.

58.

Дієслова руху.

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
для вивчення дисципліни
«Українська мова як іноземна»
Тема 1. Голосні української мови. Особливості їх вимови. Літери Я, Ю,
Є, Ї на початку слова і після голосних. Голосні під наголосом.

Поняття

наголошеної й ненаголошеної позиції. Голосні у кінці слова. Зміни голосних.
Тема 2. Тверді й м`які приголосні. Розрізнення дзвінких й глухих
приголосних. Оглушення та одзвінчення приголосних. Літеросполучення ДЖ
і ДЗ. Африкати. Асиміляція приголосних. Спрощення у групах приголосних.
Подвоєні приголосні. Зміни приголосних.
Тема 3. Наголос. Побіжний наголос. Випадки пересування наголосу в
граматичних формах. Наголос в іменниках чоловічого, жіночого та
середнього роду. Інтонація. Поняття інтонаційної конструкції. (ІК). Поняття
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центру ІК. Поняття передцентру та постцентру ІК. ІК-1, ІК-2, ІК-3, ІК-4, ІК-5,
ІК-6, ІК-7.
Тема

4.

Типи

простого

речення.

Просте

розповідне

речення.

Стверджувальне й заперечне речення. Двоскладне речення. Односкладне
речення. Питальне речення. Спонукальне речення. Вираження членів
простого речення. Підмет. Присудок. Додаток. Означення. Обставина.
Безособове речення.
Тема 5. Іменник. Значення й вживання відмінків іменників. Розподіл
іменників за родами. Число іменників. Відмінювання іменників. Утворення
форм множини іменників.
Тема 6. Особові й присвійні займенники. Відмінювання займенників.
Функції відмінків. Неозначені й заперечні займенники (відмінювання й
семантико-синтаксичні функції).
Тема 7. Поняття про дієслово. Неозначена форма

дієслова. Типи

дієслівних основ. Доконаний і недоконаний вид дієслова. Дійсний і пасивний
стан. Теперішній і майбутній

(простий) час дієслів І та ІІ дієвідміни.

Минулий час дієслів доконаного і недоконаного виду. Дієвідмінювання
дієслів. Умовний спосіб. Наказовий спосіб. Безособові форми дієслова.
Тема 8. Вираження умовних відношень: ірреальної умови; потенційної
умови; реальної умови.
Тема 9. Вираження просторових відношень (де? куди? коли?).
Тема 10. Вираження часових відношень: в простому реченні; в складному
реченні.
Тема 11. Вираження причинних відношень: сприятливі причини;
несприятливі причини; причини свідомої дії.
Тема 12. Складне речення, його типи. Складносурядне речення.
Складносурядні

речення

з

сурядними,

протиставними,

розділовими

приєднувальними відношеннями між частинами.
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Тема

13.

Складнопідрядне

означальною,

додатковою

речення.

Складнопідрядні

підрядною,

з`ясувальною

речення

з

підрядною,

темпоральною підрядною та іншими підрядними частинами.
Тема 14. Складні речення, необхідні для розуміння наукових текстів
гуманітарного та природничого профілю.
Тема 15. Складні речення, необхідні для розуміння газетних текстів.
Особливості художнього та публіцистичного стилів мови.
Тема 16. Речення з дієприкметниковими зворотами. Дієприкметник як
змінювана форма дієслова. Семантична диференціація прикметників і
дієприкметників.
Тема 17. Речення з дієприслівниковими зворотами. Дієприслівник як
незмінювана

дієслівна

теперішнього

часу

форма.
та

Дієприслівники

доконаного

виду

недоконаного

минулого

часу.

виду

Функції

дієприслівника в реченні.
Тема 18. Поняття про будову слова. Закінчення. Основа. Корінь. Суфікс.
Префікс.
Тема 19. Іменник. Основні поняття про іменник. Істоти – неістоти. Рід
іменника. Число іменника. Відмінки іменників. Відмінювання іменників.
Форми іменників І відміни в однині. Форми іменників ІІ відміни в однині.
Форми іменників ІІІ відміни в однині. Форми іменників IV відміни в однині.
Форми іменників у множині.
Тема 20. Прикметник. Поняття про прикметник. Розряди прикметників.
Відмінювання прикметників.
Тема 21. Числівник. Основні поняття про числівник. Кількісні і порядкові
числівники..
Тема 22. Займенник. Основні поняття про займенник.
Тема 23. Відмінки та їхні функції. Називний відмінок та його головні
функції.
Тема 24. Родовий відмінок та його головні функції. Закінчення іменників
у родовому відмінку однини. Закінчення іменників у родовому відмінку
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множини. Форми прикметників, займенників та порядкових числівників у
родовому відмінку однини. Форми прикметників, займенників та порядкових
числівників у родовому відмінку множини.
Тема 25. Знахідний відмінок та його головні функції. Форми іменників
істот – неістот у знахідному відмінку. Форми прикметників, займенників,
порядкових числівників, які вживаються з іменниками – неістотами. Форми
особових займенників у знахідному відмінку однини та множини.
Тема 26. Давальний відмінок та його головні функції. Закінчення
іменників у давальному відмінку однини. Закінчення прикметників,
займенників та порядкових числівників в однині. Закінчення прикметників,
займенників та порядкових числівників у давальному відмінку множини.
Тема 27. Орудний відмінок та його головні функції. Закінчення іменників
в орудному відмінку однини. Закінчення прикметників, займенників та
порядкових числівників в однині. Закінчення іменників в орудному відмінку
множини. Закінчення прикметників, займенників та порядкових числівників
в множині.
Тема 28. Місцевий відмінок та його головні функції. Закінчення іменників
у місцевому відмінку однини. Чергування приголосних в основі слова.
Закінчення іменників у місцевому відмінку множини. Форми особових
займенників.

Закінчення

прикметників,

займенників

та

порядкових

числівників у місцевому відмінку однини та множини. Дієслова, які
вимагають місцевого відмінка.
Тема 29. Дієслово та його форми. Поняття про дієслово. Дієвідмінювання
дієслів. Форми майбутнього часу. Форми минулого часу. Наказовий спосіб.
Дієслова з ознакою руху. Просторове значення префіксів дієслів з ознакою
руху. Види дієслова. Способи творення доконаного виду. Головні значення
видів.
Тема 30. Дієприкметник. Поняття про дієприкметник. Активні та пасивні
дієприкметники. Способи творення активних дієприкметників. Способи
творення пасивних дієприкметників.
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Тема 31. Дієприслівник. Поняття про дієприслівник. Дієприслівниковий
зворот. Способи творення дієприслівників доконаного та недоконаного виду.
Тема 32. Морфологія іменних частин мови.
Тема

33.

Відмінювання

іменників,

прикметників,

займенників,

числівників.
Тема 34. Іменники власні й загальні на позначення істот і неістот, розподіл
іменників за родами, співвіднесеність з особовими займенниками.
Тема 35. Число іменників.
Тема 36. Утворення форми множини іменників чоловічого й жіночого
роду за допомогою закінчень – И, -І, -Ї. Утворення форми множини іменників
середнього роду за допомогою закінчень – А, -Я.
Тема 37. Відмінювання іменників чоловічого роду. Утворення форми
множини іменників чоловічого

роду з паралельними закінченнями.

Відмінювання іменників чоловічого роду на твердий і м’який приголосний.
Тема 38. Відмінювання іменників жіночого роду на м’який приголосний,
на –ІЯ. Середнього роду на -НЯ. Особливості відмінювання іменників на
позначення істот.
Тема 39. Відмінювання прикметників з твердою й м’якою основою.
Відмінювання порядкових числівників.
Тема

40.

Відмінювання

займенників.

Відмінювання

особових

займенників. Відмінювання присвійних і вказівних займенників.
Тема 41. Відмінювання кількісних числівників.
Тема 42. Функції відмінків.
Тема 43. Називний відмінок. Називний відмінок іменника, займенника
однини й множини. Називний відмінок у функції підмета. Називний відмінок
іменника й прикметника як частина складеного іменного присудка.
Тема 44. Родовий відмінок іменників однини й множини. Родовий
відмінок іменників у ролі об’єкта при запереченні, на позначення ознаки, на
позначення вимірюваного об’єкта. Родовий відмінок іменників у поєднанні з
кількісними числівниками, зі словами МАЛО, БАГАТО та ін. Родовий
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відмінок іменників з прийменниками на позначення початкового й кінцевого
пункту руху, а також з прийменником БІЛЯ на позначення місця. Родовий
відмінок на позначення точної дати, на позначення місця перебування особи,
на позначення суб’єкта, носія ознаки в поєднанні з іменниками. Родовий
відмінок із прийменником У (В) на позначення суб’єкта. Родовий відмінок із
прийменниками З, БЕЗ на позначення ознаки.
Тема 45. Знахідний відмінок однини й множини. Знахідний відмінок без
прийменника зі значенням прямого об’єкта дії при перехідних дієсловах.
Знахідний відмінок без прийменників на позначення відрізка часу, повністю
охопленого дією. Знахідний відмінок з прийменниками У (В), НА на
позначення напряму дії. Знахідний відмінок з прийменником ЧЕРЕЗ на
позначення проміжку часу в поєднанні з словами ДЕНЬ, ЧАС та ін.
Тема 46. Місцевий відмінок іменників однини та множини. Місцевий
відмінок іменників з прийменниками У (В) та НА на позначення моменту
часу в поєднанні з словами – назвами місяців та словом РІК. Місцевий
відмінок іменників з прийменником ПРИ на позначення предмета, місця,
простору, де відбувається дія. Місцевий відмінок іменників з прийменником
ПРИ на позначення способу пересування.
Тема 47. Орудний відмінок іменників однини та множини. Орудний
відмінок іменників як частина складеного присудка з дієсловами БУТИ,
СТАТИ та ін. Орудний відмінок іменників з прийменниками НАД, ПІД та ін.
На

позначення

місця

знаходження.

Орудний

відмінок

іменників

з

прийменником З (ЗІ, ІЗ) на позначення спільності дії та ознаки предмета.
Тема 48. Давальний відмінок іменників однини та множини. Давальний
відмінок іменників та особових займенників на позначення адресата дії,
діючої особи у безособових реченнях із словами МОЖНА та ін., словами на
–О, на позначення істот у конструкціях при вказівці на вік. Давальний
відмінок іменників на позначення істот з дієсловом ПОДОБАТИСЯ.
Тема 49. Кличний відмінок іменників чоловічого та жіночого роду однини
й множини. Кличний відмінок іменників на позначення адресата-об’єкта, до
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якого звертається мовець. Кличний відмінок іменників на позначення
адресата-суб’єкта, який потенційно виконує волю мовця.
Тема 50. Дієслівне формозмінювання.
Тема 51. Неозначена форма дієслова. Типи дієслівних основ.
Тема 52. Доконаний і недоконаний вид дієслова.
Тема 53. Дійсний і пасивний стан (особові форми дієслова). Дійсний
спосіб. Теперішній і майбутній (простий) час основних непродуктивних
дієслів І та ІІ дієвідміни. Минулий час дієслів доконаного й недоконаного
виду (складний). Дієвідмінювання дієслів на –СЯ.
Тема 54. Умовний спосіб.
Тема 55. Наказовий спосіб.
Тема 56. Безособові форми дієслова. Предикативні утворення на –НО, ТО. Модальні форми типу ВАРТО, МОЖНА, ТРЕБА, типу ПОВИНЕН та ін.,
типу НЕМАЄ, НЕ БУЛО, НЕ БУДЕ. Поєднання модальних дієслів ХОТІТИ,
МОГТИ з неозначеною формою дієслова.
Тема 57. Поєднання модальних дієслів ХОТІТИ, МОГТИ з неозначеною
формою дієслова.
Тема 58. Дієслова руху. Дієслова руху в опозиції ЙТИ, НЕСТИ, ВЕСТИ –
ЇХАТИ, ВЕЗТИ. Дієслова односпрямованого й різноспрямованого руху в
опозиції ЙТИ – ХОДИТИ та ін. Зіставлення перехідних і неперехідних
дієслів руху.
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
І семестр
Практичні заняття 1 – 4.
Голосні української мови. Особливості їх вимови. Літери Я, Ю, Є, Ї на
початку слова і після голосних. Голосні під наголосом.

Поняття

наголошеної й ненаголошеної позиції. Голосні у кінці слова. Зміни голосних.
Текст: Знайомство.
(1, с.4-12)
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Практичні заняття 5 – 8.
Тверді й м`які приголосні. Розрізнення дзвінких й глухих приголосних.
Оглушення та одзвінчення приголосних. Літеросполучення ДЖ і ДЗ.
Африкати. Асиміляція приголосних. Спрощення у групах приголосних.
Подвоєні приголосні. Зміни приголосних. Текст: Моя сім’я.
(1, с.13-21)
Практичні заняття 9 – 12.
Наголос. Побіжний наголос. Випадки пересування наголосу в
граматичних формах. Наголос в іменниках чоловічого, жіночого та
середнього роду. Інтонація. Поняття інтонаційної конструкції. (ІК). Поняття
центру ІК. Поняття передцентру та постцентру ІК. ІК-1, ІК-2, ІК-3, ІК-4, ІК-5,
ІК-6, ІК-7. Текст: Мій друг.
(1, с.31-38)
Практичні заняття 13 – 16.
Типи простого речення. Просте розповідне речення. Стверджувальне й
заперечне речення.
Практичні заняття 17 – 20.
Двоскладне

речення.

Односкладне

речення.

Питальне

речення.

Спонукальне речення.
Практичні заняття 21 – 24.
Вираження

членів

простого

речення.

Підмет.

Присудок.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА. РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ.
Практичні заняття 25 – 28.
Додаток. Означення. Обставина.
Практичні заняття 29 – 32.
Безособове

речення.

Іменник.

Значення

й

вживання

відмінків

іменників.
Практичні заняття 33 –36.
Розподіл іменників за родами. Число іменників. Текст: МАУП.
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(1, с.39-41)
Практичні заняття 37 – 40.
Відмінювання іменників. Утворення форм множини іменників. Текст:
Мій підготовчий факультет.
(1, с.42-45)
Практичні заняття 41 – 44.
Особові й присвійні займенники. Відмінювання займенників. Функції
відмінків. Текст: Моя група.
(1, с.47-48)
Практичні заняття 45 – 48.
Неозначені

й

заперечні

займенники

(відмінювання

й

семантико-

синтаксичні функції). РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ.
Практичні заняття 49 – 52.
Поняття про дієслово. Неозначена форма дієслова. Текст: Мій день.
(1, с.49-55)
Практичні заняття 53 – 56.
Типи дієслівних основ. Доконаний і недоконаний вид дієслова. Текст:
Мій вихідний день.
(1, с.56-57)
Практичні заняття 57 – 60.
Дійсний і пасивний стан. Теперішній і майбутній (простий) час дієслів І
та ІІ дієвідміни. Минулий час дієслів доконаного і недоконаного виду. Мій
розклад.
(1, с.58-59)
Практичні заняття 61 – 64.
Дієвідмінювання дієслів. Умовний спосіб.
Текст: Вибір професії.
(1, с.60-63)
Практичні заняття 65 – 68.
Наказовий спосіб. Безособові форми дієслова.
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(1, с.64-65)
Практичні заняття 69 – 72.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЗАЛІК).
ІІ семестр
Практичні заняття 73 – 76.
Поняття про будову слова. Закінчення. Основа. Корінь. Суфікс.
Префікс. Текст: Наш художник.
(2, с.5-9)
Практичні заняття 77 – 80.
Іменник. Основні поняття про іменник. Істоти – неістоти. Рід іменника.
Число іменника. Текст: Допомога друзів.
, с.10-21).
Практичні заняття 81 – 84.
Відмінки іменників. Відмінювання іменників. Форми іменників І
відміни в однині. Форми іменників ІІ відміни в однині. Форми іменників ІІІ
відміни в однині. Форми іменників IV відміни в однині. Форми іменників у
множині. Тексти: Материнська любов; Зароблений карбованець.
(2, с.22-50)
Практичні заняття 85 – 88.
Прикметник.

Поняття

про

прикметник.

Розряди

прикметників.

Відмінювання прикметників. Тексти: Що дорожче; Цар лев.
(2, с.51-78)
Практичні заняття 89 – 92.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА. РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ.
Практичні заняття 93 – 96.
Числівник. Основні поняття про числівник. Кількісні і порядкові
числівники.. Займенник. Основні поняття про займенник. Тексти: Одна
хвилина; Казки.
2, с.79-88)
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Практичні заняття 97 – 100.
Відмінки та їхні функції. Називний відмінок та його головні функції.
Родовий відмінок та його головні функції. Тексти: Маленький екскурсовод;
Територія, населення та національний склад України.
(2, с.89-124)
Практичні заняття 101 – 104.
Знахідний відмінок та його головні функції. Тексти: Новорічний
сюрприз, Останній лист.
(2, с.125-146)
Практичні заняття 105 – 108.
Давальний відмінок та його головні функції. Тексти:

Золоті руки,

Батько й син.
(2, с.147-161)
Практичні заняття 109 – 112.
Орудний відмінок та його головні функції. Тексти: Дмитро Гнатюк;
Роксолана; Т.Г.Шевченко.
(2, с.161-184)
Практичні заняття 113 – 116.
Місцевий відмінок та його головні функції. Тексти: Сонце й місяць;
Тесть Європи.
(2, с.184-199)
Практичні заняття 117 – 120.
РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ.
Практичні заняття 121 – 124.
Дієслово та його форми. Поняття про дієслово. Дієвідмінювання
дієслів. Текст: Єдина думка.
(2, с. 200-204)
Практичні заняття 125 – 128.
Форми майбутнього часу. Форми минулого часу. Наказовий спосіб.
Текст: Три троянди.
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(2, с. 205-210)
Практичні заняття 129 – 132.
Дієслова з ознакою руху. Просторове значення префіксів дієслів з
ознакою руху. Текст: Золота троянда.
(2, с.211-238)
Практичні заняття 133 – 136.
Види дієслова. Способи творення доконаного виду. Головні значення
видів. Текст: Вірність.
(2, с.238-245)
Практичні заняття 137 – 140.
Підготовка до підсумкового контролю за ІІ СЕМЕСТР (ЕКЗАМЕН).
КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ПЕРЕВІРКА ВНЕАУДИТОРНОГО ЧИТАННЯ.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Голосні української мови. Тверді й м`які приголосні. Просте речення.
2. Другорядні члени речення. Іменник. Значення й вживання відмінків
іменників. Займенник. Дієслово.
3. Складне речення. Дієприслівниковий зворот. Будова слова.
4. Прикметник. Дієслово. Доконаний і недоконаний вид дієслова. Дійсний і
пасивний стан. Дієприкметник.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Голосні, особливості їх вимови.
2. Зміни (чергування) голосних.
3. Приголосні тверді й м’які.
4. Зміни (чергування) приголосних.
5. Типи простого речення.
6. Значення і вживання відмінків іменників.
7. Особові й присвійні займенники.
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8. Поняття про дієслово.
9. Вираження умовних відношень.
10. Вираження просторових відношень.
11. Вираження часових відношень.
12. Причинні відношення.
13. Складне речення, його типи.
14. Складносурядне речення.
15. Складнопідрядне речення.
16. Складні речення, необхідні для спілкування.
17. Складні речення, необхідні для розуміння наукових текстів.
18. Складні речення, необхідні для розуміння газетних текстів.
19. Речення з дієприкметниковими зворотами.
20. Речення з дієприслівниковими зворотами.
21. Будова слова.
22. Іменник.
23. Прикметник.
24. Числівник.
25. Займенник.
26. Відмінки та їхні функції.
27. Називний відмінок та його головні функції.
28. Родовий відмінок та його головні функції.
29. Знахідний відмінок та його головні функції.
30. Давальний відмінок. Його головні функції та форми.
31. Орудний відмінок та його головні функції.
32. Місцевий відмінок та його головні функції.
33. Дієслово та його форми.
34. Дієприкметник.
35. Дієприслівник.
36. Відмінювання іменників, прикметників, займенників, числівників.
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37. Іменники власні й загальні на позначення істот і неістот, розподіл
іменників за родами, співвіднесеність з особовими займенниками.
38. Число іменників.
39. Утворення форм множини іменників.
40. Відмінювання іменників чоловічого роду.
41. Відмінювання іменників жіночого роду.
42. Відмінювання прикметників.
43. Відмінювання займенників.
44. Відмінювання числівників.
45. Функції відмінків.
46. Називний відмінок.
47. Родовий відмінок.
48. Знахідний відмінок.
49. Місцевий відмінок.
50. Орудний відмінок.
51. Давальний відмінок.
52. Кличний відмінок.
53. Дієслівне формозмінювання.
54. Неозначена форма дієслова. Типи дієслівних основ.
55. Доконаний і недоконаний вид дієслова.
56. Дійсний і пасивний стан.
57. Умовний спосіб.
58. Наказовий спосіб.
59. Безособові форми дієслова.
60. Дієслова руху.
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