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АНОТАЦІЯ 

 

Козелко І. Р. Лінгвістична термінологія В. Сімовича в контексті граматик 

кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. 

У роботі обґрунтовано історико-методологічні засади лінгвістичної 

термінології у граматиках В. Сімовича, здійснено екскурс у дослідження 

лінгвістичної термінології в українському мовознавстві на сучасному етапі, 

проаналізовано постать В. Сімовича у наукових працях, охарактеризовано 

граматики кінця ХІХ – поч. ХХ ст.: С. Смаль-Стоцького, Ф. Ґартнера (1893, 

1914), П. Залозного (1906), Г. Шерстюка (1907), В. Коцовського, І. Огоновського 

(1912), І. Нечуя-Левицького (1913, 1914), Є. Тимченка (1917), О. Курило (1918) 

та В. Сімовича (1918, 1921) щодо функціонування у них лінгвістичної 

термінології. Детально опрацьовано лінгвістичні поняття та терміни на їх 

позначення у його «Практичній граматиці української мови» (Раштат, 1918) та 

«Граматиці української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науцї» 

(Ляйпціґ, 1921), серед яких фонетичні, морфологічні та синтаксичні назви, 

простежено шлях їх становлення та поступового унормування.  

Лінгвістична термінологія української мови формувалася вже у 

граматичних працях від кінця XVI ст. до початку ХХ ст., удосконалюється вона і 

зараз. Спостереження за цим процесом загалом дозволило виокремити роль 

В. Сімовича у ньому. Учений вдало використовував терміни, вироблені його 

попередниками, та доповняв їх власним творенням, здійснивши таким чином 

певний внесок у становлення й унормування сучасної лінгвістичної 

терміносистеми.  

«Практична граматика української мови» та «Граматика української мови 

для самонавчання…» В. Сімовича – це навчальні книжки, правильно методично 
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побудовані, наповнені націоцентричним ілюстративним матеріалом, спрямовані 

на ознайомлення учнів зі структурою мовної системи і вивчення рідної мови 

шляхом усвідомленого сприйняття предмета, а значить і його розуміння та 

поступового опанування у соціокультурному аспекті. 

Теоретико-методологічними засадами роботи стали: 1) історія та теорія 

вивчення української мовознавчої термінології загалом (В. Захарчин, М. Лесюк, 

Н. Ляшук, Г. Мацюк, О. Медведь, Н. Москаленко, В. Німчук, І. Огієнко, 

Д. Якимович-Чапран); 2) історія становлення термінів окремих мовознавчих 

розділів: фонетичного (Н. Москаленко, Г. Циганок); морфологічного 

(Н. Москаленко, І. Ярошевич); словотвірного (О. Горда); синтаксичного 

(Н.Гуйванюк); 3) дослідження лінгвістичної термінології окремих персоналій: 

І. Франка (Є. Регушевський), М. Драгоманова (В. Деркач), В. Чапленка 

(І. Мамчич), І. Панькевича (О. Кацімон), О. Курило (О. Ципердюк, 

Ю. Чернобров), С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера, О. Синявського (Л. Пена) 

тощо. 

Зіставний аспект зібраних з тогочасних граматик матеріалів дозволив 

виявити індивідуальну термінотворчіть В. Сімовича, окреслити його внесок у 

становлення сучасної української лінгвістичної терміносистеми.  

Тривалий час ім’я вченого у науці замовчувалося, його праці були 

маловідомі. Проте низка дослідників доклала чималих зусиль, щоб 

популяризувати постать В. Сімовича та донести науковій спільноті інформацію 

про нього та його здобутки. За кордоном виходять: історико-меморіальний 

збірник «Василь Сімович» (Нью-Йорк, 1944), брошура П. Коваліва 

«Василь Сімович» (Вінніпег, 1953), Ю. Шевельов видав філологічні розвідки й 

статті про цього українського ученого (Оттава, 1981), Л. Тарновецька торкнулася 

питань мовознавчої спадщини великого вченого (Київ, 1991), М. Білоус та 

З. Терлак опублікували життєписно-бібліографічний нарис про В. Сімовича 

(Львів, 1995), Т. Когут детально описала його педагогічну та просвітницьку 

діяльність (Івано-Франківськ, 2007), О. Сімович писала про роботу свого прадіда 

над унормуванням українського правопису (Чернівці, 2008). 
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Інтереси В. Сімовича охоплювали цілий спектр мовознавчих дисциплін: 

історичну фонетику, морфологію, історичну граматику, правопис, культуру мови 

та стилістику. Особливо прислужився вчений виробленню та нормалізації 

української граматичної термінології. Ю. Шевельов називає найголовніші риси, 

що характеризують Василя Сімовича як науковця: «сувора методологія, повага 

до фактів, вичерпне знання джерел, наукова чесність, ідейність, переконаність, 

дисциплінованість, широкий круговид, колосальна працьовитість». 

Для розуміння того, як складалася граматична терміносистема у 

навчальних книжках В. Сімовича, слід згадати українські граматики, що їм 

передували. Перші такі праці з’явилися у XVI – XVII ст., містили терміни, які 

послідовно вживалися в тогочасних граматиках, поступово успадковувалися, 

переходячи з однієї до іншої. Науковці по-різному характеризують цей період. 

Одні називали його підготовчим (Н. Москаленко), оскільки у цих граматиках є 

термінологія, запозичена з інших мов, зокрема грецької, старослов’янської, 

російської, іноді – польської. В. Чапленко назвав цей період стихійним і 

наголосив, що той часовий відтинок вражає несподіваними проблисками 

підсвідомого чуття у називанні мовних понять. 

У кінці ХVIII, а особливо у ХIХ ст., чільне місце у термінотворчому 

процесі посідають Я. Головацький, М. Осадца, Г. Шашкевич, П. Дячан, 

О. Партицький, Є. Желехівський, І. Верхратський та ін. Відбувається відбір 

термінів, які базуються на україномовній основі. 

У період кінця ХІХ – поч. ХХ ст. з’являються мовознавчі праці, у яких 

стояло питання нормалізації української мови, зокрема її лінгвістичної 

термінології. З іменами вчених С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґapтнеpа пов’язується 

запровадження фонетичного правопису в Галичині, який автори праці 

використали у «Рускій граматиці» (1893). П. Залозний був одним із тих, хто 

розпочав роботу над нормалізацією мови (1906), 1907 р. у Києві виходить друком 

«Українська граматика» Є. Тимченка, що містила доступний виклад матеріалу 

завдяки прозорій лінгвістичній термінології. Г. Шерстюк у своїй граматиці 
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надавав перевагу галицьким термінам. Свій внесок у нормалізацію української 

мови та її граматичної термінології зробили І. Нечуй-Левицький та О. Курило. 

Період з 1906 до 1917 р. науковці трактують як початковий етап творення 

шкільної навчальної літератури. За цей час вийшло 12 видань підручників з 

граматики української мови. В. Сімович ознайомився майже з усіма 

граматиками, що «появили ся в нас ув останнїх роках». 

Для мовних курсів полонених Австрії та Німеччини з’явилися його 

«Практична граматика української мови» (1918), що вийшла у Раштаті. 

Навчальна книга складається з розділів: «Звуки», «Слова», «Речення» та двох 

додатків: «Додаток до науки про слова», «Додаток до складнї». Натомість друге 

видання «Граматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній 

науцї» побачила світ у Ляйпціґу. Рік видання не вказано, проте з передмови до 

другого видання припускаємо, що це був 1921 р. Граматика також має 

аналогічну структуру і складається з розділів: «Звуки», «Слова», «Речення», а 

також «Додаток до віршовання». Граматики називали настільною книжкою 

галицького суспільства, що повинна бути у кожного українця, а для вчителя – 

щоденним порадником. 

У підручниках В. Сімовича охоплено 893 лінгвістичні терміни. В обох 

книжках В. Сімовича фонетичні терміни є у розділі «Звуки». У ньому йдеться 

про те, як «повстають» звуки, проілюстровано апарат мовлення, або мовний 

апарат людини. У другому виданні автор уводить термін звучня, що відповідає 

сучасному терміну фонетика. У кожній з граматик В. Сімовича зафіксовано 

близько 116 термінів цього розділу, що подають найменування складів, 

характеризують типи звуків, наголос. Виділяє також учений і запозичені звуки, 

які йменуються як чужі звуки, чужі двозвуки, чуже «ґ», чуже «ф», чуже «о» та 

ін., але й трапляються поодинокі терміни чужоземні двозвуки, чужоземні 

посереднї звуки «Ö», «Ü».  

Розділ, який описує морфологічну систему української мови, у 

«Практичній граматиці української мови» та «Граматиці української мови» 

В. Сімовича, називається «Слова». У працях В. Сімовича виділено дев’ять частин 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%9C_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
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мови, які названо части мови у першому виданні граматики та частини мови – 

у другому виданні. До них належать: іменик, прикметник, заіменик, числівник 

(що об’єднано під спільним терміном імена), дїєслово, приіменик, прислівник, 

злучник, виклики. Як і належиться, окрема увага у посібниках приділена 

відмінкам. У першому виданні вони іменуються термінами у вигляді порядкових 

числівників: перший відмінок, другий, третій…, сьомий. У «Граматиці 

української мови» В. Сімович добирає до них словесні позначення: «Перший 

відмінок – він зветь ся ще й називний, або коротко: називник. Другий 

відмінок або родовий – родовик і тд. За значенням їх подїляють … на животні 

й неживотні, а перші на особові (суддя, селянин…) та звірячі (кінь, віл …) …» 

тощо. 

У прикметниках розглянуто ступенювання, тверді та м’які (групи) 

прикметники. Серед займенників виділено: особові, зворотний, питайний, 

присвойний, указовий, відносний, невизначені та їх словозміна. Усі числівники 

поділено на 7 відділів: головні числівники, порядкові, збірні, подїлові, множні, 

дрібні та невизначені. Дієслова розглянуто традиційно за перехідністю, видом, 

способом, станом, але натрапляємо і на досить оригінальні терміни: започинові, 

протягові, наворотові дїєслова. За Сімовичем, дієслово має чотири часи: 

теперішність, минулість, давноминулість та будучність, подає учений у своїх 

книжках і поняття дїєіменика, дїєприкметника, дїєприслівника. Усі частини мови 

автор поділяє на відмінні і невідмінні. 

Синтаксису присвячено третій розділ у граматиках, який іменується 

«Речення» та «Складня» і має близько 30 підрозділів (параграфів), у яких 

охоплено основні синтаксичні поняття, детально розглянуто прості і складні 

синтаксичні одиниці. Ця термінологія викликає зацікавлення своєю доступністю 

і прозорою етимологією. 

Усі терміни в граматиках двох видань супроводжуються авторськими 

поясненнями та практичним коментарем, що зробило сприйняття інформації 

доступною.  
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Оскільки мовознавча діяльність Василя Сімовича як науковця проводилась 

у час, коли питання термінології потребувало базових засад до її вироблення, то 

заслуга вченого є значною, бо він став одним із тих, хто формував та складав 

фонетичну, граматичну терміносистему, розробляв морфемну та словотвірну 

термінологію. 

Усі терміни, якими послуговувався вчений, можна поділити на такі групи: 

а) які без змін використовують у сучасних підручниках (наголошений 

склад, ненаголошений склад, письмо та ін.; іменик, прикметник, заіменик, 

числівники, дїєслово, приіменик, прислівник, рід іменників (чоловічий рід, жіночий 

рід, середній рід), відмінки, числа (однина, множина), особа, час, відміна, особові 

іменики, збірні іменики та ін.; підмет, присудок, поширене речення, розділові 

знаки, підметові речення, присудкові речення, питальні речення, повне речення, 

неповне речення та ін.). 

б) які модифікувалися у сучасній мові (відчинений склад – склад одчинений, 

зачинений склад, замкнений склад – зачинений склад, губні шелестівки 

притиснені – губні протиснені шелестівки, губні шелестівки проривні – губні 

проривні шелестівки; злучник – сполучник, минулість – минулий час, 

дїєприслівник теперішности – дїєприслівник теперішнього часу, виклики – 

вигуки, двійня – двоїна, категорія двоїни; запитові або питання, запитове 

речення – запитові, або питання – питальні речення, речення питальної 

модальності, приказові речення – наказові речення – спонукальні речення).  

в) які не увійшли до сучасних граматик (роззїв, стягнення, приставне «і», 

чуже «іа», чуже «іе»; подїлові числівники – роздїлові числівники, дїєслова 

заіменикові або загальні – заіменикові або загальні дїєслова, недоконані 

започинові дїєслова – недоконані дїєслова започинові; приказове притакливе 

речення – наказове притакливе речення, присудок (стягнений) – присудок 

(стягнений), дальший предмет, внутрішнїй предмет, наказове заперечне речення 

та ін.).  

Опрацьований матеріал слугуватиме підґрунтям для студій з українського 

термінознавства, сприятиме унормуванню та упорядкуванню конкретної 
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терміносистеми. Його можна буде використати для укладання словника 

лінгвістичних термінів кінця ХІХ – початку ХХ ст., які функціонували у 

західноукраїнських та східноукраїнських граматиках. Отримані відомості 

доповнять навчальні курси з історичної граматики, історії мови, а також 

спецкурси з історії українського мовознавства, історичного термінознавства для 

студентів-філологів.  

Ключові слова: лінгвістичний термін, лінгвістична терміносистема 

В. Сімовича, граматики, фонетичний термін, морфологічний термін, 

синтаксичний термін, кваліфікаційні праці.  

 

ANNOTATION 

 

Kozelko I. R. Linguistic terminology of V. Simovych in the context of grammars 

of the end of the ХІХ – first half of the ХХ century. – Manuscript.  

Dissertation for obtaining a scientific degree of the candidate of philological 

sciences for Specialty 10.02.01 – Ukrainian language. – Lviv National Ivan Franko 

University. – Lviv, 2019. 

Historical and methodological foundations of linguistic terminology in 

grammars by V. Simovych are substantiated, excursion into the study of linguistic 

terminology in Ukrainian linguistics at the present stage is made, V. Simovych’s figure 

in scientific works is analyzed, and grammars of the end of the ХІХ – first half of the 

ХХ century are characterized: S. Smal-Stotsky, F. Gartner (1893), V. Kotsovsky, 

I. Ogonovsky (1894), P. Zalozny (1906), E. Tymchenko (1907), G. Sherstyuk (1907), 

I. Nechuy-Levytsky (1913, 1914), O. Kurylo (1918) and V. Simovych (1918, 1921) on 

the functioning linguistic terminology in them. Linguistic concepts and terms for their 

denotation have been elaborated in his «Practical Grammar of the Ukrainian 

Language» (Rashtat, 1918) and «Grammar of the Ukrainian Language for Self-Study 

and Aid for School Science» (Leipzig, 1921), including phonetical, morphological and 

syntactic names, the way of their formation and gradual normalization is traced.  
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The linguistic terminology of the Ukrainian language was formed in 

grammatical works from the end of the XVI century to the beginning of the 

XX century, it is being improved even now. Observation of this process generally 

allowed to distinguish V. Simovych’s role in these processes. The scientist made good 

use of the terms produced by his predecessors and supplemented them with his own 

created ones, thus making a certain contribution to the formation and normalization of 

the modern linguistic term system.  

«Practical Grammar of the Ukrainian Language» and «Grammar of the 

Ukrainian Language for Self-Study ...» by V. Simovych – are educational books, 

properly methodically constructed, filled with national-centric illustrative material, 

aimed at familiarizing students with the structure of the language system and learning 

their native language through conscious perception of subject it means also his 

understanding and gradual mastery in the socio-cultural aspect. 

Theoretical and methodological principles of the work became: 1) history and 

theory of the studying of Ukrainian linguistic terminology in general (V. Zakharchyn, 

M. Lesyuk, N. Lyashuk, G. Matsyuk, O. Medved, N. Moskalenko, V. Nimchuk, 

I. Ogienko, D. Yakymovych-Chapran); 2) history of the formation of the terms of 

some linguistic parts: phonetic (N. Moskalenko, H. Tsyganok); morphological 

(N. Moskalenko, I. Yaroshevych); word-formation (O. Gorda); syntactic 

(N. Guyvanyuk); 3) studying of the linguistic terminology of individual personalities: 

I. Franko (E. Regushevsky), M. Dragomanov (V. Derkach), V. Chaplenko 

(I. Mamchych), I. Pankevych (O. Katsimon), O. Kurylo (O. Tsyperdiuk, 

Y. Chernobrov), S. Smal-Stotsky and F. Gartner, O. Synyavsky (L. Pena) and others. 

Comparative aspect of the materials collected from that grammars made it 

possible to reveal the individual terminology of V. Simovych, to outline his 

contribution to the development of the modern Ukrainian linguistic terminology 

system. 

For a long time the name of the scientist in science was silenced, his works were 

little known. However, a number of researchers have made considerable efforts to 

promote the figure of V. Simovych and to inform the scientific community about him 
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and his achievements. Publish abroad: the historical memorial collection 

«Vasyl Simovych» (New York, 1944), «Vasyl Simovych» pamphlet by P. Kovaliv 

(Winnipeg, 1953), Y. Shevelov published philological intelligence and articles about 

this Ukrainian scholar (Ottawa, 1981), L. Tarnovetska touched upon the issues of 

linguistic heritage of the great scientist (Kyiv, 1991), M. Bilous and Z. Terlak 

published a biographical essay about V. Simovych (Lviv, 1995), T. Kohut described in 

detail his pedagogical and educational activities (Ivano-Frankivsk, 2007), O. Simovych 

wrote about her great-grandfather’s work on normalizing Ukrainian spelling 

(Chernivtsi, 2008). 

V. Simovych’s interests spanned the whole spectrum of linguistic disciplines: 

historical phonetics, morphology, historical grammar, spelling, language culture and 

stylistics. The scientist especially worked on the development and normalization of 

Ukrainian grammatical terminology. Y. Shevelov determines the main features that 

characterize Vasyl Simovych as a scientist: «strict methodology, respect for facts, 

comprehensive knowledge of sources, scientific honesty, ideology, conviction, 

discipline, wide circle, tremendous hard work». 

In order to understand how the grammatical terminology system was formed in 

V. Simovych’s educational books, it is necessary to recall the Ukrainian grammar 

books that preceded them. The first such works appeared in the XVI – XVII centuries, 

they contained terms that were consistently used in the grammars of that time, 

gradually inherited, moving from one to another. Scientists characterize this period in 

different ways. Some have called it preparatory (N. Moskalenko), since these 

grammars have terminology borrowed from other languages, including Greek, Old 

Slavic, Russian, and sometimes Polish. V. Chaplenko called this period spontaneous 

and emphasized that that temporary hue strikes with unexpected glimpses of 

subconscious feeling in naming linguistic concepts.  

At the end of the XVIII and especially in the XIX century Y. Golovatsky, 

M. Osadza, G. Shashkevych, P. Dyachan, O. Partytsky, E. Zhelehivskyy, 

I. Verkhratsky and others take a prominent place in the terminological process. There 

is a selection of terms based on the Ukrainian language. 
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At the end of the XIX – beginning of the XX century linguistic works appear in 

which was the question to normalizate the Ukrainian language, in particular its 

linguistic terminology. The names of scholars S. Smal-Stotsky and F. Gartner are 

associated with the introduction of phonetic spelling in Galicia, which the authors used 

in the «Ruska grammar» (1893). P. Zalozny was one of those who began the work to 

normalize the language (1906), in 1907 in Kiev published the «Ukrainian grammar» by 

E. Tumchenko, which contained an accessible presentation of the material through 

transparent linguistic terminology. Also G. Sherstyuk in his grammar preferred 

Galician terms. I. Nechuy-Levytsky and O. Kurylo made their contribution on the 

normalization of the Ukrainian language and its grammatical terminology. 

The period from 1906 to 1917 is regarded by scholars as the initial stage of the 

creation of school textbooks. During this time, 12 editions of textbooks of grammar of 

the Ukrainian language came out. V. Simovych became acquainted with almost all the 

grammars that «appeared in us in the last years». 

For the language courses of the prisoners of Austria and Germany appeared 

«Practical grammar of the Ukrainian language» (1918) by V. Simovych, published in 

Rashtat. The curriculum consists of sections: «Sounds», «Words», «Sentence» and two 

applications: «Appendix to the word science», «Supplement to the syntax». Instead, 

the second edition of «Grammar of the Ukrainian Language for Self-Study and for the 

Help of School Science» was published in Leipzig. Year of publication is not 

indicated, but from the preface to the second edition we assume that it was 1921. 

Grammar also has a similar structure and consists of sections: «Sounds», «Words», 

«Sentence», as well as the «Appendix to Verse». Grammars were called the desktop 

book of the Galician society, which should be recaptured by every Ukrainian, and for 

the teacher as a daily adviser. 

In the textbooks of V. Simovych covered 893 linguistic terms. In both books, 

V. Simovych identified the phonetic terms in a separate section «Sounds». It talks 

about how «sounds up», the apparatus of speech is illustrated, or the speech apparatus 

of a person. In the second edition, the author introduces a term звучня that corresponds 

to the modern term phonetics. In each of the grammar by V. Simovych, about 
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116 terms have been recorded, giving the names of syllables, characterizing the types 

of sounds, the emphasis. It also highlights the borrowed sounds, which are called as 

чужі звуки, чужі двозвуки, чуже «ґ», чуже «ф», чуже «о», etc., but there are also 

occasional чужоземні двозвуки, чужоземні посереднї звуки «Ö», «Ü». 

The section describing the morphological system of the Ukrainian language in 

the «Practical Grammar of the Ukrainian Language» and «Grammar of the Ukrainian 

Language» by V. Simovych, is called «Words». In V. Simovych’s works, nine parts of 

the language are identified, which is called the term части мови in the first edition of 

the grammar, and частини мови – in the second edition. These include: іменик, 

прикметник, заіменик, числівник (which is united under common term імена), 

дїєслово, приіменик, прислівник, злучник, виклики. As it should be, individual 

attention in the manuals is given to cases. In the first edition, they are called in the 

form of ordinal numbers: the first case, the second, the third ..., the seventh. In the 

«Grammar of the Ukrainian language» by V. Simovych acquires the verbal notation to 

them: «Перший відмінок – він зветь ся ще й називний, або коротко: називник. 

Другий відмінок або родовий – родовик і тд. За значенням їх подїляють … на 

животні й неживотні, а перші на особові (суддя, селянин…) та звірячі (кінь, віл 

…) …» and others like that. 

In adjectives, we consider degrees, hard and soft (groups) of adjectives. Among 

the pronouns are особові, зворотний, питайний, присвойний, указовий, відносний, 

невизначені, and their word-change. All numerals are divided into 7 divisions: головні 

числівники, порядкові, збірні, подїлові, множні, дрібні and невизначені. The verbs 

are traditionally considered in terms of transience, type, way, condition, but we 

encounter a rather original terms: започинові, протягові, наворотові дїєслова. 

According to V. Simovych, the verb has four times: теперішність, минулість, 

давноминулість and будучність, the scholar submits in his books and the notion 

дїєіменик, дїєприкметник, дїєприслівник. All parts of the language are divided by 

the author into відмінні and невідмінні. 

The third part is devoted to the syntax in the grammars which is called 

«Sentence» and «Складня» and has about 30 subunits (paragraphs) that cover the 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%9C_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
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basic syntactic notions of simple and complex syntactic units. Syntactic terminology is 

of interest in its accessibility and often transparent etymology. 

All the terms in the grammar of the two editions are accompanied by author’s 

explanations and practical commentary, which made the perception of information 

accessible. 

As linguistic activity of Vasyl Simovych as a scientist was conducted at a time 

when the issues of terminology required basic principles for its development, the merit 

of the scientist is significant, because he became one of those who formed and 

composed a phonetic, grammatical terminology system, developing morphemic and 

word-formation terminology. 

All the terms used by the scientist can be divided into the following groups: 

a) are fully used in modern textbooks (наголошений склад, ненаголошений 

склад, письмо та ін.; іменик, прикметник, заіменик, числівники, дїєслово, 

приіменик, прислівник, рід іменників (чоловічий рід, жіночий рід, середній рід), 

відмінки, числа (однина, множина), особа, час, відміна, особові іменики, збірні 

іменики та ін.; підмет, присудок, поширене речення, розділові знаки, підметові 

речення, присудкові речення, питальні речення, повне речення, неповне речення 

та ін.). 

b) which were modified in modern language (відчинений склад – склад 

одчинений, зачинений склад, замкнений склад – зачинений склад, губні 

шелестівки притиснені – губні протиснені шелестівки, губні шелестівки 

проривні – губні проривні шелестівки; злучник – сполучник, минулість – минулий 

час, дїєприслівник теперішности – дїєприслівник теперішнього часу, виклики – 

вигуки, двійня – двоїна, категорія двоїни; запитові або питання, запитове 

речення – запитові, або питання – питальні речення, речення питальної 

модальності, приказові речення – наказові речення – спонукальні речення). 

c) which are not included in modern grammar (роззїв, стягнення, приставне 

«і», чуже «іа», чуже «іе»; подїлові числівники – роздїлові числівники, дїєслова 

заіменикові або загальні – заіменикові або загальні дїєслова, недоконані 

започинові дїєслова – недоконані дїєслова започинові; приказове притакливе 
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речення – наказове притакливе речення, присудок (стягнений) – присудок 

(стягнений), дальший предмет, внутрішнїй предмет, наказове заперечне речення 

та ін.). 

The worked material will serve as a basis for studies in Ukrainian terminology, 

will promote the normalization and ordering of a specific terminology system. It can be 

used to compile a dictionary of linguistic terms of the end of the XIX – beginning of 

the XX century, which functioned in Western and Eastern Ukrainian grammars. The 

obtained information will supplement training courses of historical grammar, history of 

language, as well as special courses of the history of Ukrainian linguistics, historical 

terminology for students of philology. 

Key words: linguistic term, linguistic terminology system of V. Simovych, 

grammars, phonetic term, morphological term, syntactic term, qualification works. 
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ВСТУП 

 

Розвиток української національної терміносистеми немислимий без зв’язку 

з процесом його історичним становлення. Зокрема українська граматична 

терміносистема має свій фундамент творення граматичних термінів. 

Обґрунтування вибору теми. Осмислення мовознавчої спадщини 

минулого завжди актуальне. Дослідження лінгвістичної термінології в аспекті її 

становлення у працях окремого вченого – це окреслення національної специфіки 

та ідіостилю певної особистості, її творчого доробку, шляхів пошуку вдалого 

терміна на позначення того чи того мовознавчого поняття.  

Постать В. Сімовича була у полі зору З. Терлака та М. Білоус, 

Л. (Тарновецької) Ткач. Вони детально подали біографію вченого, показали його 

зацікавлення, внесок науковця в українську культуру, науку. Зокрема М. Білоус 

та З. Терлак у життєво-бібліографічному нарисі детально описали основні віхи 

життя і творчості цієї видатної людини. Випускник філософського факультету 

Чернівецького університету здобув освіту за спеціальністю «українська, 

слов’янська та класична філологія», був залюблений у цю наукову сферу і став 

найкращим учнем С. Смаль-Стоцького, який був завжди за взірець для 

В. Сімовича. Наукові погляди вчителя, його трактування лінгвістичних явищ 

знайшли відгомін у працях вдячного учня. 

У колі зацікавлень В. Сімовича були фонетика і морфологія, проблеми 

синтаксису, стилістика і культура мови, проблеми українського правопису.  

Лінгвістична термінологія у працях В. Сімовича ще не була об’єктом 

спеціального лінгвістичного дослідження, чим і зумовлена актуальність теми, 

хоч в окремих працях аналізують його граматики та визначають їхню роль в 

утвердженні сучасної граматичної терміносистеми (О. Горбач, Н. Москаленко, 

Ю. Шевельов та ін.).  

В основу дослідження лінгвістичної термінології у працях В. Сімовича 

покладено: 1) історію та теорію вивчення української мовознавчої термінології 

загалом (В. Захарчин, М. Лесюк, Н. Ляшук, Г. Мацюк, О. Медведь, 



22 
 

Н. Москаленко, В. Німчука, І. Огієнка, Д. Якимович-Чапран); 2) історію 

становлення термінів окремих мовознавчих розділів: фонетичного 

(Н. Москаленко, Г. Циганок); морфологічного (Н. Москаленко, І. Ярошевич); 

словотвірного (О. Горда); синтаксичного (Н. Гуйванюк); 3) дослідження 

лінгвістичної термінології окремих персоналій: І. Франка (Є. Регушевський), 

М. Драгоманова (В. Деркач), В. Чапленка (І. Мамчич), І. Панькевича 

(О. Кацімон), О. Курило (О. Ципердюк, Ю. Чернобров), С. Смаль-Стоцького і 

Ф. Ґартнера, О. Синявського (Л. Пена) тощо. 

В. Сімович писав у той час, коли інтенсивно працювало Наукове 

товариство імені Т. Шевченка, на східних теренах запрацювали наукові 

товариства, які інтенсивно займалися теорією терміна, виробляли його основні 

ознаки, вимоги до нього, напрацьовували галузеві терміносистеми. Учений 

також долучився до процесу збору та упорядкування терміносистем. Зокрема, 

1911 р. вийшла праця «Дидактика. Доповнена основами логіки» С. Канюка, до 

якої В. Сімович уклав словник психологічних, логічних, дидактичних термінів, 

які, на нашу думку, тісно пов’язані з методикою та педагогікою. Долучився 

В. Сімович і до творення та удосконалення мовних термінів. Розглядаючи його 

лінгвістичну термінологію у зіставному аспекті на матеріалі різних граматик 

того часу, можна побачити формування граматичної термінології української 

мови у працях одного автора. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації відповідає науковому напряму кафедри українського прикладного 

мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка 

«Комунікативно-прагматичні та лінгводидактичні аспекти дослідження 

української мови в діахронії та синхронії на різних етапах розвитку» 

(реєстраційний номер 0115U003719). Тему дисертації затверджено на засіданні 

Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (витяг із 

протоколу №9/2 від 27 лютого 2013 р.; уточнено у протоколі №39/3 від 

25 березня 2015 р.).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мета роботи: дослідити зафіксовані в граматиках В. Сімовича терміни на 

позначення понять фонетики, морфології, синтаксису в контексті мовознавчої 

думки його часу, виявити їх структуру, творення, розглянути вибір тієї чи іншої 

наукової назви, побачити, які з них увійшли до лінгвістичної терміносистеми 

сучасної української літературної мови. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

1) виокремити кваліфікаційні праці українських вчених, що досліджували 

лінгвістичну термінологію, та окреслити коло їхніх зацікавлень; 

2) виявити граматики, що передували появі посібників В. Сімовича, щоб 

з’ясувати його наукову позицію; 

3) зіставити граматики В. Сімовича з граматиками його часу щодо 

використання лінгвістичних термінів на позначення одних і тих самих понять; 

4) проаналізувати лінгвістичні терміни, що увійшли до граматик 

В. Сімовича, щодо форми і змісту; 

5) порівняти терміни на позначення понять фонетики, морфології, 

синтаксису, якими послуговувалися тогочасні граматисти, з терміносистемою 

В. Сімовича; 

6) визначити Сімовичеві терміни, що увійшли до сучасної лінгвістичної 

терміносистеми; 

7) укласти зіставні таблиці лінгвістичних термінів на основі аналізованих 

праць. 

Об’єкт дослідження – 893 лінгвістичні терміни у працях В. Сімовича 

«Практична граматика української мови» (Раштат, 1918) та «Граматика 

української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науцї» (Ляйпціґ, 

1921). 

Предмет дослідження – процес формування та становлення лінгвістичних 

термінів на позначення фонетичних, морфологічних та синтаксичних понять у 

граматиках В. Сімовича, спостереження над їх удосконаленням, нормалізацією 

на тлі тогочасних граматичних видань. 
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Джерельною базою роботи слугували: «Практична граматика української 

мови» (Раштат, 1918) та «Граматика української мови для самонавчання та в 

допомогу шкільній науцї» (Ляйпціґ, 1921). А також підручники і посібники того 

часу: «Граматика руської мови» С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера (1893, 1914), 

«Коротка граматика української мови» П. Залозного (1906), «Коротка українська 

граматика для школи» Г. Шерстюка (1907), «Українська граматика для школи» 

Г. Шерстюка (1909), «Методична граматика рускої мови» В. Коцовського, 

І. Огоновського (1912), «Грамматика украінського язика» (ч. І) 

І. Нечуя-Левицького (1913), «Грамматика української мови» (ч. ІІ) 

І. Нечуя-Левицького (1914), «Українська граматика» Є. Тимченка (1917), 

«Початкова граматика української мови» О. Курило (1918) тощо.  

Методи дослідження. У дисертації використано комплекс наукових та 

лінгвістичних методів та методик, серед яких прийоми індукції та дедукції, 

аналізу і синтезу, кількісних підрахунків, спостереження та систематизації, а 

також методи: описовий, зіставний.  

Метод лінгвістичного спостереження дав можливість виявити терміни на 

позначення лінгвістичних понять у тогочасних граматиках авторів різних 

регіонів України. Описовий метод застосовано для короткого огляду граматик 

того часу. Порівняльно-зіставний метод використано для зіставлення 

лінгвістичних термінів В. Сімовича з аналогічними термінами граматик його 

доби, допоміг виявити специфіку називання того чи іншого лінгвістичного 

поняття у працях ученого, побачити удосконалення лінгвістичної 

терміносистеми у різних виданнях його граматик. Прийом кількісних підрахунків 

дозволив показати кількість тих чи інших спеціальних лексем у різних розділах 

Сімовичевих граматик, зробити висновки щодо уживання термінів різних 

тематичних груп, показати входження частини з них до сучасної лінгвістичної 

терміносистеми.  

Наукова новизна дослідження: 
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– вперше в українському мовознавстві комплексно досліджена 

лінгвістична терміносистема В. Сімовича за матеріалами його граматик 1918, 

1921 рр.; 

– простежено авторські пошуки вдалого терміна на позначення того чи 

іншого поняття фонетики, морфології, синтаксису; 

– поглиблено розгляд процесу становлення окремих лінгвістичних термінів 

у граматиках початку ХХ ст.;  

– виявлено конкретні терміноодиниці, які увійшли в сучасну лінгвістичну 

терміносистему.  

Теоретичне значення роботи. Викладені в дисертації теоретичні 

положення поглиблюють та уточнюють знання про закономірності формування 

та розвитку лінгвістичної терміносистеми української мови. Вони можуть 

слугувати підґрунтям для теоретичних студій з українського термінознавства, 

уможливлюють тенденції його подальшого розвитку, сприятимуть внормуванню 

та упорядкуванню конкретної терміносистеми. 

Практичне значення. Результати дослідження можуть послужити для 

укладання лексикографічних праць авторських термінів та їх тлумачень, а також 

у написанні навчальних посібників з лінгвістичного (граматичного) 

термінознавства.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Статей, написаних у співавторстві, немає. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорено на засіданнях кафедри українського прикладного мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка, висвітлено у 

виступах на: ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 25 червня 

2015); Міжнародній науковій конференції «Теорія і практика викладання 

української мови як іноземної» (Львів, 14 – 15 травня 2015); Міждисциплінарній 

науково-практичній конференції «Мова. Наука. Культура» (присвяченій 

85-річчю Харківського національного технічного університету сільського 
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господарства імені Петра Василенка) (Харків, 10 червня 2015); Міжнародній 

науковій конференції «Теорія і практика викладання української мови як 

іноземної та мови професійного спрямування» (Львів, 14 – 15 квітня 2016); 

Міжнародній науковій конференції «Наукова термінологія нового століття: 

теоретичні і прикладні виміри» (Рівне, 15 – 16 вересня 2016); ХІV Міжнародній 

науковій конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016» 

(Львів, 29 вересня – 1 жовтня 2016);. VI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Культура мови в українському суспільстві» (Дніпро, 19 – 20 квітня 

2018).  

Публікації. Основний зміст роботи висвітлено у 14-и публікаціях: 1 з них 

у закордонному виданні та 7 – у фахових виданнях, затверджених ДАК МОН 

України. 3 статті внесено до міжнародної наукометричної бази «Index 

Copernicus» та «Google Scholar». 3 статті у збірниках наукових праць. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, змісту, 

переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (285 найменувань), 5 додатків. Додаток Б містить 

зіставлення фонетичних термінів у граматичних працях В. Сімовича. У 

додатку В відображено зіставлення морфологічних термінів у граматичних 

працях В. Сімовича. Додаток Г подає зіставлення синтаксичних термінів у 

граматичних працях В. Сімовича. Додаток Д містить діаграми фонетичних та 

граматичних термінів, які вжито у ПГУМ та ГУМ В. Сімовича. 

Повний обсяг роботи – 277 сторінок, основний зміст роботи викладено на 

166 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ  

ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ 

 

1.1. Лінгвістична термінологія у наукових працях українських 

дослідників 

Система лінгвістичних термінів має свою історію, окрема сторінка в якій 

належить і Василеві Сімовичу. Навіть на працях одного ученого можна 

спостерігати, як відповідально він ставився до підбору тих чи інших назв на 

позначення лінгвістичних понять. 

Сьогодні ця терміносистема вже усталилася, набула певної спадковості, 

але і нині помічаємо деякі втручання у фахове назовництво, намагання 

відшліфувати ті мовознавчі назви, які зазнали неправомірного впливу 

близькоспорідненої мови.  

Лінгвістична терміносистема сьогодні привертає до себе увагу багатьох 

дослідників. Перші спроби такого аналізу відносимо ще до 1960-х рр. Це зокрема 

праця Є. Регушевського «Мовознавча термінологія І. Я. Франка у світлі його 

лінгвістичних поглядів», датована 1961 р. [182]. 

Однак більшість досліджень припадає на 1990-ті роки. Так В. Захарчин у 

дисертації «Українська мовознавча термінологія кінця ХІХ – початку 

ХХ століття» (Київ, 1995) розглянула чинники, які впливали на творення 

української мовознавчої термінології, а також зупинилася на проблемі 

співвідношення національного та інтернаціонального в системі цих найменувань. 

Вчена вказала на основні тенденції, за яких розвивалася українська мовознавча 

терміносистема. Це орієнтація на засоби рідної мови; вплив польської, німецької, 

російської мов; уживання термінів латинського чи грецького походження. 

Авторка також опрацювала періодизацію розвитку української мовознавчої 

термінології, спираючись на праці І. Огієнка, Н. Москаленко, Ф. Циткіної. У 

третьому розділі вчена охарактеризувала будову термінів та способи їх 

термінотворення і виявила, що для мовознавчих термінів характерні явища 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE


28 
 

полісемії, синонімії, антонімії та омонімії. Також дослідниця не оминула увагою 

й структурних особливостей аналізованих найменувань. В. Захарчин дійшла 

висновку, що розглянутий період можна назвати галицьким, оскільки на західних 

теренах України провадилась активна наукова й термінологічна діяльність 

вчених НТШ та інших наукових інституцій, бо царські укази не мали сили дії на 

цій території [74]. 

Відтак з’являються праці В. Деркача, І. Мамчич, В. Чикут [56; 133; 228], 

що продовжують дослідження терміносистем окремих науковців.  

Так, В. Деркач дослідив «Філологічну термінологію М. П. Драгоманова в 

системі української наукової термінології кінця XIX – початку XX ст.» (Київ, 

1999). У розділі 2 «Характеристика лінгвістичних термінів творчої спадщини 

М. Драгоманова» розкрито систему мовознавчої лексики дослідника. Проведено 

її лексико-генетичний та структурний аналіз. На думку дослідника, ці терміни за 

походженням поділяються на: терміни-інтернаціоналізми; російсько-українські 

спільні терміни; власне українські терміни; термінні словосполучення. Автор 

простежив, що зафіксовані лінгвістичні терміни у М. Драгоманова, вжиті у його 

статтях та розвідках, мають тісний зв’язок із термінами тогочасних граматик та 

відбивають норми української літературної мови другої половини XIX ст. [56]. 

І. Мамчич у дисертації «Мовознавча спадщина Василя Чапленка» 

(Дніпропетровськ, 2002) подала цілісний аналіз мовознавчої спадщини 

українського лінгвіста В. Чапленка. З’ясовано й авторське розуміння деяких 

лінгвістичних понять та їх називання. Перелік цих термінів подано у додатку до 

дисертації «Реєстр лінгвістичних термінів, запропонованих професором 

В. Чапленком» [133]. 

Дисертація В. Чикут «Наукові досягнення І. А. Панькевича і їх вплив на 

розвиток українознавчих лінгвістичних галузей» (Ужгород, 2008) присвячена 

постаті закарпатського мовознавця І. Панькевича, головно його дослідницькій 

діяльності, що дозволило повніше популяризувати ім’я вченого у просторі 

освітнього та громадського життя українців. Вичерпно висвітленими є питання 

про внесок І. Панькевича у розвиток української граматичної думки, правопису, 
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лексикології та лінгводидактики. Не менш важливими є дослідження поглядів 

мовознавця на ономастичні проблеми. В. Чикут проаналізувала участь 

І. Панькевича у розв’язанні мовної проблеми на Закарпатті на початку ХХ ст. та 

роль вченого у встановленні єдиних правописних норм для Східної і Західної 

України (1927). 

Будучи представником Закарпаття, І. Панькевич підготував «Граматику 

руського язика» (1922, 1927, 1936), в якій орієнтувався на загальноукраїнську, 

західноукраїнську і закарпатську мову. Автор дисертації розглянула третє видання 

граматики І. Панькевича, у якому вчений не полишав думки про підручник, що 

задовільнить потреби шкільництва. В. Чикут вказала на певні зміни у структурі 

навчальної книжки та наголосила на застосуванні основних дидактичних 

принципів у праці вченого. Окремим підрозділом під назвою «Особливості 

термінології у граматиках І. Панькевича» дисертантка описала термінологію 

Панькевичевих граматик. Вчена з’ясувала, що І. Панькевич вживав таку 

термінологію, яка була б доступною і зрозумілою населенню у вивченні 

навчальної дисципліни. Наприклад, на позначення частин мови І. Панькевич подав 

поширені в Галичині українські терміни та їх російські відповідники: именники 

(имена существительныя), приложники (имена прилагательныя), заименники 

(мhстоименія), числ?вники (имена числительныя), дhєслова (глаголы), присл?вники 

(нарhчія), приименники (предлоги), злучники (союзы), оклики (междометія). У 

пізніших виданнях граматики спостерігаємо певні зміни щодо використання таких 

термінів на позначення частин мови (наприклад, у першому виданні автор подає 

назву приложник, а в третьому прикметник)» [228, с. 11]. 

І. Гавриш проаналізувала шляхи формування української 

науково-технічної термінології у дисертації «Розвиток українського наукового 

стилю 20 – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалі науково-технічних текстів)» (Харків, 

2001), визначивши що науково-технічні терміни цього відрізку часу творились за 

допомогою словотворчих ресурсів української мови [30]. 

Л. Рогач у дисертаційному дослідженні «Семантична основа лінгвістичних 

термінів в українській та англійській мовах» (Київ, 2000), з одного боку, вперше 
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застосувала формалізований підхід до класифікації та лексико-семантичного 

аналізу лінгвістичних термінів української та англійської мов, а з іншого – 

вперше в загальному мовознавстві представила зіставне вивчення української та 

англійської лінгвістичної термінології. Дослідження показали, що розташування 

в матриці загальновживаних і термінологічних сем відображає співвідношення 

загальновживаної та лінгвістичної термінологічної семантики в українській 

літературній мові [183, с. 11].  

У дисертації «Українська граматична терміносистема (історія та 

сучасний стан)» (Харків, 2001) О. Медведь в діахронічному та синхронічному 

аспектах проаналізувала кількісний та якісний її склад. Також вчена 

запропонувала нову періодизацію історії української граматичної термінології 

(сім періодів). Виявлено, що досліджувана терміносистема розвивалась у межах 

відповідних параметрів на поняттєвому, словесному й словесно-поняттєвому 

рівнях. Також значну увагу приділено проблемі варіантності граматичних 

термінів. Вчена виявила, що найширше представлено явище варіантності у 

термінах-словосполученнях. У дисертації О. Медведь розробила типологію 

варіантності граматичних термінів [142]. 

У 2008 р. І. Ярошевич здійснила комплексне системно-структурне 

дослідження української морфологічної термінології ХХ – початку ХХІ ст. у 

праці «Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст.» (Київ, 

2008). Вчена виявила, що розглянута термінологія супроводжувалась такими 

семантичними процесами як варіантність, синонімія, антонімія, багатозначність, 

омонімія. Дослідниця довела, що цей розвиток відбувався у взаємодії питомо 

українських та запозичених термінів, а також термінів-інтернаціоналізмів [248]. 

Дослідженню мовознавчих термінів у пам’ятках української мови XVI – 

XVII ст. присвячена дисертація Д. Якимович-Чапран «Лексика на позначення 

наукових понять з мовознавства у пам’ятках української мови XVI – XVII ст.» 

(Львів, 2009). Науковець провела лексико-семантичний, етимологічний та 

структурно-граматичний аналіз зазначеної лексики. Окрім цього, було укладено 

максимально повний реєстр назв лінґвістичних понять окресленого періоду, 



31 
 

також указано на способи і засоби термінотворення в українській мові XVI – 

XVII ст. Вчена зауважила, що мовознавча лексика зазначеного періоду 

перебувала «на середині шляху до перетворення на терміносистему». Як 

результат, доведено, що «найкраще систематизованою за поняттєвим принципом 

є підгрупа морфологічних найменувань (205 н. о.), члени якої вирізняються 

також високим рівнем термінізації» [241, с. 15].  

О. Кацімон у дисертації «Теоретичні і практичні аспекти діяльності 

українських мовознавців на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.» (Чернівці, 

2010) комплексно проаналізувала культурно-наукову спадщину українських 

мовознавців, освітніх діячів Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Детальному 

аналізу було піддано мовознавчу термінологію граматик С. Смаль-Стоцького і 

Ф. Ґартнера. На думку дослідниці, «термінологічний апарат граматик 

С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера вперше систематизовано в 2-му виданні 

(1907 р.) як «Азбучний показчик», що містить понад 260 мовознавчих термінів» 

[84, с. 9]. Вчена запропонувала класифікацію мовознавчих термінів: 1) що 

вживаються в усіх зазначених граматиках української мови і в сучасних 

підручниках; 2) терміни, що їх С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер перейняли з 

граматики О. Огоновського, проте вони не вживані у сучасному українському 

мовознавстві; 3) терміни, утворені С. Смаль-Стоцьким і Ф. Ґартнером й уперше 

використані в граматиці 1893 р., згодом підтримані В. Сімовичем у його 

граматиках, проте тепер не вживані; 4) терміни, утворені С. Смаль-Стоцьким і 

Ф. Ґартнером й уперше використані в граматиці 1893 р. та активно вживані у 

сучасному українському мовознавстві [84, с. 10]. 

У зв’язку зі стрімким розвитком науки у сучасному мовознавстві з’явилось 

чимало підгалузей, які поповнили мовознавчу термінолексику української мови. 

Тому Н. Ляшук розглянула у дисертації «Лексичну та концептуальну 

багатозначність лінгвістичної термінології в українській мові» (Київ, 2014). 

Дослідниця зауважила, що багатозначність лінгвістичного терміна може 

призвести до певних труднощів у декодуванні, а також у лексикографічній 

фіксації. Проте одним із основних завдань дисертації було з’ясувати реальне 
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значення лінгвістичного терміна за лексикографічними працями. Дотримуючись 

класифікаційних критеріїв: відношення до терміносистеми та онтологічний 

статус, Н. Ляшук представила власну класифікацію лексично багатозначних 

лінгвістичних термінів за системотвірними поняттями «лінгвістика/ 

мовознавство» та «мова», ієрархічно впорядкувала їх за тематичними групами й 

підгрупами [132].  

Дисертацію «Семантичні відношення в термінологічних 

іменниках-юкстапозитах» (Вінниця, 2016) написала Л. Радомська, в якій 

розглянула семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах зі 

значеннєво нерівноправними та рівноправними компонентами. Перший вид цих 

компонентів характеризується двома типами: гіперон-гіпонімійними 

відношеннями та відношенням подібності. Другий – неоднорідністю; у роботі 

вони поділені на іменники-юкстапозити, утворені із сурядних словосполучень, та 

іменники-юкстапозити, утворені за словотвірною моделлю сурядного типу [180].  

Г. Циганок у дисертації «Розвиток української фонетичної термінології 

ХХ – початку ХХІ століття» (Київ, 2017) представила комплексний огляд 

фонетичних термінів, а саме їх розвиток, функціонування та кодифікацію у 

зв’язку з ієрархічною, структурно-семантичною та формально-граматичною 

організацією. Вчена запропонувала історичні етапи формування і динаміку 

методологічних підходів щодо української лінгвістичної термінології ХХ – 

початку ХХІ ст. Акцентовано увагу на існуванні фонетичних шкіл в Україні з 

погляду історичного та функціонального термінознавства. Аналізується 

фонетична термінологія і як об’єкт сучасного мовознавства. Важливим є той 

факт, що у дослідженні з’ясовано структурно-семантичні особливості 

української фонетичної термінології та схарактеризовано лексико-семантичні 

процеси, що супроводжують розвиток цієї термінології [217]. 

 

1.2. Дослідження мовознавчої спадщини В. Сімовича 

Спадщина Василя Сімовича довший час, особливо в радянську епоху, була 

маловідомою, бо довший час замовчувалася. Постать цієї унікальної особи 
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отримала тавро «буржуазного націоналіста», тому його наукові праці були 

вилучені з бібліотек, чим і була зумовлена необізнаність реставрувати його 

науковий доробок і повернути ім’я В. Сімовича в історію нашої мови. 

Більшість праць про вченого з’явилася в діаспорі. 1944 р. в Нью-Йорку 

вийшов історико-меморіальний збірник «Василь Сімович», у 1953 р. у Вінніпезі 

– брошура П. Коваліва «Василь Сімович» [91]. У 1981 р. в Оттаві вийшли 

філологічні розвідки й статті Юрія Шевельова [255] про цього українського 

ученого. Л. Тарновецька торкнулася питань мовознавчої спадщини великого 

вченого (Київ, 1991) [202]. А у 1995 р. вже в роки Незалежності життєвий і 

творчий шлях ученого (1880 – 1944) описали М. Білоус та З. Терлак [10]. 

Т. Когут детально вивчила його педагогічну та просвітницьку діяльність 

(Івано-Франківськ, 2007) [94], О. Сімович дослідила роботу свого прадіда над 

унормуванням українського правопису (Чернівці, 2008) [200].  

Лінгвістичні дослідження філологічних праць В. Сімовича належать 

переважно перу діаспорних учених Ю. Шереха (Шевельова) [230; 231; 232; 234; 

237], С. Гординського [39], В. Дорошенка [57], П. Коваліва [91]. 

Належну оцінку мовознавчій спадщині В. Сімовича дав відомий учений 

Юрій Шевельов. У двох статтях «Життя і праця Василя Сімовича», 

опублікованих у «Слові» 1992 р. [231; 232]. А в статті «Незаступна втрата. 

Василь Сімович – мовознавець» вчений виокремив три групи його мовознавчих 

праць: 

перша – це роботи з історичної морфології й фонетики української мови 

включно з розвідками, присвяченими українській ономастиці («Українське що» 

(1928 р.), «Zur Frage e/o im Ukrainischen» (1932 р.), «До морфології українських 

прикметників» (1933 р.), «Про поголоснене українське л» (1936 р.), «Українські 

іменники чоловічого роду на -о» (1929 р.), «Українські чоловічі ймення осіб 

на -но» (1931 р.), «Історичний розвиток українських чоловічих хресних імен» 

(1931 р.);  
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друга – роботи з історії української граматики й правопису («Граматика 

Лучкая» (1931 р.), «Правописні системи Драгоманова» (1932 р.), «Йозеф Їречек і 

українська мова» (1931 р.);  

третя – стилістичні праці («Спроби перекладів святого письма в творах 

Ґалятовського» (1930 р.), «Дещо про Шевченкову архаїзовану мову» (1939 р.), 

«"Недосвіт" у Шевченка» (1941 р.) [234, с. 427–428]. 

Окрему увагу Ю. Шевельов приділив його граматикам, які постали як 

результат десятилітньої праці Сімовича-вчителя. «Сімовичева «Граматика …» 

вигідно відрізнялася від уже написаних під ту пору у великій кількості граматик 

тим, що її автор дослідив українську мову в діахронічному аспекті. Як 

висловився Ю. Шевельов, «мову взято розтягненою в часі – від Котляревського 

аж до Сімовича» [231, с. 6].  

Граматичні праці Василя Сімовича були у полі зору О. Горбача: 

«Василь Сімович і його «Граматика української мови» (1921) [34]. О. Кацімон 

«Граматика Василя Сімовича (1921) як джерело діалектологічних студій» [82]. 

Правописні ідеї В. Сімовича детально описали В. Зубченко [77], 

О. Сімович [200], Л. Ткач [206]. 

Питання культури української мови у працях В. Сімовича порушила 

Н. Карікова [81]. Названій темі мовознавець присвятив близько десяти 

спеціальних розвідок. Перша стаття «Хто у нас знає мову» була надрукована в 

періодичному виданні «Буковина» в 1907 р. Ґрунтовна Сімовичева праця «На 

теми мови» побачила світ 1924 р. Іще через десять років, у 1934 р., з-під пера 

В. Сімовича вийшло одразу шість розвідок: «Жінка і культура мови», 

«"Великоукраїнські" вислови», «Дещо про нашу купецьку мову», «Наша 

товариська мова», «Рідна мова й інтелектуальний розвій дитини», «Один гін і сто 

перепон». У 1942 р. вийшла друком стаття «Театр і культурна мова» тощо. 

В окремих працях учені звертали увагу на мовознавчі терміни, але 

детального глибокого аналізу лінгвістичної термінології у працях В. Сімовича 

ще не було. Оскільки, як бачимо, учений торкався різних аспектів української 

мови, однак ми зосередимо увагу лише на його граматиках (1918 та 1921 рр.). 
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Український мовознавець Л. Тарновецька в однойменній статті висловила 

думку про те, що ідеї й напрацювання ученого використало чимало відомих 

мовознавців, не покликаючись на автора [202].  

 

1.3. Українські граматики, що передували появі навчальних книжок 

В. Сімовича  

Теоретичні обґрунтування граматичних термінів розпочались ще в XVI – 

XVII ст. Це був етап, коли з’явилися перші українські граматики, у яких автори 

послуговувалися тими чи іншими мовознавчими термінами, які, переходячи з 

однієї навчальної книжки до іншої, поступово удосконалювалися, шліфувалися, 

усталювалися.  

Однією з перших вагомих спроб написання перших східнослов’янських 

граматик став Трактат «О осмихъ частехъ слова» – «не просто переклад 

грецьких творів чи компіляція, а одна з найперших спроб пристосувати вчення 

давніх греків і візантійців до слов’янського матеріалу, осмислити особливості 

слов’янської морфологічної системи, виробити відповідну лінгвістичну 

термінологію. Він підготував ґрунт для перших оригінальних праць у східних 

слов’ян… До XVI ст. він був єдиним шкільним посібником із граматики [163, 

с. 68]. Багато термінів із цього трактату засвоїли вітчизняні граматисти XVI – 

початку XVIІ ст. Деякі з термінів у незмінній або модифікованій формі 

зберігаються і в сучасних термінологіях граматик XVI – XVIІ ст.» [6, с. 15]. 

На думку В. Сімовича, «початки українського мовознавства сягають кінця 

XVI в., коли для потреб школи почали появлятися шкільні підручники 

(«Кграматика словеньска языка» 1586; Адельфотес 1591, Зизаній Тустановський 

1596, Смотрицький 1618)». І далі учений продовжує: «…тільки ж усі ці праці, 

складені на зразок шкільних латинських і грецьких підручників (Донат, Альвар, 

Ляскаріс, Мосхопул і т.д.), мали на оці найважніші (практичні) закони 

церковнослов’янської мови (на українській фонетичній основі) й самої 

української мови торкалися тільки посередньо. А проте деяким із них 

(Смотрицький, рукописна граматика Ужевича з 1643) довелося відограти велику 
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ролю в історії слов’янського мовознавства (Добровський), терміни, складені за 

грецькими і латинськими зразками, прийнялися цілком у російській граматичній 

термінології й довгий час (поза 70 рр. ХІХ в.) вживалися в шкільних підручниках 

західно-українських; Смотрицький і його перерібки були шкільними 

підручниками церковнослов’янської мови в Московщині й Сербії (Мразович). З 

погляду самої української мови більшу вагу мають лексичні праці, словники 

церковнослов’янсько-українські з кінця XVI в…» [197, с. 185–186]. 

Львівська дослідниця Д. Якимович-Чапран у статті «Внесок авторської 

спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVI – XVII ст.» 

здійснила аналіз мотиваційної бази, граматичних і семантичних особливостей, 

походження номенів та їхніх складників. Науковець вказала на те, що діяльність 

науковців зі спілки Адельфотес – прецедентне явище в історії українського 

мовознавства. Вчена наголосила, що їм удалося створити першу систему 

термінолексики з морфології та фонетики, що попри певну лакунарність і 

поодинокі ономасіологічні недоліки добре надавалася до опису і грецької, і 

української мови, завдяки чому і була основою, на якій ґрунтували свої праці 

науковці чергових поколінь [242, с. 170]. 

Кроком уперед стала «Грамматіка словенска» Л. Зизанія, надрукована 

1595 р. у Вільні, присвячена описові фонетико-орфографічної й морфологічної 

системи словеноруської мови. Відомо, що вчений також зробив першу спробу 

кодифікації церковнослов’янської мови. Він великою мірою використовує 

термінологію львівської граматики 1591 р., але розширює й вдосконалює її. 

М. Смотрицький у «Грамматіка славенскія правилное синтаґма…» (1619) 

унормував правописні вимоги різних рукописних трактатів та пристосував їх до 

тогочасного вчення про фонетику грецької і латинської мов, штучно поширюючи 

грецькі часокількісно-просодійні зразки на церковно-слов’янський матеріял. 

Впровадивши вперше льокатив та (за латинськими граматиками) намітивши 

дієслівні аспекти й виділивши вигук та відкинувши артикль, Смотрицький, 

однак, за грецькими зразками переніс у церковно-слов’янську мову чужі 

граматичні форми й категорії» [36, с. 2922]. 

http://litopys.org.ua/zyzgram/zy.htm
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Дослідник перших східнослов’янських граматик ХVІ – ХVІІ ст. В. Німчук 

вказував, що робота М. Смотрицького вплинула на розвиток української 

граматичної термінології [155]. На думку В. Сімовича, «саме граматика 

Смотрицького дала основу до деякої нормалізації словено-руської мови XVIІ в., 

що стала літературною мовою творів київської школи (Ґізель, Граб’янка і т.д.)...» 

[197, с. 186]. 

У той час за межами України з’являється низка граматичних студій, 

зокрема це граматика І. Ужевича (1643 р.). І. Білодід, Є. Кудрицький відзначили, 

що вчений проявив «винахідливість щодо запровадження термінології для 

дієслівних форм. Зокрема щодо категорії виду» [8]. О. Горбач відзначив, що 

І. Ужевич здійснив спробу «накреслити граматику української ділової мови для 

потреб чужого латинського – мовного світу» [35, с. 18]. 

Закріпивши на слов’янському мовному ґрунті вироблену ще в античних 

граматиках термінологію, давньоукраїнські мовознавці творчо використали її та 

створили велику кількість нових термінів з урахуванням особливостей рідної 

мови, які впродовж наступних століть активно використовували українські вчені 

[282, c. 29].  

На початку ХІХ ст. з’являються навчальні книжки: «Граматика» 

Є. Копітара (1808), «Граматика» М. Лучкая (1830), граматики Т. Глинського 

(1845), «Галицко-руська граматика для легчайшего выучения галицко-руского 

юношества» Г. Паславського (1848).  

Так, Є. Копітар у своїй граматиці словенської мови виступив проти 

штучного язичія перших українських граматик. У передмові до якої автор 

висловив цікаві думки щодо окремих мовних питань, зокрема про 

співвідношення літературної мови і діалектів, про книжну і усну мову, про 

історію заселення Закарпаття. .Далі йшли чотири основні розділи: «О буквах», 

«Про слова», де розглядалися словотвір і словозміна частин мови, «Об удареніи 

гласа», «О сочинении». М. Лучкай виділяє дев’ять частин мови.Однак частки він 

іменує сполучниками. Граматику М. Лучкая досліджував В. Сімович. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1808
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«Граматика малоруського язика для шкіл парафіяльних Галичини» 

Т. Глинського написана живою розмовною мовою. Складається зі вступу, двох 

частин і додатку (правопис).У першій частині йдеться про письмена, склади, 

слова, у другій – про частини мови. Автор послуговується термінами: імє річи, 

імє прикладне, імє числительне, заімок, слово часове, предімок, прислівце, 

слівник, викрикник тощо. Вважають, що за взірець Т. Глинському слугувала 

граматика польської мови М. Корчинського. 

У граматиці Г. Паславського йшлося про звуки, види слів, складню і 

правопис. Автор подав 42 букви кирилицею, гражданкою і скорописом, а їх 

назви та значення – латинкою, далі поділив їх на «гласныя», «согласныя» та 

«безгласныя» (Ь, Ъ). Слова поділяв на первісні, похідні та зложені. Виділено 

дев’ять частин мови. У третій частині йдеться про «словосочіненіє» і 

«предложеніє». 

Праці, що з’являлись у цих роках, переважно видавались за межами 

України та орієнтувались на не україномовний текст їхнього написання. 

І. Огієнко до періоду закордонної граматичної літератури першої половини 

ХІХ ст. зараховував «чотири граматики: М. Лучкая (р.1830) на латинській мові, 

І. Левицького (р.1834) на нїмецькій мові і дві на польській – І. Ваґілевича (1845) 

та І. Лозинського (р. 1846)», про які писав: «термінів в граматиці М. Лучкая дуже 

мало, і всі вони – давнї славянські». У І. Левицького – термінольоґїя славянська і 

росийська, частенько навіть з давнїм наголосом... Термінів з слів рідної мови тут 

зовсїм нема. Термінольоґїя третьої граматики – Яна Ваґілевича – цїлком списана 

з росийської граматики Греча і нїчого українського, самостійного в ній не 

знаходимо. І сама граматика ся є тілько переробленнєм зазначеної граматики 

Греча. Що до граматики І. Лозинського, то в нїй ми знаходимо саму тілько 

термінольоґїю польську, термінів «руских» тут не знати» [159, c. 11–12]. 

Думку про те, що польська граматична термінологія переважає у 

граматичних працях І. Могильницького, І. Вагилевича та ін., також висловила 

Н. Москаленко у праці «Про шляхи розвитку української граматичної 

термінології» (1963). Вчена відзначила, що у граматиці І. Могильницький 
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допускає уживання синонімного ряду термінів, де спочатку автор подає «не 

змінені російські терміни поряд з ними обов’язково називає терміни польські або 

латинські» [152, с. 75].  

У підросійській Україні, окрім праці О. Павловського «Грамматика 

малороссийского наречия или Грамматическое показание существеннейших 

отличий, отдаливших малороссийское наречие от чисто российского язика» 

(1818), не видано жодної граматики української мови через таємне 

розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії П. О. Валуєва 

(1863 р.), а також ІІ Емського указу (1876 р.) про заборону викладати в школах, 

видавати твори і друкувати будь-які книжки українською мовою. Ця граматика 

18 р. чекала дозволу на друк. Граматична частина книги поділена на два розділи: 

«О буквах (основні відомості з фонетики)» та «О частях речи». Синтаксису автор 

не передбачив. Ця граматика поклала початок глибокому, дійсно науковому 

опису української національної мови, визначила напрям у формуванні єдиної 

загальнонаціональної мовної норми. 

У середині ХІХ ст. спостерігаємо появу в граматиках нових 

терміноодиниць. Чільне місце на цьому етапі займають навчальні праці та 

наукові розвідки Я. Головацького, М. Осадцї, Г. Шашкевича, П. Дячана, 

О. Партицького, Є. Желехівського, І. Верхратського та ін.  

Праця Я. Головацького (1849) «була першою граматикою, написаною 

мовою «рускою», а не чужосторонньою. Термінольоґія Головацького, як і 

термінологія попередніх граматик, цїлком перейнята з мов слав’янської та 

російської. Проте, як зауважив І. Огієнко, ознакою його термінології стало те, що 

для «термінів славянських та росийських він подекуди вживає в українській 

конструкції, надає їм українського закінчення» [159, c. 13]. 

«Граматика руского языка» М. Осадци відіграла вирішальну роль у 

формуванні фундаментальних засад будови граматичного укладу української 

мови. Вона була надрукована гражданським шрифтом і слугувала підручником 

для західноукраїнських гімназій від 1832 до 1889 рр.Книга містить підрозділи, 

присвячені вивченню простого, складного, підрядного речень та порядку слів у 
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реченні. У цій граматиці зафіксовано спробу творення власних синтаксичних 

термінів. Вчені схвально висловлювалися про цю працю і визначали її як таку, 

що характеризує новий етап у розвитку граматичної термінології. Вчений 

І. Огієнко помітив, що автор праці вживає такі ж терміни, що відносяться до 

граматичної термінології російської мови. Позаяк налічується тут чимало 

термінів, «вироблених на підставі народньої мови, термінів таких, яких 

уживають і в наші часи. Взагалї, терміни хоч і росийські, але частенько мають 

українську вимову, українське закінченнє, і сама мова граматики М. Осадця вже 

трохи одрізнюєть ся від того «язичія», що ми стріваємо в попереднїх працях» 

[159, c. 13], бо написана на народній основі українською мовою. 

У Відні 1865 р. вийшла «Мала граматика языка русского» Г. Шашкевича. 

Книжка мала кілька розділів, серед них «О словах и мовь», «О словотворенью». 

П. Павлусевич підкреслив, що Г. Шашкевич запровадив народну термінологію. 

І. Огієнко проаналізував термінотворчу діяльність Г. Шашкевича, зауваживши, 

що «терміни, на які натрапляємо в «Упражненіяхъ граматичнихъ», доволї 

одрізняють ся од попереднїх. Видаючи «Малу граматику», Г. Шашкевич ужив 

тих же саме термінів, що й М. Осадца. Цїкава передмова сеї граматики, що до 

термінольоґії» [159, c. 15].  

Вагомою стала заслуга П. Дячана в закріпленні граматичної термінології. 

О. Микитюк помітила, що низку морфологічних термінів П. Дячан подав у своїй 

граматиці (1865), зокрема назву числівник, термін дієслово [271, с. 305]. До 

такого активного термінотворення долучився також і О. Партицький, який увів 

назви іменник та прислівник [271, с. 221, 343]. Чимало термінів О. Партицький 

запозичив у П. Дячана [159, c. 17]. 

З. Кузеля вважав, що «з термінологічного боку Галичина випередила 

зрештою російську Україну, … «бо вже по році 1848-ому виявилася потреба 

витворити українську термінологію для шкільних підручників і для 

адміністрації» [126, с. 224].  

Розвиток української літературної мови другої половини XIX – початку 

XX ст. характеризується розширенням сфер застосування української літературної 
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мови на Східній та Західній Україні. Підручники з української мови на західних 

теренах, що з’явилися в ХIХ ст., мали здебільшого аматорський характер, тому 

авторів цих навчальних книг М. Возняк назвав автодидактами [28]. 

У створенні підручників з української мови ХХ ст. легко визначити 

«початковий етап», яким В. Ващенко вважає «період з 1906 до 1917 р». За 

спостереженнями науковця, «протягом 1906–1917 рр. вийшло 12 видань 

підручників з граматики української мови (морфології, фонетики та синтаксису), 

які спирались на живу народну мову Наддніпрянщини» [13, с. 81]. 

У багатьох публікаціях, уміщених в періодичних тогочасних виданнях, час 

від часу порушувалося питання потреби якісних шкільних підручників, чільне 

місце серед яких посідали навчальні книжки саме з української мови (Д. Гаркуша 

«Початок шкільного року на Україні» («Розвага» 1917), Є. Грицак «З історії 

книжкового руху на Великій Україні (1917 – 1922)», І. Панькевич, В. Ганцов та 

ін.), оскільки українська мова була основою навчання інших шкільних дисциплін 

[163, с. 377]. 

За словами Ю. Шевельова, це були «потреби школи», що «спонукали не 

одного викладача й науковця взятися за укладання підручників – граматик, 

орфографічних порадників, хрестоматій з мовним коментарем. Різного рівня 

були ці підручники, але вони виконали корисну справу» [235, с. 311–332].  

В. Сімович здійснив спробу дати характеристику тогочасним шкільним 

підручникам для навчання української мови. Він виявив значну кількість 

підручників «клясично непотрібних» і вказав на низку причин, що зумовлювали 

складність цього явища. Не годилось, на думку науковця, ставитись байдуже до 

викладання української мови у школах та на мовних курсах, бо «…дають вчити 

того предмету і математикам, і природознавцям, і клясичним філологам, і 

катехитам і т.д., і т.д.». [195, с. 31]. 

Проте ці видання подекуди містили неточності або хибували своїм 

наповненням. М. Вороний зауважував, що «укладачі граматик або йшли 

безкритично за російськими зразками, часом перекручуючи їх наосліп по власній 
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уподобі або творили їх по власному строго-науковому методу, лишаючись 

замкненими доктринерами, далекими від життя» [29, с. 3]. 

Проблема вимагала створення таких граматик та підручників, які б 

відповідали вимогам тогочасного розвитку наукової термінології та були 

доступні і зрозумілі користувачам. Автори праць у передмовах проводили аналіз 

граматичної термінології, подекуди натрапляємо на роз’яснення щодо її 

вживання в авторському викладі, або ж покликання на авторство попередників, 

були й прихильники традиційного вживання. Такий факт дає підстави говорити 

про наміри вчених уніфікувати граматичну термінологію, утвердити її в 

мовознавчій науці. Цінність цих граматичних книг була значною, незважаючи на 

їх навчальний характер.  

Науковці по-різному періодизують появу граматик. Н. Москаленко 

визначила період з кінця XVI – до кінця першої половини ХІХ ст. підготовчим. 

Вона окреслила етапи, якими розвивалась українська граматична термінологія. 

На її думку, «перший період в історії української граматичної термінології 

охоплює час з XVI ст. до кінця першої половини ХІХ ст. … Для цього періоду 

характерна і велика залежність термінології в українських граматиках від 

термінології граматик інших мов, особливо грецької, старослов’янської, 

російської, іноді – польської. Навіть самі граматики, що виходили у той час, 

написані були частіше не українською мовою» [272, с. 28]. Н. Москаленко 

визначила, що у граматичній термінології на загальному фоні (ХVІ – до кінця 

першої половини ХІХ ст.; друга половина ХІХ до 1917 р.) проявлялась 

«характерна кустарність, стихійність і безплановість у створенні лінгвістичних 

термінів» [272, с. 30].  

В. Чапленко назвав цей період стихійним. Аналізуючи слов’янську 

граматичну термінологію того часу, зауважує, що той часовий відтинок вражає 

несподіваними проблисками підсвідомого чуття у називанні мовних  

понять [181]. 

Одні науковці схилялися до думки, що спеціальні найменування і 

граматичні назви запозичувалися із граматик грецьких, латинських тощо, а інші 
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– стверджували, що розвиток граматичної термінології перебував у тісному 

зв’язку із появою перших навчальних посібників, які вимагали відповідного 

термінного наповнення. Погляди науковців на граматичну термінологію 

засвідчують процес призбирування термінів, які були запроваджені авторами 

тогочасних граматик, а сьогодні закріпилися в сучасному лінгвістичному 

термінофонді.  

 

Висновки до розділу 1 

Дослідженню мовознавчої термінології присвячено чимало 

кваліфікаційних праць, монографій. Серед них роботи М. Лесюка, Г. Мацюк, 

Н. Москаленко, В. Німчука, Д. Якимович-Чапран та ін., які в історичному плані 

проаналізували граматики певних історичних періодів, спорадично звертаючи 

увагу на ті чи інші лінгвістичні терміни. 

Тяглість процесу творення української граматичної терміносистеми є 

актуальною темою у наукових дисертаціях. За період з 1999 до 2017 р. у полі 

зору учених була граматична, філологічна термінологія загалом, а також 

лінгвістична термінологія персоналій, різні її підсистеми на різних етапах її 

функціонування. Також досліджувалася семантична основа лінгвістичних 

термінів, лексична та концептуальна багатозначність лінгвістичної термінології в 

українській мові, семантичні відношення в термінологічних 

іменниках-юкстапозитах.  

Спадщина В. Сімовича довший час, особливо в радянську епоху, була 

маловідомою. Тепер настав час її докладно дослідити й описати. Дослідження 

мовознавчої діяльності Василя Сімовича свідчить про велич цієї постаті. Перші 

праці про В. Сімовича з’являються в кінці 40-х рр. ХХ ст. за кордоном і до 

сьогодні його мовознавчі погляди детально ще не описані. 

Інтереси вченого охоплювали спектр історичної морфології, фонетики, 

історичної граматики, правопису, культури мови та стилістики. Про вченого 

випущено низку історико-меморіальних розвідок. Особливо прислужився вчений 

виробленню та нормалізації української граматичної термінології. 
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Граматики В. Сімовича побачили світ у перші десятиліття ХХ ст. Це 

«Початкова граматика української мови» (1918) та «Граматика української мови 

для самонавчання та в допомогу шкільній науцї» (1921). Щоб виявити їх 

особливість в утвердженні української граматичної термінології, слід було 

показати історичний шлях українських граматик та зіставити підручники 

В. Сімовича з іншими українськими граматиками його доби. 

Формування граматичної терміносистеми української мови розпочалось ще 

в XVI – XVII ст., коли почався процес призбирування та акумулювання 

граматичних термінів. Тому цей період учені називають підготовчим або 

стихійним. 

Науковці намагалися формулювати точні, конкретні терміни на позначення 

граматичних понять. Проте у межах терміносистеми переважала дифузність, 

лакунарність. Першою спробою, що передбачала вироблення шляхів 

унормування, став процес підручникотворення. Україна була забезпечена 

шкільними підручниками ще в XVI та XVIІ ст.  

Уживані в граматиках терміни зазнавали впливу граматик інших мов, 

особливо грецької, старослов’янської, російської, іноді – польської.  

Пізніше у кінці ХVIII, а с особливо у ХIХ ст. чільне місце у подальшому 

термінотворчому процесі заслуговує діяльність Є. Копітара, М. Дячана, 

М. Лучкая, Т. Глинського, Г. Паславського, Я. Головацького, М. Осадци, 

Г. Шашкевича, О. Партицького та ін. Відбувається відбір термінів, що 

відображають елементи україномовної бази. 

Аналіз багатьох підручників здійснив В. Сімович. Це зокрема праці 

«Граматика М. Лучкая» (1933). 

Граматичний доробок мовознавців цього періоду дозволив осягнути й 

відтворити ідеї, концепції, запропоновані тогочасними вченими, а також 

простежити тяглість процесу кодифікації граматичної терміносистеми, показати 

безперервність розвитку української мовознавчої думки.  
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Основні положення розділу 1 апробовано у статтях «Лінгвістична 

термінологія як об’єкт наукових досліджень у дисертаціях кінця ХХ – початку 

ХХІ сторіччя» [99], «Погляди Василя Сімовича на культуру мови» [102]. 
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РОЗДІЛ 2 

ГРАМАТИКИ В. СІМОВИЧА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОБИ 

 

2.1. Українські граматики кінця ХІХ – початку ХХ ст. в оцінці 

В. Сімовича, його сучасників та науковців сьогодення 

2.1.1. «Граматика руської мови» (1893, 1914) С. Смаль-Стоцького, 

Ф. Ґартнера. У своїй граматиці, що у першому виданні мала назву «Руська 

граматика» (1893), a на початку XX ст. кілька разів перевидавалася під назвою 

«Граматика руської мови», вчені зробили значний внесок у формування 

української граматичної термінології. З іменами вчених С. Смаль-Стоцького та 

Ф. Ґapтнеpа пов’язується важлива кодифікаторська справа, а саме запровадження 

фонетичного правопису на Галичині, який автори праці використали у «Рускій 

граматиці» (1893). По суті, це був перший український правопис, укладений за 

фонетичним принципом та детально описаний. Ця книга принесла перші суттєві 

зміни у шкільництві Галичини. Довший час «Руска граматика» була чи не 

єдиним підручником шкільного типу. За спостереженнями І. Огієнка, у цій 

граматиці «пopiвняно з пpaвoписoм Ом. Огоновського та Євг. Желехівського, 

нового бyлo зoвсiм мaлo, a мoже нaвiть були кpoки убiк; aлe важно булo тe, щo 

цей прaвoпис здoбyв сoбi ypядoве зaтвеpдження» [158, с. 355]. Під назвою 

«Граматика руської мови» вона зазнала перевидання 1907, 1914, 1922, 1928 рр. 

1913 р. перевидана німецькою мовою. У підручнику автори запровадили 

нові граматичні терміни, придумані проф. Смаль-Стоцьким, напр. однина, 

множина, замінено церковнослов’янські назви сущник, глагол, приложник, 

причасник і т.п. Деякі терміни у названій праці є усталеними сьогодні. Це: буква, 

звуки м’які/тверді, склад, наголос, корінь, закінчення, милозвучність, назви 

частин мови (іменник, прикметник, заіменник, числівник, дієслово, прислівник, 

приіменник), відмінок, відмінювання, відміна, правопис, синоніми, назви числових 

форм (однина, множина), назви більшості розрядів займенників (особові, 

зворотний, відносні, неозначені), особа, час, спосіб, стан дієслів, види дієслів 

(доконаний і недоконаний), дієприкметник, дієприслівник, речення, назви 
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головних членів речення (підмет і присудок), назви підрядних речень 

(наслідкові, причинові, часові, умовні, порівняльні) та ін. Однак знаходимо і такі, 

що різняться від традиційних, напр.: голосівки, шелестівки, безголосі, мягчення 

тощо. 

З методикою граматики С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґapтнеpа був добре 

ознайомлений В. Сімович. Як зазначав учений, це був підручник, який відповідав 

давнім нашим традиціям, сформулював і подав мовні закони, що відповідали 

духові самої української мови, «без огляду на клясичні мови, не дає правил, до 

яких ми так дуже привикли, наводить багато прикладів у відміні, нову 

клясифікацію в деклінації, кон’югації і т.д., і т.д…» [195, с. 34]. Василь Сімович 

підкреслював, що причина популярності шкільної граматики проф. 

С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґapтнеpа полягала «в новому підході авторів до 

навчання мови в школі» [165, с. 89]. 

В. Сімович відзначив важливу функцію цього навчального підручника, 

який «вартий … того, щоб більше на нього звертати уваги, бо він одинокий 

грам[атичний] підручник, який, не тратячи наукового ґрунту, відповідає 

рівночасно педагогічним вимогам; лиш із нього можна навчати молодіж 

граматики у новочасному розумінню сього слова» [195, с. 47]. Значення 

підручника, за В. Сімовичем, полягає у тому, що автори зуміли віднайти власний 

спосіб викладу матеріалу, і найважливіше – не нав’язували граматичних правил 

шкільній спільноті, як до того практикували вивчення мертвих мов. «Книжка 

плекана зі становища української мови, без огляду на латину та греку, без огляду 

на польську мову; на кождім місці видно різку ріжницю між нашою мовою а 

російською. Таким чином граматика Стоцького зриває із прийнятими досі 

поглядами на науку того предмету – жаль тільки, що стиль у книжці трохи 

тяжкий. Це була б одна її хиба, а друга така, що автори ніяк не зважилися зовсім 

пірвати подекуди із формами та зворотами, які виробили собі самі наші т.зв. 

«сурдутовці» [195, с. 35]. В. Сімович, розмірковуючи про граматичну 

термінологію підручника, спершу звернув увагу на терміни: «вони нові, утворені 

згідно із духом мови; більшість їх уже й прийнялася. Деякі з них, правда, 
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незручні, напр.: шелестозвук, голосозвук (у Тимченка – шелестівка, голосівка), 

стан підметний, стан предметний, іменник, заіменники указуючі, теперішність, 

минувшість, будучність і т.д., але велика більшість дуже вдатна і її можна 

прийняти без жадної дискусії (напр., дієслова наворотові, започинові, протягові, 

дієіменник, дієприслівник, спосіб приказовий, звуки проривні, протиснені, однина, 

множина, із сербс. грам.) [195, с. 46]. 

Високо поціновували цю граматику й науковці пізнішого часу. Так, 

М. Жовтобрюх та Л. Хоменко зазначили, що в працях С. Смаль-Стоцького і 

Ф. Ґapтнеpа «Руська граматика» (1893) та «Граматика руської (української) 

мови» (1913, нім. мовою) «докладно висвітлюється питання української 

фонетики з певною орієнтацією на пд.-зх. особливості…» [68, c. 763].  

Діаспорні дослідники також не оминули увагою цю навчальну книжку. 

О. Цісик у «Записках наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка» (1960) звернула 

увагу на методику, якою послуговувались С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґapтнеp: 

«...багатий збір прикладів, які мають служити вчителеві як матеріял, що його він 

повинен, разом з учнями, упорядкувати і при помочі дедуктивно-синтетичної 

методи творити певні категорії. Ця праця впроваджує учнів у зрозуміння мовних 

явищ, оживлює предмет навчання, збагачує їхню мову» [218, с. 14]. В. Чапленко 

характеризував підручник С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґapтнеpа, «як хронологічно 

перший, виразно обіпертий на живу народну мову», який став опорною схемою 

побудови і для наддніпрянських граматик, що почали появлятись після революції 

1905 р., – « був опорою навіть у тих випадках, як від нього наддніпрянським 

авторам треба було «відштовхуватись» [219, с. 247]. Також вчений наголосив, що 

розробленою граматичною термінологією послуговувались також перші 

наддніпрянські автори. З цього приводу висловився також К. Кисілевський. 

Дослідник помітив, що терміни, вжиті у граматиці, є доступними, тому що 

автори праці подають «уже зрозумілу термінологію, бо сперту на народній 

основі, а не на староукраїнській, ані церковнослов’янській основі. І так: 

голосозвуки або самозвуки, шелестозвуки або співзвуки, проривні, протиснені 

звуки, голосові та безголосові шелестозвуки…» [85, с. 34] та ін., та 
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найважливіше, стверджує вчений, – «в своєму часі вона унормувала всякі 

розбіжності в письмі й слові» [85, с. 35]. 

Звертали також увагу на вживання граматичної термінології в аналізованій 

граматиці і сучасні вчені І. Вихованець, К. Городенська [259; 282], Н. Гуйванюк 

[44], І. Матвіяс [138], Л. Пена [171], О. Кацімон [83], С. Яворська [240] та ін.  

За спостереженнями науковців, заслуга С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґapтнеpа у 

впровадженні граматичних назв виявилась надзвичайно цінною, бо низку 

термінів, які запропонували автори навчальної книги, були запроваджені у 

термінологічну систему сучасної української мови, це зокрема терміни: 

прислівник, прикладка [І. Вихованець, 15, c. 155; 19, c. 524] та термін стан 

[В. Русанівський, 189, c. 638]. Вперше вжито у праці С. Смаль-Стоцького і 

Т.(Ф.) Ґapтнеpа (1893) і термін дієвідміна [В. Русанівський 186, c. 152]. 

Н. Гуйванюк також виявила низку синтаксичних термінів, які автори 

розгляданої праці вперше ввели до граматичної терміносистеми, що позитивно 

вплинуло на розвій синтаксичної термінології [44]. 

Л. Пена у розвідці «Лінгвістичні терміни у «Граматиці української 

(руської) мови» С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера» встановила 

співвідношення власне українських та іншомовних термінів і терміносполук у 

вказаній граматиці, а також виділила спільні й відмінні риси між сучасною 

системою лінгвістичних термінів та сукупністю мовознавчих термінів, 

зафіксованих у підручнику. Нетиповим явищем у цій праці є уживання 

слів-термінів іншомовного походження; перевагу надано українським назвам, 

часто спостерігаємо паралельне вживання двох власне українських форм. Також 

Л. Пену зацікавлювали мовознавчі терміни з галузі дериватології у цій 

навчальній книзі у порівнянні зі сучасною термінологією. На думку вченої, 

мовознавчу термінологію цього розділу репрезентують власне українські наукові 

назви та терміносполуки з прозорою внутрішньою формою [171]. 

О. Кацімон, розглядаючи мовознавчу термінологію граматик 

С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера, вказала на дотримання авторами традицій 

також і у термінотворенні. В цілому термінологію граматик вчена 
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охарактеризувала такими параметрами: системність, компактність, прозорість 

внутрішньої форми, уживання власне українських термінів. Дослідниця 

наголосила, що «термінологічний апарат граматик С. Смаль-Стоцького і 

Ф. Ґартнера вперше систематизовано в 2-му виданні (1907 р.) як «Азбучний 

показчик», в якому подано список, що містить понад 260 мовознавчих термінів» 

[83, с. 143]. 

І. Матвіяс зазначив, що відмінностей між термінологією ГРМ 

С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера і сучасною граматикою літературної мови 

відносно небагато [138]. 

Свої міркування висловила також і сучасна дослідниця історії методики 

мови С. Яворська, яка вважає, що відсутність добре впорядкованої практичної 

частини є основним недоліком цієї навчальної книги, що, на думку вченої, й 

призвело до порушень у дотриманні принципу послідовності викладу  

інформації [240].  

Підручник складався зі вступу, п’яти частин і двох додатків. Перша 

частина «Звуки» містить відомості про голосні і приголосні звуки, склад, наголос, 

зміни звуків у словах. У другій частині «Букви» подано відомості про «Руську 

правопись». Третя частина «Словотворення», четверта – «Частини мови, будова 

слова», п’ята – «Складня». Книга витримала чотири видання – 1893, 1907, 1922, 

1928 рр. Синтаксичну термінологію цієї книжки детально дослідила й описала 

Н. Гуйванюк [44]. Зокрема вона стверджує, що автори граматики заклали основу 

логіко-граматичної класифікації складнопідрядного речення й подали терміни на 

позначення його різновидів. 

Отже, підручник С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґapтнеpа провів чітку межу між 

ілюстраціями явищ та правил, тим самим вивів структурний принцип граматики 

на новий лад, бо завдання стояло – розкрити багатство живого українського 

слова та зробити його легким та доступним учневі. Довершеності цій навчальній 

книзі додала її доступна для сприйняття і розуміння термінологія. 

Ставлячи на перший план вимогу науковості, вчені перейшли на позиції 

створення нового типу підручника. Його поява стала початком запровадження 
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фонетичного правопису і сприяла подальшому розвитку як лінгвістичної науки, 

так і вивченню рідної мови в навчальних закладах. 

У підручнику С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґapтнеpа зібрано терміни, що 

позначають фонетичні явища мови, назви звуків та ін.: безголосі шелестівки, 

визвук, випад шелестівок, вставка голосівок, голосівки, голосові шелестівки, 

двозвуки, перезвук іканє, звуки, звуки мовні, мягченє, мягкі шелестівки, прилади 

мовні: гортанка, зуби, язик, піднебіннє, яма носова, наголос, назвук, визвукові 

безнаголосні голосівки, мягченє першого ступня, звуки носові, е або о вставне, 

повноголос, придиховий г, шелестівки протиснені, роззїв, рухомий наголос, 

склади, мягченє другого ступня, шелестівки, шелестівки проривні, шелестівки 

проривні безголосі, шелестівки проривні голосові, шипячі звуки. Тільки у ГРМ 

С. Смаль-Стоцького, Ф. Ґартнера бачимо терміни: голосівка наголошена, звук 

дрижачий, звук протиснений з перестанками, мягкі звуки, тверді звуки, зміни 

звукові, уподібненє звуків, тверді шелестівки, вставка шелестівок, давні 

уподібненя, безголосе г, тихе ф, назвукове і, и, й, опуст голосівок, здвоєня 

шелестівок, переставка, носове о, у, давні голосівки ъ, ь, двозвук іе, перезвук 

словотворний, переставка звуків і складів, милозвучність [278]. 

Терміни морфології у С. Смаль-Стоцького, Ф. Ґартнера переважно 

відповідають тим, якими послуговуємося і зараз. Вчені трактують назви частин 

мови, як: іменники, прикметники, заіменники, числівники. Роди у граматиці 

називаються рід мужеський, женський, середний. Число виділяють як: однина, 

іменники без множини, двійня, множина, іменники без однини. Відмінки 

виражено числовими формами: перший відмінок, другий… За семантичними 

ознаками іменники поділяються на: імена для розумних істот, імена звірят. 

Відміни поділяються на: відміна тверда, відміна мягка, І-а відміна (тверда), ІІ-а 

відміна (мягка), відміна шелестівкова, ІІІ-а відміна (шелестівкова), ІІІ-а відміна 

(шелестівкова), останки іменникової відміни. У прикметниках виділено три 

роди: мужеський рід, женський, середний. Займенники подають терміни: 

заіменник особовий, зворотний, присвойний, указові, питайні, відносні, 

неозначені. Числівники виокремлено на кілька розрядів: головні, порядкові, 
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збірні, подїлові, а також числівникові прислівники. Дієслово характеризується 

такими термінами, як дїєслова недоконані, дїєслова доконані, помічне слово; часи 

є три: теперішність, минувшість, будучність. Спосіб позначають терміни 

прямий спосіб, приказовий, можливий. Виокремлено стан підметний (дїяльний) і 

стан предметний (страдальний). Форми дієслова називаються дїєіменик, 

дїєприкметники, дїєприслівники. Дієвідмін є три: І-а відміна, ІІ-а відміна, ІІІ-а 

відміна, а також підвідміна рівно-голосівкова (мягка), підвідміна рівно-

шелестівкова (тверда). Закріплено у граматиці й терміни пень дїєіменника, пень 

теперішности, відмінюванє дїєслів, дїєприкметник присудковий, підвідміна 

нерівно-голосівкова (мягка), підвідміна голосівково-шелестівкова. У граматиці 

вчених фіксуємо один термін, що характеризує службові частини мови – 

невідмінні частицї (прислівники) [278].  

У ГРМ С. Смаль-Стоцького, Ф. Ґартнера зафіксовано терміни, що 

позначають синтаксичні назви: складня, реченє (гадка), присудок, підмет, 

предмет, придаток прислівниковий, придаток прикметниковий, злучка, 

присудкове імя, зворот приіменниковий, предмет, властивий предмет, дальший 

предмет, внутрішний предмет, придатки прислівникові місця, придатки 

прислівникові способу, часу, степеня, причини, прикладка, лад слів у реченю 

(гадцї). Виділено терміни, що називають типи речень: реченє твердженє, реченє 

питанє, реченє приказ, реченє бажанє, реченя перечне, реченє поєдинче, головні 

реченя, побічні реченя, реченя безпідметові, реченє cтягнене, реченє елїптичне, 

підрядне речення, надрядне речення. За типами сполучення речення поділяються 

на: рівнорядні реченя, злучна звязь речень, у свою чергу ці речення 

класифікуються на: сполука речень протиставна, звязь замірові, наслїдкова 

звязь, часова звязь, умовна звязь, порівнальна звязь, припустова звязь. Підрядні 

речення поділялися у граматиці на: реченє присудкове, реченя підметові, 

предметові, прислівникові, прикметникові, часові, порівнальні, наслїдкові, 

причинові, замірові, умовні, припустові, відносні, питайні, висказові. Також вчені 

аналізують терміни бесїда пряма, бесїда залежна. Наступні синтаксичні терміни 
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вибрано лише з аналізованої граматики: опуст частий реченя, сполука речень, 

однорідні реченя побічні [278].  

ГРМ С. Смаль-Стоцького та проф. Ф. Ґартнера стала предтечею граматики 

української мови В. Сімовича. Мова, якою написано граматику, є доступна для 

читача і відображає галицький різновид літературної мови. І. Огієнко схвально 

оцінив термінологію цієї праці і називав її «найкращою спробою дати менш 

більш наукову, вироблену на підставі народної мови термінологію» [156, с. 21]. 

 

2.1.2. «Коротка граматика української мови» (1906) П. Залозного. З 

початком ХХ ст. створення граматичних підручників починає відбуватися і на 

підросійській частині України. Україномовні школи на цій території не були 

поширені. Однак інтелігенція продовжувала шукати шляхи відродження освіти 

рідною мовою. Вона заявляла про необхідність мати рідну школу і навчати дітей 

українською мовою. А для цього потрібно створювати відповідні шкільні 

підручники. 

П. Залозний увійшов у когорту авторів шкільних підручників, чиї книги 

сколихнули наукову спільноту та спричинили їх до роботи над 

нормалізаторською справою, а разом із цим до розширення можливостей 

української граматичної системи та її граматичної термінології. Праця з’явилася 

1906 р. у Полтаві і перевидавалася в 1913, 1917 та 1918 рр. як «Початкова 

граматика української мови». Її автор адресував усім прошаркам суспільства і 

вважав, що з його працею повинні ознайомитись ті, хто вже опрацьовував інші 

граматики. Підручник містив систематичний виклад граматичного матеріалу з 

великою кількістю мовних ілюстрацій. Перша частина вийшла трьома 

виданнями. Вона мала чотири розділи: 1. Слово і його частини. 2. Звуки і букви. 

3. Частини мови. Правопис. 4. Пунктуація та правописні правила. Друга частина 

складалася із п’яти розділів: 1.Частини мови. 2. Види простого речення. 

3. Речення стягнене. 4. Речення зложене. 5. Загальний огляд розділових знаків. 

Окрім того, підручник містив ще й додаток, у якому з’ясовано питання 

походження та гуртування людських мов, місце української мови серед них. 
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Будучи вихідцем із Наддніпрянщини, вчений стежив за появою 

граматичних праць та змінами, що відбувались в граматичній структурі 

української мови та її термінології на Галичині, та орієнтувався на дослідження, 

які проводили західноукраїнські науковці. Бо, як зазначав П. Залозний, «в 

галицькій Україні наукові справи, а між ними й граматика, давно вже 

викладаються українською мовою; там вироблені граматичні терміни із рідних 

слів, завчити або зрозуміти їх зовсім легко навіть школяреві, що знає російську 

граматику. Тим-то беремо галицькі терміни майже цілком», – наголосив 

П. Залозний [265, с. 2]. Отже, вчений вказав на природу термінів та шляхи, якими 

творились термінолексеми у його КГУМ. У його праці відчувалася 

неупорядкованість та непослідовність української граматичної термінології: 

будучий час, самозвук, заіменник, злучник, дієслово, оклик, відмінок, женський 

рід, минулий час тощо. Однак виявив він і творчий підхід до називання 

лінгвістичних понять. Відомо, що саме П. Залозний увів у граматичну літературу 

термін чергування [265]. У підручнику вжито також новотвори: слова поклику, 

речення вкидне, бесіда пряма й коса та ін [223]. Уперше власне український 

термін частини мови також зафіксовано в КГУМ П. Залозного. Деякі сучасні 

дослідники стверджують, що і термін префікс уперше вжито у його граматиці 

1906 р. [265]. 

КГУМ П. Залозного В. Ващенко відносить до навчальних книг шкільного 

типу періоду з 1906 до 1917 р. Учений писав, що цей «короткий, але 

систематичний підручник П. Залозного побудований на зразок аналогічних книг 

з російської та інших мов» [13, с. 84]. Недоліком цієї книги В. Ващенко вважав 

те, що у ній не було вміщено вправ та завдань, які безпосередньо потрібні для 

шкільного навчання [13].  

М. Жовтобрюх стверджує, що «підручники з граматики Залозного 

ґрунтуються на матеріалі літературної мови, як вона представлена у творах 

письменників Східної України, й граматична термінологія в них повністю 

зорієнтована на вживану тоді у східноукраїнських мовознавчих працях 

термінологію, хоч вона й була ще далеко не досконала» [65, с. 33].  
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А. Поповський наголосив, що «підручник «Коротка граматика української 

мови» (ч. 1 – 1906, 2 – 1913) П. Залозного відіграв важливу роль у формуванні 

літературної норми української мови» [179, c. 192] та помітну роль у нормуванні 

української граматичної термінології. Книжка вийшла у Східній Україні. Проте 

використовувалася вона лише для домашнього навчання і самоосвіти, оскільки 

українських шкіл в Російській імперії не існувало. 

Терміни фонетики у П. Залозного позначають назви звуків, наголосу та 

інші фонетичні поняття: протинка, букви, отвертий склад, вставка звуків, 

самозвуки, гортанні співзвуки, губні співзвуки, замкнений склад, звуки, зубні 

співзвуки, мнякшення співзвуків, мнякі самозвуки, прилади вимовляння, наголос, 

носові співзвуки, повнозвучність, подвійні звуки: ст, зд, ск, тихі співзвуки, сичачі 

співзвуки, постійний наголос, тверді самозвуки, азбука, чергування самозвуків, 

зміна самозвуків і на й, у на в, зміна співзвуків, глухе ъ, коротке у, коротке і, 

співзвуки, язичні співзвуки, плавні співзвуки, звучні співзвуки, шиплячі співзвуки. З 

огляду на порівняння фонетичних термінів у таблиці виділено й терміни, що 

зафіксовано тільки в КГУМ П. Залозного: твердий звук, глухі самозвуки, 

піднебенні співзвуки, опуст [265]. 

Термінологія праць вченого не зовсім сучасна. Так, частини мови у нього 

названі по-сучасному: іменник, прикметник, заіменник, числівник, дієслово, 

однак службові частини мови іменуються злучник, оклик. Категорія роду має 

назви: мужеський рід, женський рід, середний рід, числа – одичне (однина) і 

многе (множина). Відмінки іменуються за числами: І відмінок, ІІ відмінок… За 

семантичними ознаками іменники поділено на змислові і подумані, животні і 

неживотні, іменник особовий, іменник власний, рядові і збірні, чужомовні 

іменники власні. Прикметники поділено на побільшуючі і поменшуючі, ласкаючі і 

зневажаючі. Ступені порівняння також мають числове позначення: перший 

ступінь, другий (вищий) ступінь, третій (найвищий) ступінь. Серед займенників 

виявили наступні терміни: особові, зворотний, присвоюючі, вказуючі, питайні, 

відносні, неозначені займенники. Числівники класифікуються на: головні, 

порядкові, збірні числівники. Дієслова поділено на доконані і недоконані, 
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перехідні і неперехідні, зворотні дієслова, а у часах дієслова виділено 

теперішній, минулий, давноминулий, будучий часи. Способи дієслова є три: 

прямий, приказовий, можливий. Інфінітивом іменується початковий вид дієслова, 

дієіменники, виокремлено: дієприкметники, дієприслівники. Бувають 

дієприкметники діяльні і дієприкметники страдальні. Також у граматиці 

виділено дієслова першої відміни, дієслова другої відміни. Страдальні дієслова, 

неособові дієслова, імена дієсловові – терміни морфології, що виписано з 

граматики П. Залозного. Службові частини мови у вченого передано: 

приіменники, прислівники, злучники, оклики. Прислівники та злучники поділено 

на: прислівники місця, прислівники часу, прислівники способу, прислівники міри і 

ступня, прислівники згоди, прислівники суперечки, прислівники питайні; 

прилучаючі злучники, суперечні злучники, розділяючі злучники, порівняючі 

злучники, причинні злучники, наслідкові злучники, умовні злучники, поясняючі 

злучники.  

У КГУМ П. Залозний не розглядає синтаксис.  

 

2.1.3. «Коротка українська граматика для школи» (1907) Г. Шерстюка. 

КУГШ Г. Шерстюка не могла з’явитись непоміченою серед 

культурно-просвітницьких кіл. Оскільки, поява навчальних книг одразу 

потрапляла в поле зору граматистів. На сторінках журналів читаємо: «звісно, не 

всі з цих книжок мали однаково високу наукову цінність (наприклад, про 

граматики В. Мурського, Г. Шерстюка, Ю. Грок-Грохольського, О. Поповича та 

ін.). Комісія з розгляду підручників у Міністерстві освіті, висновки якої були 

опубліковані на сторінках журналу «Вільна українська школа» в червні 1918 р., 

висловилася про них як про такі, що не придатні для використання в школі [53, 

с. 129]. 

Граматика Г. Шерстюка складалася з двох частин. Перша мала 5 розділів: 

«Речення», «Слово», «Склад», «Звук і буква», «Частини мови» і завершувалася 

коротким правописним словником. Друга – один розділ – «Складня», 

присвячений синтаксису. Усі розділи мали теоретичний виклад з прикладами та 
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практичну частину – вправи і таблиці. У передмові до УГШ Г. Шерстюк вказав 

на проблеми, що постають перед укладачами граматик як навчальних книжок, 

виокремивши найголовнішу – відсутність загальноприйнятої термінології. Він 

зазначив, що, пишучи таку навчальну книжку, кожен автор намагається вживати 

такі терміни, які здаються йому найбільш влучними. 

На думку В. Ващенка, «складні методичні завдання були розв’язані в 

підручнику Г. Шерстюка. Тут ми знаходимо цілу систему вправ і завдань, 

розрахованих для практичного опрацювання при вивченні граматики» [13, с. 84]. 

Також вчений схвалив уживання прикладів з текстів художньої літератури, що 

надало підручнику Г. Шерстюка новизни. Дослідник КУГШ (1907) також 

помітив, що в першій частині підручника «відносно незначне місце посідають 

відомості з фонетики. Друга частина граматики Г. Шерстюка складена за тими ж 

методичними засадами. Синтаксичні явища розглядаються досить докладно, 

причому не тільки типи речень та склад їх, а також окремо ще й синтаксис 

відмінків та частин мови» [13, с. 85]. 

Використовуючи граматичну термінологію, Г. Шерстюк покладався на 

власне чуття у виборі найточніших найменувань. Вчений писав: «Я вибирав з 

більшості українських граматик ті терміни, що здавались мені більш влучними 

або більш зрозумілими». Проте перевага надавалась західноукраїнським 

виданням, бо «галицькі граматичні терміни я признав цілком» [285, с. 4]. 

Г. Шерстюк вказував на проблеми, які потребували вирішення, до них 

відносив передусім питання, що стосувались усталення мовознавчої термінології 

у граматичній літературі. З висловлювань вченого можемо помітити, що 

унормування та уніфікація граматичної термінології хвилювали авторів 

навчальних книг, які усвідомлювали уживання тих чи інших граматичних назв.  

Сучасник Г. Шерстюка, західноукраїнський учений І. Свєнціцкий, помітив, 

що в граматиці Г. Шерстюка «видавці не рішилися внести належних поправок, та 

залишили плутанину звучні і словозміни з «законами правопису» [191, с. 275]. 

КУГШ Г. Шерстюка охоплює низку фонетичних термінів, які також під 

відповідним найменуванням зібрано у порівняльній таблиці фонетичних термінів 
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у граматиках кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: слово многоскладне, буква, 

отвертий склад, самозвуки, гортанні співзвуки, губні співзвуки, замкнений склад, 

звук, зубні співзвуки, знак мнякшення, мнякі самозвуки, наголос, носові співзвуки, 

тихі співзвуки, сичачі співзвуки, склад, слово односкладне, тверді самозвуки, 

азбука, співзвуки, язичні співзвуки, плавні співзвуки, звучні співзвуки, шиплячі 

співзвуки, а також зафіксовано ті терміни, які вживав лише вчений: наголосний 

значок, благозвучність, піднебенні співзвуки [284]. 

За Г. Шерстюком, виокремлено частини мови: ім’я самостійне, ім’я 

приложне, містойменник, ім’я числове, дієслово, приіменник, наріччя, злучник, 

виклик. Виділено три роди: чоловічий, жіночий, середній. Число є: одиничне, 

подвійне, многе. Відмінки відповідають сучасним термінам: відмінок називний, 

родовий, давальний, знахідний, кличний, орудний, місцевий. Іменники 

поділяються на: ім’я самостійне животне і ім’я самостійне неживотне, ім’я 

самостійне особове, власне, рядове, збірне. А також зафіксовано  

ймення самостійні побільшуючі і поменьшуючі; чужомовні ймення самостійні 

власні [284].  

Прикметник називає прикмети і має відповідні позначення: ім’я приложне 

побільшуюче і поменьшуюче, ласкаюче. Ступнів порівняння, за Г. Шерстюком, є 

три: перший ступінь, другий ступінь, третій ступінь. Прикметники також 

мають терміни: відміна йменнів приложних, тверді і мнякі закінчення. Займенник 

у граматиці позначає термін містойменник, виокремлено: особовий, зворотній, 

присвоюючі, вказуючі, питайні, відносні, неозначені містойменники. У розрядах 

числівника маємо: головні ймення числові, порядкові, збірні. Дієслова бувають 

перехідні і неперехідні, зворотні, обопільні, недоконані і доконані. Зафіксовано 4 

часи: теперішній, минулий, давноминулий, будучий часи. Способи дієслів 

передають терміни прямий спосіб, приказовий, можливий. Інфінітив відповідає 

терміну початкові дієслова, дієприкметник – дієприложник, а дієприслівник 

названо дієнарічником, а також додамо відповідні терміни дієприложники 

діяльні: часу теперішнього, часу минулого, дієприложники страдальні: часу 

теперішнього, часу минулого. Відміна дієслова поділяє дієслова на дієслова 
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першої відміни та другої. Прийменник має у своєму складі термін зложені 

прийменники. Прислівник – у граматиці наріччя, яке поділяється на: наріччя 

місця, часу, способу, міри, згоди, суперечки, бажання, питання. Злучник 

охоплює терміни: прилучаючі злучники, суперечні, розділяючі, порівняючі, 

причинні, наслідкові, умовні. За іншими ознаками злучники бувають 

самостійними; витвореними. Г. Шерстюк окрім того, що дає назву викрик, подає 

звукопідробленні викрики [284].  

Також тільки у КУГШ Г. Шерстюка зібрано терміни: ймення самостійні 

ласкаючі й зневажаючі, спільний рід, ім’я приложне зневажаюче, означені 

містойменники, страдальні дієслова, наріччя порівняння, наріччя стверження, 

поясняючі злучники [284].  

Синтаксис як розділ граматики виділяє і Г. Шерстюк. Він міститься у 

другій книзі, яка починається викладом загальних відомостей про речення і 

слово. У кінці книжки – короткий правописний словничок. 

У граматиці зафіксовано такі терміни синтаксису: складня, речення, головні 

частини речення, головні речення, присудок, підмет, предмет, прислівниковий 

додаток, прикметниковий додаток, частини другорядні, злучка, слова вставлені, 

згода слів у реченні, розставка слів у реченні, порядок простий, звичайний або 

простий порядок, порядок переставний. Відповідно до класифікацій речення у 

граматиці бувають: речення твердження, речення питайне, речення приказове, 

речення бажання, речення перечне, просте речення, речення зложене, речення 

поширене, речення коротке, речення безпідметові, cтягнене речення, побічне 

речення. За типом зв’язку речення поділяються на: речення сполучені рівнорядно, 

речення сполучені підрядно [285].  

За першим зразком виділено: сполучення єднаюче, сполучення 

протиставне, сполучення причинно-наслідкове. Речення сполучені підрядно 

поділяються на речення присудкові, підметові, предметові, прислівникові, 

прикметникові, місцеві, часові, причинові, замірові, умовні, припустові, а 

способові речення також поділяються на: речення порівнюючі, речення наслідкові 

[285]. 
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2.1.4. «Методична граматика рускої мови» (1912) В. Коцовського, 

І. Огоновського. «Методична граматика рускої мови», написана 

В. І. Коцовським та І. М. Огоновським та видана у Львові 1912 р., повторює 

значну частину термінології граматики С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера. 

Навчальна книга, як зразок наукової праці, в контексті тогочасної науки 

концентрувала в собі спеціальне (власне лінгвістичне) і систематизоване знання 

про мову, фіксуючи найбільш значущі результати лінгвістичної традиції своєї 

доби [141, с. 4]. Книга з’явилася на теренах західної України у 1894 р. і 

проіснувала майже півстоліття, бо мала чимало перевидань. Лише протягом 

1906–1917 рр. вийшло 12 видань. Теоретичний матеріал викладено 

індуктивно-дедуктивним методом. Праця містила п’ять частин: «Наука про 

звуки», «Наука про відмінюванє слів», «Части мови невідмінні», «Складня» та 

п’ята часть, яка подає: І. Правопись та ІІ. Перепинанє. Перше видання цієї 

граматики автори видали 1894 р. Зазначимо, що уклад розділів збережено і у 

виданні 1912 р. У підзаголовку: для ІV кляси шкіл 5- і 6-клясових. 

Окремі терміни стали об’єктом дослідження науковців. Так, аналіз термінів 

на позначення частин мови ХХ – початку ХХІ ст. представила І. Ярошевич [252]. 

В переліку граматик згадується і МГРМ В. Коцовського, І. Огоновського. Проте 

у статті вченої не розглядаються сукупність термінів, що позначають розряди та 

групи частин мови.  

Опису синтаксичних терміноодиниць послужила і МГРМ В. Коцовського, 

І. Огоновського. Зокрема, Ю. Чернобров вказує, що ця праця «фіксує глибше 

опрацювання синтаксису, ніж попередні граматики», також вчена дослідила, що 

«значна частина синтаксичної термінології повторена без змін, як у граматиці 

С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера» [227, с. 488]. 

Н. Кобченко у праці «Становлення теорії синтаксичного зв’язку в 

українському мовознавстві (XVII – початок ХХ ст.)» з низки поставлених 

проблем розглядає також і формування платформи для поглиблення теорії 

синтаксичних зв’язків. Вчена виявила, що у цій граматиці «сфера узгодження 

визначена з синтаксичного погляду (окреслено його реалізацію між підметом і 
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означенням, підметом і зв’язкою та присудком)…» [89, с. 173]. Книжка 

Володимира Коцовського та Іларія Огоновського цікава ще й тим, що у ній 

подано методичні підходи до вивчення української мови в другій половині ХІХ – 

в першій третині ХХ ст. Дидактичні основи навчання мови тоді і тепер суттєво 

різняться. Становлення дидактичних основ навчання рідної мови, як і загальне 

розгортання українського руху, відбувалося в контексті соборницьких тенденцій. 

Діяльність у цьому напрямі вели товариства «Просвіта», «Рідна школа», 

«Взаємна поміч українського вчительства», «Учительська громада» шляхом 

організації в Галичині мережі українських шкіл різних типів. 

Програми з української мови другої половини ХІХ – першої третини 

ХХ ст. були недосконалі або ж їх як таких не було (до кінця 90-х рр. XIX ст.). 

Лише 1889 р. Крайова шкільна рада затвердила «Навчальний план польської 

мови для гімназій», яким (за аналогією) мали користуватися при викладанні 

української мови. Значні зміни у вивченні української мови внесла програма 

1893 р., що було зумовлено переходом усіх початкових та середніх шкіл на 

фонетичний правопис [205]. Однак граматика В. Коцовського та І. Огоновського 

до 1917 р. виходила за етимологічним правописом. 

Для цілісної картини формування лінгвістичної терміносистеми кінця ХІХ 

– першої половини ХХ ст. вважаємо доцільним виявити терміни, якими 

оперували В. Коцовський, І. Огоновський у МГРМ. Фонетичні терміни зібрано у 

частині «Наука про звуки». Це: букви, самозвуки, гортанні співзвуки, губні 

співзвуки, двозвук, звуки, зубні співзвуки, мягченє співзвуків, знак мягченя, мягкі 

самозвуки, мягкі співзвуки, змягчені співзвуки, прилади мовні: губи, (уста), язик, 

зуби, піднебіня, гортанка, яма носова, наголос, носові співзвуки, сичачі співзвуки, 

склад, тверді самозвуки, азбука, переміна самозвуків о на і, е на ї, і, заміна 

самозвуків у (о) на в, і , й, співзвуки, плавні співзвуки, шипячі співзвуки. Фонетичні 

терміни, що зафіксовано лише в МГРМ В. Коцовського, І. Огоновського: 

твердий співзвук, тверде і, піднебінні співзвуки, опуст [266]. 

Фіксуємо терміни, що позначають назви у морфології: части мови, части 

мови невідмінні або частиці, іменники, прикметники, заіменники, числівники, 
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імена (термін позначає сукупність термінів іменник, прикметник, числівник, 

заіменник), дїєслова, приіменники, прислівники, злучники, оклики; відмінки, 

відміна, мужеский рід, женьский рід, середний рід, числа: одиничне (однина), 

двійня, многе (множина), І-ший відмінок, ІІ-гий відмінок, ІІІ-тий відмінок, 

ІV-тий відмінок, V-тий відмінок, VІ-тий відмінок, VIІ-мий відмінок, іменники 

змислові, іменники подумані, животні іменники, неживотні іменники, імена 

власні, збірні іменники, відміна іменників мужеских, відміна іменників женьских, 

відміна іменників середних, чужі імена власні, іменники невідмінні; прикметники, 

мужеский рід, женьский рід, середний рід, порівнанє прикметників, перший 

степень прикметників, другий або висший степень, третий степень 

прикметників, відміна прикметників, тверде закінчення; заіменники, особові 

заіменники, особові заіменники: перша, друга, трета особа, зворотний 

заіменник, присвоюючі заіменники, вказуючі заіменники, питайні заіменники, 

відносні заіменники, неозначені заіменники, відміна заіменників; числівники, 

головні числівники, порядкові числівники, числівники збірні, числівники подїлові, 

числівники множні, числівники неозначені, відміна числівників, прислівники 

числові; дїєслово, перехідні дїєслова, дїєслова неперехідні, дїєслова зворотні, 

дїєслова заіменникові, недоконані дїєслова, дїєслова доконані, особи (перша, 

друга, трета), числа: одиничне, многе, теперішний час, минувший час, час 

будучий, способи визказу: прямий спосіб, приказовий спосіб, можливий спосіб, 

дїйство дїяльне, дїйство страдальне, дїєіменники, дїєприкметники, 

дїєприслівники, пень дїєіменника, пень часу теперішнього, дїєприкметники 

дїяльні: часу минувшого, часу теперішного, дїєприкметники страдальні, відміна 

дїєслів, відміна перша, відміна друга, відміна трета, неособові дїєслова, минувше 

недоконане дїйство, минувше доконане дїйство, давно минувше дїйство, імена 

дїєсловові; приіменник; прислівники, прислівники місця, прислівники часу, 

прислівники способу, прислівники степеня і міри, прислівники твердячі, 

прислівники заперечаючі, прислівники питайні, степенованє прислівників, 

злучники, оклики [266].  
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У МГРМ В. Коцовський, І. Огоновський опрацювали теорію синтаксису, це 

дозволяє вивчити синтаксичні терміни, що їх подають автори праці: реченє, 

гадка, складня, реченє твердяче, реченє поєдинче, просте реченє, реченє 

зложене, присудок, підмет, предмет, придатки прислівникові, придатки 

прикметникові, побічні реченя, злучка, імя присудкове, присудок зложений, 

прикладка, вставлені реченя, згода слів у реченю, реченя cтягнені, реченє 

пропускове (елїптичне), розставка слів в реченю, звичайний порядок слів, 

підрядні (підпорядкові) реченя, реченє побічне, рівнорядні (співпорядкові) реченя. 

Терміни на позначення типів підрядних речень представлені з незначними 

відмінностями від тих, що зафіксовані в граматиці С. Смаль-Стоцького та 

Ф. Ґартнера: замість умовні – услівні, прислівникове і прикметникове побічні 

речення об’єднані в один вид – придаткове реченє присудкове, реченє підметове, 

реченє предметове, реченя часові, реченя порівнуючі, реченя наслїдкові, реченя 

причинові, реченя замірові, реченя услівні, реченя відносні, реченя питайні, 

реченя висказові, скороченє реченя, очеркове реченє (периода). Наступні 

синтаксичні терміни подано лише у цій граматиці: поясняючі додатки, 

розширене реченє, придаток іменниковий, придаток приіменниковий, зложений 

підмет, реченє придаткове, реченя припускові [266]. 

 

2.1.5. «Грамматика українського язика» (1913, 1914) 

І. Нечуя-Левицького. І. Огієнко у монографічній праці «Історія української 

літературної мови» (2001) писав про І. Нечуя-Левицького, як гімназіяльного 

професора, що «добре знав українську мову й науково і р. 1914-го випустив свою 

«Грамматику українського язика» [158, с. 115], яка мала дві частини. У першій 

частині, що мала назву «Етимологія», розглянуто фонетичні, словотвірні та 

морфологічні норми української мови. Проаналізовано фонетичний склад мови, 

виділено та докладно описано дев’ять частин мови. У другій – «Синтаксис» – 

розглядаються просте і складне речення, що передбачалося тогочасною 

шкільною програмою. Укладаючи підручник, автор використав надбання своїх 

попередників – Є. Тимченка, Г. Шерстюка та ін. Граматика побудована за 
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дедуктивним методом, що панував тоді в методиці викладання мови, – спочатку 

подавалося правило, а потім воно ілюструвалося прикладами. Майже до кожного 

правила чи розділу пропонувалися вправи, що, до речі, не завжди робили інші 

укладачі українських граматик.  

«Практична частина підручника І. Нечуя-Левицького подана з великим 

матеріалом, методично обробленим». Крім цього, додано ще «Словарь», який 

реєструє, за добором автора, «деякі народні й нові книжні слова» та подає 

пояснення до них. «Загальні примітки до словаря» В. Ващенко називає «застарілі 

й неприйнятні з погляду сучасного стану науки» [13, с. 86]. 

Граматичні відомості, що вміщені в теоретичних розділах, викладені 

систематично й досить докладно. У вступі знаходимо загальне поняття про 

речення та його склад. Дано також загальну характеристику звуків української 

мови та поділу слова на склади; стисло викладено також відомості про частини 

мови, про категорію роду й числа. Основну увагу зосереджено на явищах 

відмінювання й дієвідмінювання. Тут є зразки, за термінологією автора, 

склоніння й спряжіння, а також докладний аналіз їх. При цьому формулюються 

як загальні закономірності, так і численні коментування в деталях [13, с. 86]. 

У підтекстових примітках ще дрібніші пояснення, навіть витлумачення 

деяких термінів, їх етимологій, мотивування в їх доборі тощо [13, с. 87]. 

І. Вихованець виявив, що «вперше термін додаток поряд із терміном 

«додаткове слово» запропонував І. Нечуй-Левицький у своїй «Грамматике 

украинского языка» (ч. 2, 1914). Серед додатків він вирізняв прямі й побічні» [17, 

c. 159].  

Одним із критиків граматики І. Нечуя-Левицького був І. Франко. У його 

статті ««Україна», науковий та літературно-публіцистичний щомісячний 

журнал» (1907) знаходимо аналіз граматики І. Нечуя-Левицького: «адже ж щоб 

говорити про мову, її часові й місцеві переміни, про еволюцію її звуків, флексії 

та синтакси, треба ж знати хоч елементи граматичної науки, чого у д. Нечуя 

нічогісінько не бачимо. Щоб судити про мову народу, розкиненого на такім 

просторі, як український, треба насамперед знати ту мову у всіх її відмінках і 
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відтінках, знати її історичні переходи та їх сліди в сучасній мові, бо інакше 

всякий осуд буде балаканням сліпого про кольори…Д (обродій) Нечуй кладе собі 

метою «роздивиться, з яких елементів склалась книжна галицька мова і чи варта 

вона того, щоб, занедбавши українську народну мову, заводить її в українському 

письменстві» [212, с. 244–245]. 

Такої казуїстики, що, звичайно, не має нічого спільного з мовою, а може 

характеризувати чи то просто недбальство в вислові, чи бути прикметою 

невідомих д. Нечую місцевих говорів або навіть занесеним із України 

фразеологічним матеріалом, він нагромаджує багато, без ніякого ладу й 

обдумання. Для нього «дуже чудні» такі слова, як бігчи, паде, окремо, також, 

кілька кроків і т. ін., а чому чудні, сього він не пояснює, хоч вони у нас чисто 

народні і зовсім не старокиївські [212, с. 246]. І. Франко гостро критикував 

погляди І. Нечуя-Левицького, який вбачав порушення норм зі сторони 

входження в українську літературну мову галицизмів, їхнє засвоєння у мові, що, 

на думку вченого, виявлялось у «розмитості» норм в українській мові, також 

щодо уживання польських запозичень. І. Франко писав, що «скрізь йому 

недогода, скрізь він бачить полонізми, навіть у таких словах, що взяті з 

інтернаціонального джерела термінів (тека, рахунок); галицькі і чернігівські 

форми: більше, менше, иньше вважає застарілими, а нарешті, з правдиво 

комічним запалом накидається «на тучі та хмари» значків, які кладе нова 

фонетика над різними буквами. «…Все те, як кому, може бути забавно читати, 

але вказує тільки на одно, що д. Нечуй не має так само ніякого поняття про 

розвій нашого правопису, як про розвій самої мови. Все те, що він говорить про 

її «занечищення» такими формами, як від зам. од, біля (се українське, а не 

галицьке), коло, сей, отсе, сю, убрань (gen.plur.), одяг, піль, весіль, мерщій (укр.), 

хутчій, зв’язав (укр.), їсти, про її полонізми (про москалізми не говорить) – усе 

се або плоди його власного нерозуміння, або такі дрібні та нікому нешкідливі 

похибки, що з розвоєм письменства самі собою мусять обсипатися» [212, с. 246].  

А. Кримський, ознайомившись із її змістом Нечуєвої граматики, 

констатував, що «вона цілком невдатно виконана» [121, с. 280]. ГУЯ 
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І. Нечуя-Левицького, на думку С. Бевзенка, була у багатьох відношеннях 

невдалою, бо виходила навіть у суто граматичних питаннях із суб’єктивних 

поглядів і смаків автора [6, с. 89]. 

Не оминули науковці увагою і вжиту термінологію. М. Жовтобрюх 

помітив, що І. Нечуй-Левицький «не прийняв ні тієї термінології, що 

використовувалась в українських граматиках у Західній Україні, ні тієї, що її 

додержувались в українських граматиках, які стали виходити на Східній Україні. 

Таких термінів, що стали нормою в сучасній науці, в нього небагато, це – 

займенник, давальний, орудний і місцевий (падіж), умовний спосіб, теперішній 

час, речення, просте речення. Окремі терміни вжиті не в тому значенні, що в 

інших граматиках, як-от прикметник у значенні прислівник, дієприкметник у 

значенні дієприслівник. Багато термінів, створених автором граматики або рідко 

вживаних у тодішніх граматичних працях (йменний, частотний, кликальний – 

називний, родовий, кличний відмінок; число поодинок і множественне, частки 

мови – ймення предметне, ймення прикметне, ймення числове, причасник 

(дієприкметник), викрик; безособне, складчасте речення, діяльник (підмет) і т. д. 

Термін дієслово вжитий не в середньому, а чоловічому роді (дієслов) за зразком, 

як зазначає сам автор, слова часослов. Чимало термінів без змін або ж в 

українському фонетичному оформленні перенесено з російських граматик 

(предлог, союз, падіж, склоніння, спряжіння, сказуєме тощо), можливо, з метою 

полегшити сприймання змісту праці читачами, які, звичайно, були знайомі з 

російською граматичною термінологією» [67, с. 38]. ГУМ, надрукована у Києві, 

містить синтаксичні терміни, зовсім відмінні від термінології попередників. 

Автор часто вживає два, а то й три терміни для позначення одного поняття. 

Розділ «Синтаксис» присвячено вивченню простого або коротенького і 

складчастого речень. І. С. Нечуй-Левицький намагався відійти від скалькованих 

термінів: замість терміна підмет пропонує вживати діяльник, а замість присудок 

– сказуєме. Для позначення другорядних членів трапляється використання трьох 

терміноодиниць: термін додаток представлений у граматиці як додатки, 
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додаткові слова, доповнювальні слова. Також представлено класифікації кожного 

з другорядних членів речення [274, с. 3, 4, 7]. 

Т. Коць, проаналізувавши термінологію, вжиту І. Нечуєм-Левицьким, 

відзначила, що ця термінолексика була «неусталеною і неприйнятною … напр.: 

дієслов (дієслово), втямок (поняття), предлог (прийменник), обертальні, 

кликальні слова (звертання), падіж (відмінок), викрикувальні речення 

(спонукальні речення), спиняльні значки, запятая (кома), двоєточіє (двокрапка) 

тощо [111, с. 33]. 

Термінологія, вміщена у граматиці І. Нечуя-Левицького, відзначається 

своєю оригінальністю. Зазначимо, що терміни, які вживає вчений відрізнялись 

від термінології інших підручників.   

Автор планував і друге видання своєї граматики, що мало складатися з 

трьох книг. Проте в умовах нової заборони українського друкованого слова та з 

початком війни 1914 р. реалізація такого видання стала неможливою. 

 

2.1.6. «Українська граматика» (1917) Є. Тимченка. Західно- та 

східноукраїнські мовні традиції початку ХХ ст. перебували у тісному зв’язку 

свого розвитку. Навчальні посібники та підручники, що продовжували 

з’являтись на теренах Великої України, М. Жовтобрюх визначив як такі, що 

«користувалися великою популярністю, свідченням чого є хоч би те, що за той 

час деякі з них по кілька разів перевидавалися, незважаючи на те, що українська 

мова тоді, до 1917 р., у школах не викладалась» [65, с. 6]. До числа авторів цих 

книг належали П. Залозний, Є. Тимченко, Г. Шерстюк, І. Нечуй-Левицький та 

інші. 

УГ Є. Тимченка мала два видання: перше – 1907 р. і друге з незначними 

доповненнями – 1917 р. Обидва вийшли у Києві. Книжка містить лише 

теоретичний виклад. Вона має розділи: «Попередні уваги» (звуки і літери, 

українська азбука, «Фонетика» (органи мовлення, поділ звуків, дифтонги, 

розклад слів, наголос, категорія слів, зміна звуків тощо), «Морфологія» 

(складається з двох частин – словотворення та словозміни), «Правопис». У 
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передмові Є. Тимченко застерігає: «…дотично граматичної номенклатури маю 

завважити, що в деяких термінах я відступав від загальновживаних в галицьких 

школах, замінивши їх, на мою думку, відповіднішими, зрештою граматичній 

номенклатурі я не надаю великої уваги і ладен не вживати надалі новостворених 

термінів, коли компетентна критика не признає їх і подасть щось кращого» 

(с. ІV). Так, голосні у нього іменуються – тональні тембри, або голосівки, 

приголосні – шелестові тембри, або шелестівки. Назви відмінків – скопійовано з 

латинської – номінатив, генітив, датив…, дієслово іменується часівником, 

сполучник – злучник. [283]. 

Виграє УГ акцентуаційною характеристикою кожної частини мови та її 

форм, напр.: «Наголос у різних формах часівника», «Наголос першої деклінації» 

тощо.  

П. Ковалів відзначив, що Є. Тимченко здійснив простий та доступний 

виклад матеріалу, бо адресував навчальний підручник учням. На думку автора 

навчальної книги, безсумнівною є її науковість, що виявляється у системній 

структурі цього підручника. До виразних рис граматики В. Ващенко зараховує 

те, що Є. Тимченко роз’яснює матеріал, опираючись на живу народну мову. 

Водночас автор акцентує на мовній нормі. «Однак відсутність ще на той час 

виробленої та усталеної норми відчувається і в процесі викладу матеріалу 

підручника, зорієнтованого на таку норму» [13, с. 83]. 

З наукових позицій тогочасного мовознавства Є. Тимченко виокремив 

морфологію зі складу граматики, і вперше вжив термін морфольоґія. 

Є. Тимченко намагався уживати українські лінгвістичні терміни з 

прозорою внутрішньою формою, які якнайкраще наштовхували на суть поняття. 

Наведемо окремі з них: голосівки, шелестівки, пень, кінцівка, речівник, злучник, 

викрик. Немало вживає вчений інтернаціоналізмів, які узвичаїлися в сучасній 

лінгвістичній термінологічній системі: фонетика, літера, дифтонг, асиміляція, 

морфологія, інфінітив, морфема, ортографія. Окремі терміни мали іншу назву у 

попередніх граматиках: часівник, спосіб діючий, вольовий, гаданий, речівник, 

ступені якости, займенники присвійні тощо. Паралельно Є. Тимченко вживає і 
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латинські слова на зразок: номінатив, генитив, суфікси, префікси. У граматиці 

Є. Тимченка часто натрапляємо на паралелі: фонетика – звучня, дифтонги – 

двозвуки, кон’югація – часування, асиміляція – уподібнення [283]. 

В. Сімович розмірковував: «… що ж таке граматика Тимченка, як не копія 

старого видання граматики Стоцького, старого, яке супроти другого видання 

являється наче б архівним документом» [195, с. 34], тобто натякнув на те, що 

Є. Тимченко орієнтувався на навчальну книжку С. Смаль-Стоцького і 

Ф. Ґартнера.  

Є. Грицак у «Літературно-науковому вістнику» (1923) дав високу оцінку 

цьому виданню «… гарна, хоч трохи важка для школи, укр. граматика проф. 

Є. Тимченка…». А. Кримський стверджував, що «цілком у галицькому дусі та ще 

й якимсь нерозбірно-індивідуальним стилем складено … «Українську 

граматику» проф. Є. Тимченка…» (Київ, 1907, 2-е вид., 1918)» [121, с. 280].  

За словами С. Бевзенка, «на свій час граматика Є. Тимченка була 

найповнішим системним викладом української граматики, особливо словотвору, 

та фонетики». Також вчений вважав, що «своїх сучасників (та й тепер) вона 

дивувала тим, що була видана західноукраїнським правописом, «желехівкою», 

хоч у другому виданні автор вніс у цей правопис деякі зміни, зокрема, перестав 

уживати літеру ї після м’яких приголосних [д'], [т'], [з'], [с'], [л'], [н']» [6, с. 89].  

Сучасний мовознавець О. Данилевська виявила, що «науковість – 

найпереконливіший аргумент і в «Українській граматиці» Є. Тимченка» [53, 

с. 91]. Вона також констатувала, що «у підручниках … І. Огієнка, Є. Тимченка, 

В. Сімовича, опублікованих у 1917 – 1920 рр., ідею рівноправності української 

мови з іншими європейськими мовами втілено в навчально-пізнавальних текстах 

з історії української мови та української культури» [53, с. 91]. 

А. Загнітко зазначив, що «…в концептуальному окреслені граматичної 

термінології у період 20 – 30-х р. чільне місце належить Є. К. Тимченкові, який, 

відштовхуючись від мовознавчої спадщини багатьох своїх попередників, уже у 

своїй функціонально-практичній граматиці … подав нормативну систему 

категоріального апарату морфології та синтаксису» [71, с. 53]. «В основу 
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тлумачення багатьох граматичних понять Є. Тимченко клав семантичну 

прозорість терміна, його мотивованість, функціональне призначення форми 

(вольовий спосіб, передминулий час), або ж суспільну ознаку, яка виступає 

об’єднальним фактором ряду слів (пор. часівник і под.)» [71, с. 54].  

Значна частка уживаних термінів увійшла до складу сучасної граматичної 

термінології і використовується на позначення тих чи інших лінгвістичних понять.  

В УГ Є. Тимченко аналізує низку фонетичних термінів: літера, відкритий 

склад, закритий склад, гармонійне уподібнення голосївок, тональні тембри, чи 

голосівки, голосові дифтонґи, губні шелестові тембри, дифтонґи (двозвуки), 

задньо-язикові (велярні) шелестівки, звуки, фонетика (звучня), зубні шелестові 

тембри, зубні шелестівки, роззів, зникнення і з’явлення шелестівки, 

зубно-піднебінні, ще називать мякі шелестівки, орґани мовні: дишний апарат, 

гортанка з голосовою щілиною, голосові струни, яма, тверде і мяке піднебіння, 

язик, зуби, губи, носові шелестівки, склад, українська азбука, міна звуків, міна 

голосівок, шелестові тембри, чи шелестівки, альвеолярні шелестові тембри; 

плавні шелестівки, альвеолярні шелестівки, шелестові двозвуки, середньо-язикові 

(піднебінні) шелестівки. У порівняльній таблиці бачимо, що чимало фонетичних 

термінів функціонували в його граматиці: вузькі чи піднебінні (палятальні) звуки, 

велярні звуки, велярні шелестівки, піднебінно-велярні звуки, губні звуки (про 

голосні йдеться), язикові шелестові тембри, передньоязикові (зубні) шелестівки, 

раптові шелестівки, протяжні шелестівки, дзвінкі шелестівки, тихі 

шелестівки, мішані дифтонґи, первісно вузькі голосівки, тверді шелестівки, міна 

первісного е на а (я), вузька голосівка, широка голосівка, міна шелестівок, 

неперехідне мякшення шелестівок, уподібнення, чи асиміляція, зникнення і 

з’явлення голосівки, зникнення складів, переміщення звуків, заміна звуків [283]. 

Розділ морфології у праці Є. Тимченка розпочинається з традиційного 

аналізу іменника. Цій частині мови відповідає термін речівник, відміну заступає 

термін деклінація. Відмінки йменуються: номінатив, ґенітив, датив, акузатив, 

вокатив, інструменталь, льокатив. Загалом іменники у граматиці Є. Тимченка 

поділяються на: ймення конкретні загальні і ймення уявні; змислові вражіння, які 
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в свою чергу містять такі групи: ймення неживітні, ймення збірні, ймення 

матеріальні. Прикметник має три роди: муж. рід, жін. рід, середн. рід. Відміна 

прикметників традиційно називається деклінації прикметників. Займенник, за 

класифікацією Є. Тимченка, має кілька розрядів: займенники особові, 

рефлексійний займенник, займенники присвойні, займенники показуючі, 

займенники питайні, займенники невизначені, а також термін деклінація 

займенникова. Оригінальною є термінологія терміногрупи числівника: 

числівники головні, числівники рядові, числівники збірні, числівники множні, 

числівники дрібні, невизначені, або загальні числівники, також числівники мають 

свою деклінацію числівників. На думку Є. Тимченка, слід виділяти термін 

прислівники числівникові множні. Це власне авторський термін вченого. Дієслово 

у граматиці йменується часівник. Для означення часу автор використовує ті ж 

терміни, що й О. Курило у своїй граматиці: теперішній час, минулий час, 

передминулий час, прийдучий час. Способів дієслова зафіксовано три: дійсний 

спосіб, вольовий спосіб, гаданий спосіб. У тогочасних граматиках вчені 

оперували терміном дїєіменник, початок дієслова, початкові дієслова на 

позначення терміноназви інфінітив. Проте Є. Тимченко вже послуговується 

терміноодиницею інфінітив. Але термін дієприслівник, за вченим, називається 

причасником (причасник теперішнього часу активний, причасник присудковий 

минулий час активний, причасник минулий час пасивний, причасник присудковий 

минулий час пасивний). Основа дієслова визначається, як пень інфінітива, пень 

теперішнього часу. В УГ Є. Тимченко аналізує наступні морфологічні терміни: 

часи описові, або зложені, І кон’юґація громада 1, громада 2, ІІ кон’юґація 

громада 1, громада 2, ІІІ кон’юґація громада 1, громада 2, громада 3, громада 4, 

громада 5, ІV кон’юґація громада 1, громада 2, пень теперішнього часу, пень 

минулого часу, пень прийдучого часу, часівниковий речівник. Прийменник, 

прислівник, сполучник, вигук не описано у граматиці. Але це не применшує 

наукову вагу граматики, автору належить витворення сучасного терміна 

морфольоґія з тодішнім орфографічним оформленням [283].  

В УГ Є. Тимченко не виділяє синтаксис як розділ мовознавства.  



72 
 

2.1.7. «Початкова граматика української мови» (1918) О. Курило. 

Є. Тимченко вагомою подією відзначив заміну граматок або абеток пристойними 

граматиками для шкільного вжитку. На його думку, першою новою ластівкою 

була О. Курило та її «Початкова граматика української мови» (1918). Перше 

видання ПГУМ О. Курило побачило світ у Києві 1918 р. (1 і 2 частини, 42 с.), 

1922 – чотири видання – 95 с., 1923 р. – два (103 с.). Останнє видання (Харків, 

1926 р., 134 с.). Метод викладу – індуктивний: спочатку подано приклади. А 

потім правила до них. Вправи і завдання дібрано відповідно до віку учнів, 

враховуючи принцип – від простого до складного. Книга сприяла нормалізації 

української літературної мови, у ній належна увага приділена правопису, 

ортоепії та морфології. Торкнулася вона і питань синтаксису, фразеології, 

словотвору. Особливо в третьому виданні вона стала широким порадником в 

основних синтаксично-стилістичних питаннях української літературної мови. 

Це праця, яку Є. Тимченко назвав новим здобутком часу. Новизна ПГУМ 

О. Курило полягала у копіткій праці над методом викладу, змістом і формою. Як 

зазначив рецензент, «автор – перший у нас педагог, що майже увільнився з-під 

впливу російських підручників з їх (здебільшого) науковою застояністю, з їх 

плутаниною та схоластикою, і дав нам книжку типу найновіших англійських 

підручників, написану виборно, стисло і стильово [204, с. 276]. Також вчений 

відзначив, що авторка уміло виклала основні граматичні поняття і була добре 

обізнана із тогочасним станом наукової думки, і зокрема її термінології. Мову 

О. Курило Є. Тимченко визначив як взірцеву. А. Кримський про ПГУМ писав, 

що це «безмірно краща» граматика.  

І. Свєнціцкий назвав ПГУМ О. Курило дуже цікавою і безперечно першою 

«гарною» на Україні. Проте, додав вчений, що «О. Курило знов не зійшла зі 

становища загально «філологічної аксіоми» про єдиноспасенність схоластичної 

граматики, що ніяк не вміє війти в царство життя мови» [191, с. 275]. 

Г. Іваниця припустив, що навчальна книга О. Курило була «складена на 

зразок старих московських підручників. Книжка дає «правописну рецептуру» з 

відповідними до того вправами. В правилах звернуто досить уваги на дрібниці, 
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що й не варт того. У деяких пунктах автор одходить от загально вживаного у нас 

тепер правопису. При відповідних корективах зібраний матеріал може бути 

використаний учителем» [78, с. 107]. 

О. Курило виявляла значний інтерес до наукової термінології. Вона 

доклала чимало зусиль для розбудови української наукової термінології різних 

галузей знань. У граматиці О. Курило ми знаходимо власне авторські новотвори: 

прикладка – приложення, однорідні члени речення – рівнорядно сполучені 

речення, називний відмінок – іменовий відмінок тощо. Дослідниця поглиблює 

класифікації членів речення, вивчає односкладність, синтаксично ізольовані 

компоненти речення (слова зовні), однорідні члени речення, синтаксичні 

конструкції з чужою мовою, вставні речення тощо [269; 270].  

П. Пелех зазначив про метод викладу матеріалу, котрим послуговується 

авторка. «… Весь матеріял розложено дуже влучно на 58 невеликих параграфів. 

Виклад, за малими винятками, простий і ясний, як це й треба вимагати від 

підручника для початкових шкіл». Проте мовознавець помітив, що «є в 

підручнику всякі неточности з наукової точки погляду, недоладности і 

неясности» [169, с. 115]. 

Деякі терміни, на думку рецензента, невдалі. Науковець перелічив ряд тих 

термінів, які вважав, що їх слід замінити. Вчений писав, що «зовсім невдалий 

термін четвертого відмінка, що відповідає на питання – кого? що? Авторка 

чомусь називає причиновим», також «невдалі – терміни третього одмінка: 

датний, і пятого: зовний» та ін.». Все ж таки у підсумку, П. Пелех висловився, 

що «підручник годиться до вжитку в школах» [169, с. 116]. 

Про рівень доброї методичної організації із чітким теоретичним 

доповненням цієї книги, засвідчив хоча б той факт, що «після 1917 впали останні 

заборони української літературної мови. ПГУМ О. Курило використовувалась як 

основний шкільний підручник з мови майже десять років» [64, c. 114]. 

У ПГУМ О. Курило зібрано такі фонетичні терміни: літера або буква, 

голосівки, двоскладові, звуки, мякий знак, наголос, склади, слова односкладові, 
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трискладові, абетка, шелестівки. А також: голосові звуки, шелестові звуки, 

тверді шелестові звуки, мякі шелестові звуки [269].  

У розділі граматики морфологія зафіксовано терміни, що позначають назви 

частин мови: відмінні частини мови, невідмінні частини мови, речівник, 

прикметник, займенник, числівник, дієслово, прийменник, прислівник, злучник, 

вигук. Назви родів подають терміни: мужеський рід, жіночий рід, ніякий рід. 

Числа є два: однина, множина. Відмінки у граматиці йменуються: іменовий 

відмінок, родовий відмінок, датний відмінок, причиновий відмінок, зовний 

відмінок, орудний відмінок, місцевий відмінок. Відміна класифікується відповідно 

до родів іменника: відміна речівників мужеського роду, відміна речівників 

жіночого роду, відміна речівників ніякого роду. Також у граматиці функціонують 

власні речівники і загальні речівники. Прикметник має аналогічні терміноназви на 

позначення роду. Ступені порівняння прикметників охоплюють такі терміни: 

ступенювання прикметників, вищий ступінь порівняння, найвищий ступінь 

порівняння. Інші терміни цієї терміногрупи: відміна прикметників, тверді 

закінчення, мякі закінчення. Займенники бувають: займенники-речівники, 

займенники-прикметники, займенники-числівники і мають відміну займенників. 

Числівники поділяються на: головні числівники, рядові числівники, і змінюються 

за відміною головних числівників. Дієслова є недоконані і доконані. Часи дієслова 

є чотири: теперішний час, минулий час, передминулий час, прийдучий час. 

Наказовий спосіб дієслова йменується вольовий спосіб. Інфінітиву відповідає 

термін початок дієслова, дієприкметнику – причасники-прикметники, а 

дієприслівнику підібрано у граматиці термін причасники-прислівники. Відповідно 

у формах дієслова вчена виділяє причасники-прислівники теперішнього часу, 

причасники-прислівники минулого часу. Відмін дієслова є дві: перша відміна, 

друга відміна. Прислівники, прийменники, злучники своїх розрядів  

не мають [269].  

У ПГУМ О. Курило опрацювала теорію і термінологію синтаксису. Вчення 

цього розділу розпочинає тлумачення про речення, зложені речення, побічне 

речення, речення безпідметові, вставні речення, головне речення, рівнорядні 
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частини речення, рівнорядно сполучені речення, нерівнорядно сполучені речення, 

побічне присудкове речення, побічне підметове речення, побічне предметове 

речення, побічне прикметникове речення, побічне прислівникове речення місця, 

побічне прислівникове речення часу, побічне прислівникове речення способу, 

побічне порівнавче речення, побічне прислівникове речення причини, побічне 

прислівникове речення ціли, побічне умовне речення, побічне припустове речення. 

Частини речення називаються відповідно до тогочасної традиції: присудок, 

присудок зложений, присудок звичайний, підмет, предмет, придаток 

прикметниковий, придатки прислівникові місця, придатки прислівникові способу, 

придатки прислівникові часу, придатки прислівникові причини, придаток 

прислівниковий ціли. Прикладка, за О. Курило, йменується приложення. Розмова 

на письмі оформляється як мова пряма, мова непряма [270]. 

 

2.1.8. «Практична граматика української мови» (1918), «Граматика 

української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науцї» (1921) 

Василя Сімовича. Усі вищерозглянуті граматики передували появі граматичних 

праць В. Сімовича. Вивчення української мови вчений В. Сімович підпорядкував 

висвітленню мови народної того періоду, в якому працював. 

«Практична граматика української мови» (1918) (далі ПГУМ) В. Сімовича 

видана для учасників мовних курсів української мови в таборах, зусиллями 

українських військовополонених-учнів в Австрії та Німеччині. Вона побачила 

світ у Раштаті. Навчальна книга складається з таких розділів: «Звуки», «Слова», 

«Речення» та двох додатків: «Додаток до науки про слова», «Додаток до 

складнї». Натомість друге видання «Граматика української мови для 

самонавчання та в допомогу шкільній науцї» (1921) (далі ГУМ) видана у 

Ляйпціґу. Рік появи у світ не вказано, проте з передмови до другого видання 

припускаємо, що це був 1921 р. Граматика також має добру структуру і 

складається з розділів: «Звуки», «Слова», «Речення», а також є додаток до 

граматики «Віршовання». Розділ «Звуки» аналізує терміни, що відповідають 

сучасній назві «Фонетика». Розділові «Слова» відповідає термін розділа 
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«Морфологія», що поєднує опис термінів морфеміки та морфології. Терміном 

«Речення» називається сучасний розділ «Синтаксис». Зазначимо, що навчальна 

книга ввібрала елементи наукової граматики. Ідеї, покладені в основі цієї 

навчальної книги, прагнуть забезпечити легкість та доступність при вивченні 

української мови. Підручник творився для широкого загалу, бажав розвіяти 

стиль «заучування» незрозумілих форм в українській мові, подавав живе 

українське слово (на думку вченого, із сільського вжитку), часто-густо посилавсь 

на перо із інтелігенції (письменників), та найважливіше – не обмежувавсь однією 

говіркою України. Щодо наповнення граматичними термінами детальніше праці 

В. Сімовича розглянемо у третьому та четвертому розділах дисертації.  

Проте низка граматичних термінів, що репрезентували розділи граматики, 

дозволяють вказати на процес їхнього становлення, походження та особливості 

творення. 

Період кінця ХІХ – 20 – 30-рр. ХХ ст. засвідчив українському суспільству 

високі інтелектуальні здобутки у розвитку мовознавчих ідей. У той 

«переходовий час» (як його називає В. Сімович) на долю українських вчених 

випало витворювати національну наукову мову, її термінологію фундаментально. 

Вчений В. Сімович мав глибокі переконання, що це був вдалий час для того, щоб 

зорганізуватись та розкрити всі можливості граматичної будови української мови 

та витворювати її народну граматичну термінологію.  

Побудова праць свідчить про відповідність структури її змісту, що 

дозволяє назвати цю навчальну книгу фаховою граматикою. Час, в який 

творилась ця книга потребував забезпечити матеріалом «не тільки середні 

школи, але передусім фахове шкільництво, яке в нас щойно тепер зародилось. 

Від того, які будуть у нас підручники залежатиме, як вийдуть із фахових шкіл 

наші нові фахівці: хеміки, землеміри, купці, музики і т.д.» [196, с. 3]. В. Сімович 

орієнтував читача на конкретні положення, що стосувались структури граматики, 

її специфіки та найважливіше – пояснювали граматичні назви та ін., бо їх у книзі 

«виведено теж методичним способом» [276, с. 5]. Саме тому найважливішими 
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характеристиками для української мови В. Сімович обрав «її чистоту й 

правильність у шкільному навчанні і в пресі» [91, с. 7].  

Праця орієнтувалась на вчительство та на всіх тих, кому могла стати у 

пригоді. Посібник містить вартісне методичне його спрямування, що означало 

дотримуватися «способу, як би то цього предмету вчити других» [276, с. 4]. 

Поради, які автор подавав, свідчили про те, що «тими вказівками може 

користуватись і вкраїнський учитель, і читач із народа, який цїкавить ся 

українською граматикою» [276, с. 5]. Зауважимо, що попри наголошування 

дослідником про ненауковість цієї граматики, в ній цілком простежується 

високий науковий рівень методики підручника. 

В. Сімович належав до числа тих, котрі окреслювали тогочасний розвиток 

наукової думки в Україні. Передусім важливим чинником для автора граматики 

була вимогливість до вибору фактів та доступне їх тлумачення. На думку 

В. Сімовича, «тут важна річ не тільки, щоб підручник із методичного боку 

відповідав педагогічним вимогам, але ще більше – щоб він із наукового погляду 

був бездоганний, щоб усі найновіші погляди найшли в ньому свій вислів» [196, 

с. 3]. За переконаннями В. Сімовича, не найменшу роль у шкільництві 

відігравала рідна мова навчання, що її «можна вивчити в рідній школі», де «гарні 

шкільні підручники, зложені доброю мовою» [276, с. 23]. До таких навчальних 

книг із «прегарною мовою» (за словами В. Дорошенка) та «гарною простою 

мовою» (за П. Ковалевим) належить і ПГУМ та ГУМ В. Сімовича. У статті 

«Основні етапи розвитку мовознавчої науки» у журналі «Мовознавство» 

читаємо, що вчений «підтримував постійні творчі контакти з радянськими 

мовознавцями ще в період 20 – 30-рр. Його статті друкувалися й у виданнях АН 

УРСР, зокрема в «Збірнику історично-філологічного відділу УАН», у «Збірнику 

комісії для дослідження історії української мови» [162, с. 6]. Також вчений був 

«одним із перших дослідників мови Т. Шевченка, П. Куліша, Ю. Федьковича. 

Літературознавчі та культурознавчі праці, спогади містять важливі  

відомості про творчість І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, 

О. Кобилянської, Б. Лепкого, О. Маковея, А. Чайковського та ін. Наукову й 
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інформаційно-пізнавальну вартість мають мемуари Сімовича про 

культурно-освітню діяльність української інтелігенції періоду Першої світової 

війни» [131, с. 577].  

Знаменною подією в розвитку та популяризації українського народного 

слова стала поява навчальних книг науковця. В. Сімович – це вчений, який 

залишив по собі чимало наукових розвідок із антропонімії, морфології, 

діалектології, цікавився також граматикою старослов’янської мови. А його ГУМ 

науковці оцінили, як зразок «для концептуального підґрунтя граматичних праць 

вищого типу в Україні» [46, с. 215]. 

Граматика привертала увагу дослідників і з позицій фахової термінології, і 

з позицій історії термінознавства. Вчений вважав, що граматичні назви слід 

вибирати розважливо «…само по собі, що в цїй книжцї грає немалу ролю 

розяснення граматичних назв, які виведено … методичним способом» [276, с. 5]. 

В. Сімович вважав, що «в межах можливими є деякі устаткування наукової 

термінології і при тій роботі можуть допомогти українські мовознавці своїми 

порадами та досвідом» [196, с. 3].  

Поява ПГУМ та ГУМ В. Сімовича (у двох її виданнях) викликала 

зацікавлення серед учених, вчителів, діячів культури, студентства. Її навчальні, 

методичні, соціокультурні якості намагались проаналізувати сучасники 

В. Сімовича – В. Дорошенко, Є. Тимченко, І. Панькевич, І. Свєнціцький, 

І. Зілинський, М. Вороний та сьогоднішні дослідники. Спогади про вченого 

залишив також Ю. Клиновий, який вважав себе учнем науковця. До вихованців 

В. Сімовича зараховували себе також О. Горбач та Ю. Шевельов. Їхні спогади 

окреслили портрет щирої, енергійної, скромної та вимогливої особистості. 

Біографія В. Сімовича дає нам інформацію про людину, яка сприяла розвитку 

рідної мови. О. Кобець у своїх кількарядкових спогадах називає його 

«незабутнім фундатором і невтомним працьовником на полї нашого 

органїзаційного життя» [88]. 

А. Кримський вважав, що В. Сімович готував підручник з української мови 

навіть не так для галицьких українців, як для українців наддніпрянських й 
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охарактеризував працю мовознавця як «докладну, повну цікавих спостережень, 

засновану переважно на матеріалі наддніпрянськім «Граматику української мови 

для самонавчання та в допомогу шкільній науці» (2-е вид., Лейпціг, 1921, 

584 стор.)» [121, с. 280].  

Згадану граматику вичерпно проаналізував В. Дорошенко у «Вістнику 

полїтики, лїтератури й життя» (1918): «з появою працї д-ра В. Сімовича, мушу 

сказати, що кращої мабуть і не треба бажати – така вона цїкава, легка й прозора, 

не зважаючи на свої досить великі розміри. Се є рішучо найкраща з усїх наших 

популярних граматик, дуже добре оброблена й цілком наукова. Др. Сїмович 

безперечний знавець нашої мови і його граматика – се дїйсно результат не лише 

сухого кабінетного вивчення, а перейнятого великою любовю студійовання, 

чутливого на красу й дух нашої чудової мови. Тому його праця не нудна 

схолястика, а жива й інтересна» [57, с. 486–487]. Підсумовуючи, В. Дорошенко 

відзначив цю працю як зразкову граматику, а її мову називає прегарною – «не 

якоїсь калїчи й покручи, а запашного цвіту Надднїпрянщини!» 

Поява граматики засвідчила новий рівень мовознавчої науки. Рецензент 

роботи Є. Тимченко зауважив: «ціннішим вкладом в нашу граматичну літературу 

і саме на часі є граматика В. Сімовича». Вчений називає автора ГУМ фаховим 

філологом, який уклав «зовсім новий тип підручника – самонавчителя 

української мови», який «повинен бути напохваті у кожного українця – вчителя, 

як його щоденний порадник» [203, с. 716].  

Практичність цієї книги виявляється у заохоченні усіх небайдужих вивчати 

українську мову. Є. Тимченко влучно підмітив, що мова викладу В. Сімовича 

«вільна від усяких «галицізмів», що може задоволити найвередлившого 

«полтавця», стиль легкий, простий, живий» [Там само]. 

Праця набувала значної всеукраїнської популярності. У рецензіях, що 

з’являдися в різних куточках України, натрапляємо на аналіз двох її видань, у 

яких є такі схвальні відгуки: «…написане для українців військово-полонених в 

Австрії, видання швидко розійшлося, завоювавши загальне визнання своїми 

якостями – прекрасна мова, багатство прикладів, доступність подання, 
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об’єднання наддніпрянських і галицьких граматичних і правописних традицій 

забезпечили граматиці тривалий успіх» [3, с. 308]. Цю книжку можна назвати 

синтезованою працею.  

Про відмінності між першим та другим виданнями В. Сімовича йдеться у 

харківському журналі «Путь просвещения» (1922). «Граматика Сімовича 

представляє собою солідний том, близько 600 сторінок в об’ємі, зберігаючи своє 

попереднє чисто практичне завдання. В порівнянні з першим виданням в 

другому додаються: метрика, таблиця (фотографічна) губних приголосних і 

трішки змінені деякі підрозділи, значно збільшено число прикладів із 

літературної мови. У вступі багато говориться про шкільну граматичну 

схоластику; тому читач очікує, що автор подасть дещо нове, або покрайній мірі 

поєднає науковість методу з популярністю викладу. Проте на справі це не 

спостерігається – нову (Потебнянську) точку зору знаходимо тільки в дефініціях 

граматичних категорій – самі категорії залишені в попередньому вигляді, а в 

відмінюванні знаходимо, крім цього, і значну плутанину історичної і описової 

точки зори» [3, с. 308]. Автор статті виділяє також мовні факти, які у роботі не 

прокоментовані, й аналізує їх як «не значні недоліки (невдала таблиця 

приголосних, деякі «отпадения» голосних, «пропуск» зв’язки в реченнях з 

предикативним прикметником і т.д.), відмітимо ще відсутність свідчень про 

особливості українського наголосу (крім двох трьох випадкових вказівок) і 

відсутність наголосів в прикладах, тобто як раз те, чого ми давно очікували від 

описової граматики української мови, як для теорії його наголосу, так і для 

практичного вивчення його» [Там само, с. 309]. Однак наукове дослідження 

наголосу в історії української літературної мови не було завданням у граматиках 

В. Сімовича. 

Із потреб навчання української мови, за міркуваннями І. Панькевича, 

з’явилося друге видання – ГУМ, про яке знову писали, що ця граматика «своїм 

обємом і випрацьованнєм перевисшає всі дотеперішні граматики». Автор відгуку 

вказав на те, що В. Сімович прагнув популяризувати українську граматику. 

Велике значення мають приклади «взяті з творів наших письменників, що 
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дозволило вченому визначити її письменницьку, літературну основу» [166, 

с. 377].  

Є. Тимченко виокремив питання лінгвістичної термінології у Сімовичевих 

граматиках. Вчений зазначив, що «автор послуговується термінологією проф. 

Смаль-Стоцького, почасти поширює її переважно у складні новими термінами, 

що теж свідчить про його добрий естетичний смак» [203, с. 717].  

Про естетичний смак В. Сімовича згадував й І. Свєнціцький у 1911 р. в 

рецензії на «Руску граматику» С. Стоцького-Ф. Ґартнера. На його думку, 

зацікавлення науковою роботою пробудили у В. Сімовича саме «граматичні 

питання живої мови народу в усьому багатстві говірок та мови письменників від 

Котляревського до Франка і Лесі Українки мусіли довго хвилювати і 

захоплювати Сімовича, коли він заговорив про українську мову» [192, с. 2]. 

Чи не найповніше характеризує І. Свєнціцький постать В. Сімовича: 

суспільник–соборник, письменник–класик та граматик–педагог. Суть ГУМ 

простежується «у сміливому задумі подати норми і систему граматичної науки 

про українську мову в формі розмови гутірки навіть про найповажніші проблеми 

мови. І природно, бо ж граматика була призначена для полонених українців» 

[194, с. 2]. На думку рецензента, все це вдалось автору граматики тому, бо в 

ньому поєднався творчий дар письменника з хистом учителя, а тому усе 

найскладніше В. Сімович умів подати в такій «доступній і живій формі, що 

слухач, навіть найменше підготовлений до сприймання наукового матеріалу, з 

увагою слухав доповідача як оповідача-поета», бо «Сімович вже опанував 

граматичний матеріял української мови і творчо пережив його» [194, с. 2]. 

І. Зілинський також вважав цю «граматику найкращою з усіх наших 

дотеперішніх граматик української мови що до розуміння завдань граматики й 

що до способу викладу самого предмету». Вчений писав, що ця книга може стати 

всім у великій пригоді як невідступний порадник у багатьох питаннях мови і 

«подасть їм багато практичних вказівок про спосіб навчання української мови» 

[76, с. 48]. Він помітив, що вчений подав послідовний опис живого організму 

мови. На думку науковця, ця праця засвідчила умілість мовознавця створювати 
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добре продуману, підковану мовними фактами та прикладами граматику, яка 

стала «…першою такого роду книжкою, з якої віє свіжим, новим духом і яку з 

великим інтересом прочитає й не педаґоґ, кожда навіть малограмотна людина» 

[76, с. 48].   

М. Вороний зауважив, що ГУМ В. Сімовича «читається й засвоюється вона 

незвичайно легко і дає той maximum знання, якого цілком досить, щоб зробитись 

цілком грамотною людиною» [29, с. 3]. Цей навчальний підручник він 

рекомендував як для вчителя, так і для початківця. Підкреслив також вчений, що 

книжка відзначається суто українськими формами і новою граматичною 

термінологією.  

У 1986 р. у Мюнхені Олекса Горбач здійснив фотопередрук ГУМ 

В. Сімовича за сприяння проф. Дмитра Штогринова і пані Софії Яневої, що 

позичили йому книгу із бібліотеки НТШ у Сарселю. У фотопередруці вчений 

написав післяслово про великого Вчителя та його наукову діяльність. Як 

визначив О. Горбач, ця граматики була однією з головних праць В. Сімовича, а 

для світового рівня – найважливішою. Вона належала до тої незначної кількості 

по-справжньому «україністичних книг» (за О. Горбачем). Рецензент спробував 

провести межу, яка б характеризувала обидва видання граматик. Він вважав, що 

помічені зміни стосуються:  

1) політичної термінологічної актуалізації в тексті й примітках (як де, то й 

у прикладах);  

2) правописно-мовних виправлень в авторському тексті;  

3) зміненої граматичної термінології з узглядненням нових 

наддніпрянських граматик;  

4) доповнень, переформулювань і модифікацій норм у морфології, 

аспектології й синтаксі, – а тому й змін у поглядах на окремі явища українщини 

чи їх ґенезу;  

5) майже вдвоє поширеного числа ілюстративних прикладів;  

6) поширеного змісту окремими додатком про віршування… [34, с. 444–

445]. 
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Важливою для В. Сімовича завжди була думка його колег 

фахівців-філологів. Насамперед його цікавили їхні міркування з приводу мови 

викладу навчальних підручників, застосованої методики подання матеріалу та 

головно термінології. Ученого занепокоював брак критичних відгуків про 

граматичні видання, бо дослідник вважав, що за їх допомогою можна 

поліпшитити написане. Йому хотілося б, щоб тексти граматик «викликали гарячу 

дискусію і над думками, які я сказав, і над самою наукою граматики, бо ж 

відомо, що без дискусії в таких справах далеко не зайдеш» [195, с. 35].  

П. Ковалів відзначив, що ці граматики довший час «залишаються поки що 

настільною книжкою галицького суспільства» [91, с. 13]. О. Кульчицька 

оцінювала В. Сімовича як «об’єктивного спостерігача, що стежить за явищами 

мови, силкується їх пізнати та пояснити, вкладає їх в категорії і класифікує, 

розглядає їх утворення, маючи на увазі ориґінальну будову мови, робить 

висновки [127, с. 9]. Вчена зафіксувала, що мова граматик В. Сімовича 

схиляється: 

1) у бік народної мови, яку якнайбільше використовує автор;  

2) у бік віддалення від неї, отже, у бік європеїзації;  

3) у бік архаїзації, що не раз зближує літературну мову з російською;  

4) у внутрішній бік, враховуючи значеннєві та психологічні закони 

аналогії;  

5) найважніше – у бік нормалізації, уодностайнення, скорочення числа 

форм і т.д. [Там само].  

Порушуючи проблему підручника, В. Мельничайко наголосив, що у 

граматиці В. Сімовича , «вдало поєднуються науковість змісту, переконливість 

ілюстрацій, системність і доступність викладу. Та найважливіше, що автор 

«прагне роз’яснити не лише зміст, а й етимологію граматичних термінів» [145, 

с. 88]. Такі спостереження говорять про новий підхід В. Сімовича до формування 

української лінгвістичної термінології.  
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Науковці сьогодення все частіше цікавляться питаннями становлення 

терміносистем, зокрема й мовознавчої. Відповідну сторінку її становлення 

заповнив і В. Сімович. 

Термінологічний апарат підручника В. Сімовича сформувався під впливом 

граматики С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера. Також В. Сімович звертав увагу на 

граматичну термінологію, вжиту у працях його сучасників, зокрема 

П. Залозного, Г. Шерстюка, О. Курило та ін. 

Н. Гуйванюк, характеризуючи вплив мовознавчих поглядів В. Сімовича на 

формування українських граматичних концепцій у 20 – 30-х рр. ХХ ст., 

зазначила, що В. Сімовичу «було надзвичайно важко підібрати відповідний 

термін, витворити його самому чи скористатися європейськими традиціями» [46, 

с. 219].  

Сучасний український мовознавець М. Лесюк у монографії «Становлення і 

розвиток української літературної мови в Галичині» (2014) пише, що визначна 

роль в утвердженні уже справді української лінгвістичної термінології належить 

саме В. Сімовичу. Вчений виявив чималу частку термінів, запозичених із 

граматичної праці С. Смаль-Стоцького, що іще раз підкреслило те, що терміни ці 

набули ознак, властивих словотворенню української мови. Науковець показав 

намагання В. Сімовича творити ці терміни за українськими зразками, зокрема 

йдеться про уживання іменників середнього роду із закінченням -я, а не -є 

(значіння), заміна церковнослов’янізмів українським варіантом (введеннє – увід, 

часть – частина). В. Сімович був прихильником народності, тому вжита 

термінологія набувала народно-розмовних ознак [129].  

У вступній частині, названій «Увід», автор розмірковував: що таке граматика 

й як її розуміти, і сам відповів на це питання: «Тепер під граматикою розуміють збір 

законів, що є в якійсь мові». А на тезу «Як же тоді розуміти науку граматику?» 

постулює: «щоб знати, що правильно, а що неправильно…» [277, с.3].  

Граматики Василя Сімовича привертали і привертають до себе увагу і 

сучасних дослідників, які описують її з різних позицій. Однак питання 

термінології цих праць науковці торкалися лише побічно. 
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Висновки до розділу 2 

Наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. широко розгорнулась діяльність вчених 

щодо нормалізації граматики української мови та граматичної термінології. 

Процес нормалізації набув системного характеру.  

У цей період вийшла значна кількість мовознавчих праць, серед яких було 

чимало навчально-методичних видань, у тому числі шкільних підручників та 

посібників. 

Якщо в ХІХ ст. підручники з української мови виходять в основному на 

західних теренах України, то на початку ХХ ст. – їхня кількість зростає в Центрі 

та на Сході України. Це пояснюється в основному зовнішніми чинниками: 

належність цих частин території до різних держав, які провадили різну 

національну, а відповідно і мовну політику. Окрім того, у жодній із цих частин 

України територія не мала ознак державності, а тому була підпорядкована 

державам-метрополіям з їх внутрішнім щодо підпорядкованих народів законам. 

Проте у побуті українських поселень звучала українська мова. Дітей слід було 

вчити писати й читати, бо за допомогою мови вона могла пізнавати світ, 

здобувати подальшу освіту.  

Національна школа на той час була відсутня, тому кожен автор навчальної 

книжки намагався наповнити її таким матеріалом, який здавався йому найбільш 

вдалим, тому спостерігаємо дещо розмаїтий підбір термінів на позначення того 

чи іншого лінгвістичного поняття. 

В. Сімович здійснив спробу дати характеристику тогочасним шкільним 

підручникам для навчання української мови. Він виявив значну кількість 

підручників «клясично непотрібних» і вказав на низку причин, що зумовлювали 

складність цього явища. 

Проблема вимагала створення таких граматик та підручників, які б 

відповідали вимогам тогочасного розвитку наукової термінології та були 

доступні і зрозумілі користувачам. Автори праць у передмовах проводили аналіз 

граматичної термінології, подекуди натрапляємо на роз’яснення щодо її 

вживання в авторському викладі або ж покликання. На противагу з’являлись 
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автори, які створювали виклад, що наближався до наукового рівня та 

найважливіше – їхні книги були переважно методичного характеру. 

З методикою граматики С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґapтнеpа був добре 

ознайомлений В. Сімович. Популярність цієї книжки полягала в новому підході 

авторів до навчання мови в школі. Автори вивели структурний принцип 

граматики, показали красу і багатство української мови. В. Сімович, 

розмірковуючи про граматичну термінологію підручника, звернув увагу, що 

«вони нові, утворені згідно із духом мови», тому був легким і доступним учневі.  

П. Залозний у граматиці, що вийшла 1906 р., виявив творчий підхід до 

називання граматичних понять. Він зізнався, що більшість термінів запозичено із 

галицьких граматик, оскільки викладовою мовою там була українська, що 

підкреслює високий потенціал її наукового вжитку. Проте у підручнику 

спостерігаємо неупорядкованість граматичної термінології. 

Одним із найкращих граматистів Великої України вважають Є. Тимченка. 

Структура його граматики містить такі розділи, як фонетика, морфологія, 

складня і підрозділ словотворення, який увійшов до складу морфології. 

Є. Тимченко запровадив низку нових граматичних термінів. 

У передмові до КУГШ (1907) Г. Шерстюк вказав на проблеми, що 

постають перед укладачами граматик як навчальних книжок, виокремивши 

найголовнішу – відсутність загальноприйнятої термінології. 

У ГУЯ, ГУМ (1913, 1914) І. Нечуй-Левицький оперував термінологією, яка 

різнилася назвами у порівнянні з іншими граматичними термінами, що 

вживалися у посібниках західної і східної України. 

У ПГУМ О. Курило (1918) переважає індуктивний виклад. Він простий і 

ясний, як і треба вимагати від підручника для початкових шкіл. Книжка 

отримала чимало рецензій, у яких після схвальних відгуків про побудову 

підручника було піддано критиці деякі граматичні терміни. 

Усі ці граматики передували появі ПГУМ (1918), ГУМ (1921) В. Сімовича. 

Вчений найперше приділяв увагу граматичним назвам, що їх виведено 

методичним способом. За переконаннями В. Сімовича, щоб поняття та 



87 
 

фактичний матеріал засвоювався легко, його слід у граматиці подавати доступно. 

Тому, мову для письма слід брати із сільського вжитку, там де її, на думку 

вченого, знають найкраще. ПГУМ та ГУМ називали настільною книжкою 

галицького суспільства, що повинна бути напохваті у кожного українця, а для 

вчителя, як щоденний порадник. В. Сімович вважав, що виробляючи граматичну 

термінологію, слід враховувати досвід та поради інших авторів посібників. 

За результатами розділу 2 апробовано статті: «Основні підходи до опису 

лінгвістичної термінології в граматиках Василя Сімовича» [100], «Граматична 

концепція Василя Сімовича» [96], «Лінгвістична термінологія у «Граматиці 

української мови» В. Сімовича» [98]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛІНГВІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ГРАМАТИКАХ В. СІМОВИЧА 

 

В. Сімович творив у той час, коли теорію терміна чітко розробляли у 

Науковому товаристві ім. Т. Шевченка. Як член НТШ, він приділяв значну увагу 

кожному терміну, намагався кожному лінгвістичному поняттю дати чітке точне 

поняття, яке б було правильно орієнтоване і не викликало хибних тлумачень. І 

хоч у працях ученого ми не знаходимо визначення терміна, але у послуговуванні 

лінгвістичним матеріалом спостерігаємо, що В. Сімович був «…обдарований 

природою дуже чутким вухом на чистоту мови, швидко здoбyв собі … заслужену 

славу найкращого знавця української мови» (зі спогадів М. Кордуби) [109]. 

 

3.1. Фонетична термінологія в граматичних працях В. Сімовича 

3.1.1. Процес формування фонетичної термінології. Обидві граматики 

В. Сімовича містили розділи: «Звуки», «Слова», «Речення». У вступній частині, 

названій «Увід», автор розмірковував: що таке граматика й як її розуміти, і сам 

відповів на це питання: «Тепер під граматикою розуміють збір законів, що є в 

якійсь мові». А на тезу «Як же тоді розуміти науку граматику?» постулює: «щоб 

знати, що правильно, а що неправильно…» [277, с.3]. Почнімо від розділу 

«Звуки». 

Фонетика – це мовознавча дисципліна, що дозволяє опанувати звукову 

будову мови. Також «фонетика як розділ мовознавства вивчає особливості 

творення і сприймання звукового мовлення» [11, с. 9]. Як окремий розділ науки 

про звуки входив колись до граматики. 

Вчення про звуки розпочалось ще у 1876 р. П. Житецьким у праці «Очеркъ 

звуковой исторіи малорусскаго нарЪчія». Подальші дослідження фонетичних 

явищ та процесів описували спорадично, поверхово. На початку ХХ ст. розділ 

про звуки був майже у кожному шкільному підручнику, а історичний екскурс в 

історичну фонологію здійснив у своїй граматиці А. Кримський. Тому фонетичні 

терміни з урахуванням акустично-артикуляційних характеристик в українській 
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мові уже існували, хоч не були однаковими, ідентичними. Н. Москаленко 

зауважила, що «до 1917 р. фонетична термінологія зазнала істотних змін» [272, 

с. 62–63]. 

Простежимо, як змінювався цей термін упродовж століть. У граматиці 

М. Осадца фонетика має назву «звукословїє». В О. Партицького, І. Панькевича – 

це «наука о звуках». У С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера ця наука називається 

«звуками», а В. Сімович подає «звучня». Є. Тимченко увів у своїй граматиці 

термін «фонетика», яким послуговуємося й сьогодні. 

Період 20 – 30-ті рр. ХХ ст. вважають найяскравішим у формуванні 

кодифікаційних норм та засад лінгвістичної термінології, оскільки це був час 

найбільшого розвою українства. Вироблення фонетичної термінології 

супроводжувалось розбіжністю у позначенні тих чи інших фонетичних явищ у 

шкільних підручниках та навчальних книжках кінця ХІХ початку ХХ ст. 

Зокрема, Г. Шерстюк стверджував, що «неодностайність у вживанні тієї чи 

иншої термінології не можна вважати за щось лихе, бо кожний автор бере ту 

термінологію, що йому здається кращою, а иноді ще й сам витворює терміни, і 

тим всим дає матеріял до майбутнього вироблення одностайної найкращої 

термінології» [285, с. 3]. 

У такому стані перебувала фонетична терміносистема аж до початку 60-х 

років ХХ ст., на що вказала Н. Москаленко [152, с. 8]. Період становлення 

фонетичної термінології ґрунтувався на процесах відбору. Питання вибору того 

чи іншого фонетичного терміна найчастіше поставало у тогочасній навчальній 

літературі. Скажімо, розділ граматики, де йшлося про фонетичні поняття, у 

тогочасних навчальних книгах та підручниках мав такі назви: «Склад», «Звук та 

буква» (Г. Шерстюк), «Звуки та букви» (П. Залозний), «Наука про звуки» 

(В. Коцовський, І. Огоновський), «Звуки» (С. Смаль-Стоцький, Ф. Ґартнер), 

«Звучня» (В. Сімович), «Звучня (Фонетика)» (М. Левицький), «Фонетика» 

(С. Кульбакинъ, Є. Тимченко, П. Горецький, І. Шаля) та ін., що свідчить про 

різні школи й уподобання авторів граматик. 
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У розділі під назвою «Склад» Г. Шерстюк характеризує самозвуки, 

співзвуки, наголос, наголосний значок, отвертий склад, замкнений склад; частина 

IV «Звук та буква» фіксує такі фонетичні терміни: звук, тверді самозвуки, мнякі 

самозвуки, звучні співзвуки, тихі співзвуки, губні співзвуки, зубні співзвуки, 

піднебенні співзвуки, гортанні співзвуки, язичні спізвуки, сичачі співзвуки, 

шиплячі співзвуки, плавні співзвуки, носові співзвуки [284]. Вчений стверджував, 

що найбільш болюче місце в нашій граматичній літературі – термінологія.  

У ГУЯ І. Нечуя-Левицького перша частина праці обіймає фонетику і 

морфологію сучасної української літературної мови. Її назва «Етимологія». 

Проте фонетичні терміни тут не виділено в окремий розділ і не подано під 

окремою назвою. Натрапляємо на такі однослівні терміни: звук, буква, азбука, 

склад, мякішання, наголосок; складні: повнозвучні, півзвучні, односкладні, 

многоскладні; складені: мякий звук, тверда буква, голосніші чи гучні букви, 

тихіші чи одгучні букви, губні букви, зубні букви, піднебенні букви, язичні букви, 

гортанно-піднебенні букви, гортанна буква, шиплячі букви, плавкі букви, носові 

букви, гортанно-горлова, сичачі чи свистячі букви [273].  

Основні фонетичні одиниці – голосний та приголосний звук тут 

йменуються як повнозвучні, півзвучні, значної уваги надано класифікації 

приголосних, що й виокремлює позицію автора з-поміж інших. 

Спостерігаємо різнобій у називанні звуків й у ГРМ С. Смаль-Стоцького і 

Ф. Ґартнера: голосівки, шелестівки, ужито й авторський фонетичний термін 

двозвук – тісні сполучення двох голосівок [278]; здійснено класифікацію звуків за 

різними ознаками: наголошені, ненаголошені, шелестівки проривні, безголосі 

шелестівки, голосові шелестівки, протиснені, дрожачий, носові звуки, 

придиховий звук, мягкі і тверді звуки, шипячі звуки, визвукові безнаголосні 

голосівки, голосівки без наголосу; решта фонетичних термінів позначають різні 

фонетичні зміни: звуки мовні, склади, наголос, рухомий наголос, зміни звукові, 

уподібненє шелестівок, випад, вставка, мягченє, мягченє першого ступня, 

мягченє другого ступня, зміни в визвуку, зміни в назвуку, опуст і вставка 

голосівок, роззїв – уникання зустрічі двох голосівок, перезвук іканє, повноголос, 
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переставка з зміною голосівки, перезвук словотворний, оскільки відбувається 

зміна однієї літери на іншу, під час творення нового слова, переставка звуків і 

складів, милозвучність [278]. 

Зазначимо, що у граматиці УМ:ПТК П. Горецького та І. Шаля також 

виокремлено розділ мовознавства, що вивчає звуки української мови, який 

названо фонетикою. 

Автори праці зазначили, що курс вивчення української мови повинен 

базуватися на практичній роботі, тому прагнули мінімізувати «по змозі 

теоретизацію питань; тим-то автори свідомо обминули де-які явища (напр., 

асиміляція, дисиміляція та ин.)» [261, с. 3.]. Граматика налічує близько 

49 фонетичних термінів. Ці терміни закріпилися й знайшли практичне 

застосування в теперішній лінгвістичній науці, напр.: голосні звуки, приголосні 

звуки, наголос, фонеми, м’які, тверді звуки, шиплячий звук, принцип правопису 

звуковий або фонетичний, історичний принцип, принцип аналогії або принцип 

етимології, закритий склад, ненаголошений звук, відкритий склад, губні звуки та 

ін. [261]. 

Безсумнівним є той факт, що лінгвістичні пошуки вчених збагатили 

фонетичну терміносистему поч. XX ст. та, щонайважливіше, проторували їй 

шлях у сьогодення: більшістю цих термінів послуговуємось і нині. 

 

3.1.2. Фонетична термінологія у граматиках В. Сімовича. Обидві 

граматики В. Сімовича містили розділ «Звуки».  

В. Сімович був одним із тих, хто своєю діяльністю, долучившись до 

загального термінотворчого процесу, вплинув на кодифікацію та зміни у 

найменуваннях лінгвістичних понять у фонетиці. Тому в його підручниках 

можна простежити низку фонетичних термінів, вжитих раніше його 

попередниками. 

У першому розділі своїх граматик В. Сімович фіксує фонетичні терміни, 

описує процеси їх творення та апарат мовлення. Автор називає цей розділ 

спочатку «звуки», а потім терміном «звучня», що відповідає сучасному терміну 
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«фонетика». Оскільки в інших підручниках цей розділ називали по-різному. 

Автор намагався надати перевагу власне українській назві, взятої із живої 

народної мови. Хоча вчений усвідомлював, що «у кождого вчителя своя осібна 

граматика, кождий має свою осібну термінологію, кождий каже писати його 

власною правописсю…» [195, с. 31]. 

Аналіз наукового доробку одного з «найбільших наддністрянців» (за 

словами О. Горбача) – Василя Сімовича у розділі «Звуки» дозволить з’ясувати 

формування системності та відповідності терміна поняттю (у двох виданнях 

граматики), а також виявити ті назви, що кодифікувалися у сучасній літературній 

мові. 

Праці В. Сімовича ПГУМ та ГУМ стимулювали українського читача 

пізнати особливості фонетичної системи української мови, її термінології. Ці 

розділи граматик описують те, як «повстають» звуки, ілюструють апарат 

мовлення, або мовний апарат людини. 

У ПГУМ налічується 98 фонетичних термінів та 99 фонетичних термінів у 

ГУМ, що охоплюють найменування складів, характеризують типи звуків, 

наголос, аналізують так звані «мовні прилади», що відповідає сучасному терміну 

апарат мовлення. Також В. Сімович виділяв запозичені звуки, які у посібниках 

йменуються як чужі звуки, чужі двозвуки, чуже «ґ», чуже «ф», чуже «о» та ін.; 

але й трапляються поодинокі терміни чужоземні двозвуки, чужоземні посереднї 

звуки «Ö», «Ü».  

Розглядаючи фонетичні терміни, можемо спостерегти становлення 

фонетичної термінології української мови початку ХХ ст., адже цей процес 

супроводжується варіантами та синонімами. Синонімія в термінології є 

важливою ознакою формування терміносистеми, її кодифікації. «…Оскільки 

термін має свою дефініцію і саме через неї співвідноситься з поняттям, він у 

своїй словесній формі містить певну наперед задану кількість суттєвих ознак 

цього поняття. Доки визначення поняття не зміниться, будь-яка словесна форма 

буде дублетом до попередньої, тобто одиницею з тією самою дефініцією. Тому в 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%9C_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
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межах термінології існують лише терміни-дублети й не існує 

термінів-синонімів», – зазначає А. П. Коваль [93, с. 37].  

На відміну від синонімів, «варіантами варто називати формальні видозміни 

того самого слова. Коли поряд вживають дві форми одного слова, які можуть 

мати відмінності на фонетичному (промежок – проміжок) та морфемному 

(скидний – скидальний) рівнях або у формах роду (бензин – бензина) та числа 

(козли – козла)» [134, с. 102]. 

Оскільки фонетична термінологія в українській мові на початку ХХ ст., як і 

термінологія інших граматичних розділів, лише створювалася, то, вочевидь, 

явища синонімії та варіантності для неї характерні. Розглянемо їх у граматиках 

В. Сімовича, що нерідко ілюструють пошуки автора у використанні тих чи інших 

фонетичних термінів: 

а) терміни-синоніми як паралельні форми позначення фонетичної одиниці: 

відчинений склад (ПГУМ) – склад одчинений (ГУМ), зачинений склад (ПГУМ), 

замкнений склад (ПГУМ) – зачинений склад (ГУМ), ненаголошені голосівки 

(ПГУМ) – ненаголошені голосівки, безнаголосні голосівки (ГУМ), наголошені 

голосівки (ПГУМ) – наголошені голосівки (ГУМ), визвучна голосівка (ГУМ), 

сталий наголос (ПГУМ) – наголос постійний (ГУМ), букви (ПГУМ) – значки 

(ГУМ), букви (лїтери) (ГУМ), горляне, придихове, голосове: г (ПГУМ) – 

гортанне, придихове, голосове: г (ГУМ), старе мнягчення (ПГУМ) – старе або 

історичне мнягчення (ГУМ), вставне «і» (ПГУМ) – вставне, приставне «і» 

(ГУМ), чужі двозвуки (ПГУМ) – чужоземні двозвуки (ГУМ). 10 термінів. 

б) терміни, які містять орфографічні варіанти у структурі фонетичного 

терміна: губні шелестівки притиснені (ПГУМ) – губні протиснені шелестівки 

(ГУМ); шелестівки плавні (ГУМ) – шелестівки плавкі (ГУМ); приподіблення 

шелестівок (ПГУМ) – приподібнення шелестівок (ГУМ); гармонїйне 

приподіблення голосівок (ПГУМ) – гармонїйне приподібнення голосівок (ГУМ). 

4 терміни. 

в) фонетичні терміни-СС, що різняться послідовністю розташування 

компонентів у їхній структурі (терміни-варіанти): губні шелестівки проривні 
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(ПГУМ) – губні проривні шелестівки (ГУМ); зубні шелестівки проривні (ПГУМ) 

– зубні проривні шелестівки (ГУМ); заднєпіднебінні шелестівки проривні 

(ПГУМ) – заднєпіднебінні проривні шелестівки (ГУМ); зубні шелестівки 

протиснені (ПГУМ) – зубні протиснені шелестівки (ГУМ); заднєпіднебінні 

шелестівки протиснені (ПГУМ) – заднєпіднебінні протиснені шелестівки 

(ГУМ); придихова шелестівка г (ПГУМ) – голосова придихова шелестівка г 

(ГУМ). 6 термінів. 

г) також виявлено терміни, які зафіксовано лише у ПГУМ: наголошений 

склад, ненаголошений склад, письмо, мнякі шелестівки, апостроф, мнякий знак, о 

або е вставлене, повноголос, роззїв, стягнення, приставне «і», здвоєне назвучне 

«в», вставка, чуже «ф», чуже «о», чуже «л», перезвук «ї(і)». 17 термінів. А 

також терміни, які зафіксовано лише у ГУМ: багатоскладові, етимольоґічний 

правопис, українська азбука або абетка, альфабет або альфавіт, губні 

шелестівки, заднєпіднебінні шелестівки, відпад наголошених голосівок, середнє 

«л», мняке «ц», українське «і», тверде «і», назвучне «і», вимова голосівок, акання, 

чужі голосівки, чуже «і», чуже «іа», чуже «іе», чуже «іо», чуже «іу», чужі 

сполуки голосівок аі, еі, уі, чуже «е», відчинене «е», чужоземні посереднї звуки 

«Ö», «Ü», придихове «фт». 25 термінів.  

ґ) паралельне терміновживання у В. Сімовича відзначається 

запровадженням сполучника або у складі термінів у ГУМ: старе або історичне 

мнягчення, українська азбука або абетка, альфабет або альфавіт. 3 терміни. 

 

3.1.3. Структура фонетичних термінів. Граматичні терміни, вжиті у ГУМ 

В. Сімовича можна покласифікувати з огляду на їхню структуру. 

Терміносполуки, або аналітичні терміни – це такі поняття, які у своєму складі 

містять два і більше структурних компоненти. Фонетичні терміни у працях 

В. Сімовича в ході роботи поділяємо на однослівні, двослівні та трислівні: 

1.Однослівні фонетичні терміни:  

звучня, правопис, звуки, шелестівка, голосівка, мнягчення, заднєпіднебінні, 

ікання, приставне «і», вставне «і», двозвук, назвучне «і», черговання, наголошені, 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%9C_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
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визвук, перезвучуватись. 16 термінів. Характерні моделі із суфіксами: –к(а): 

шелестівка, голосівка; суф. –нн(я): мнягчення, черговання, ікання; суф. –н: 

приставне, вставне, звучне, наголошені; більшість віддієслівного походження: 

префіксальні форми – назвучне, визвук. Окремо слід вказати на складні 

номінації: правопис, заднєпіднебінні, двозвук тощо.  

2. Двослівні фонетичні терміносполуки: 

а) пр.+і.: звукові закони, фонетичний правопис, правописні закони, голосові 

шелестівки, безголосі шелестівки, нове мягчення, зубні шелестівки, плавкі 

шелестівки, губні шелестівки, мнякі голосівки, старе мнягчення, шипучі 

шелестівки, відчинений склад, зачинений склад, одчинений склад, назвучні 

шелестівки, визвучна голосівка, чужі звуки. 18 термінів.  

б) і.+і.: подвоєння шелестівок, назвук слів, зустріч шелестівок, випад 

шелестівок, вставка голосівок, стягнення шелестівок, приподібнення 

шелестівок. 7 термінів. 

3. Трислівні фонетичні терміносполуки: 

а) пр.+пр.+і.: великі початкові букви. 

б) і.+і.+і.: зустріч голосівок (роззїв). 

Фонетичні терміни В. Сімовича поповнили граматичну будову української 

мови. На думку В. Чапленка, на вибір словотворчого форманта у складі терміна 

відіграли чималу роль «місцеві умови» та стиль письма вченого [223]. 

Найвиразнішою ознакою фонетичних термінів, вжитих В. Сімовичем, – є 

їхня рідномовна основа. Зауважимо, що вчений запровадив чимало термінів, що 

закріпилися і в сучасній фонетиці. 

Отже, ПГУМ та ГУМ В. Сімовича містять цінний фактичний матеріал 

щодо добору термінів фонетичного розділу.  

Зіставляючи фонетичні терміни тогочасних граматик, виявили, що: 

1. В. Сімович чимало термінів переймає без змін від свого патрона 

С. Смаль-Стоцького. Це зокрема такі терміни, як безголосі шелестівки, визвук, 

випад шелестівок, вставка голосівок, голосівки, голосові шелестівки, двозвуки, 

звуки мови, мягченє, прилади мовні: гортанка, зуби, язик, піднебіннє, яма носова, 
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наголос, назвук, звуки носові, повноголос, протиснені шелестівки, роззїв, рухомий 

наголос, склади, проривні, безголосі, голосові шелестівки тощо. Таких  

виявлено 29. 

2. Окремі терміни мають іншу номінацію у В. Сімовича, напр.: 

ненаголошені шелестівки (пор.: безнаголосі голосівки), нове мягчення (мягченє 

першого ступеня), придихова шелестівка Г (придиховий Г), старе мягчення 

(мягченє другого ступеня), шипучі шелестівки (шиплячі шелестівки) тощо. Не 

перейняв В. Сімович термінів: здвоєня шелестівок, опуст голосівок, назвукове і, 

ий, перезвук словотворчий, переставка звуків і складів, милозвучність тощо. 

3. Не уживав В. Сімович терміни: самозвуки, співзвуки, замкнений склад, 

тихі співзвуки, сичачі співзвуки, опуст і под. (П. Залозний, Г. Шерстюк), 

дифтонг, тональні тембри, велярні шелестівки, форми звука, міна звуків, міна 

голосівок, альвеолярні шелестові тембри, первісно вузькі шелестівки, 

неперехідне мякшення шелестівок (Є. Тимченко) тощо. 

4. У сучасній літературній мові функціонують терміни: азбука, абетка, 

буква, звук, наголошений склад, ненаголошений склад, письмо, правопис, мовний 

апарат [260]. 

 

3.2. Морфологічна термінологія у «Практичній граматиці української 

мови» (Раштат, 1918) та «Граматиці української мови для самонавчання та 

в допомогу шкільній науцї» (Ляйпціґ, 1921) В. Сімовича.  

На початку ХХ ст. граматична терміносистема української мови майже 

унормовувалась, тобто було віднайдено вдалі найменування для позначення 

граматичних понять цього розділу. Терміноназви автор добирав із національного 

лінгвістичного фонду, з інших мов, при цьому неодмінно враховувалися 

граматичні традиції.  

Вивчення морфологічної системи української мови засвідчує, що 

термінологічний апарат морфології розвивався і становлювався також у період 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. Наголосимо, що в цей час відбувалося творення та 

вироблення граматичних термінів, і формувалася система назв. Н. Москаленко 
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виявила, що «термінологічна строкатість була більш помітна у морфології й 

синтаксисі, ніж у фонетиці» [272, c. 61]. 

Теоретичні засади багатьох морфологічних понять уже існували задовго до 

виходу ПГУМ та ГУМ В. Сімовича. Проте заслуга вченого полягала в тому, що 

його книжки містили значний корпус термінологічних понять у галузі не тільки 

фонетики, а й морфології, синтаксису, морфеміки, словотвору. 

 

3.2.1. Кодифікація назви розділу. Найменування розділу «Морфологія» у 

шкільних граматиках того часу не однотипні, оскільки шляхи уніфікації 

лінгвістичної термінології лише накреслювались. Так, у Г. Шерстюка та 

О. Курило ця частина граматики розміщена у розділі «Частини мови» [284; 

270], у В. Коцовського й І. Огоновського – це розділ «Наука про відмінюванє 

слів» [266], у граматиці І. Нечуя-Левицького у розділі «Етимологія» [273], 

С. Смаль-Стоцький й Ф. Ґартнер подають заголовки: «Відмінюванє» [278], а у 

В. Сімовича маємо назву «Слова» [276; 277]. І тільки граматиці у П. Горецького, 

І. Шаля [261], що датована значно пізнішим часом, назва збігається із сучасним 

терміном «Морфологія». 

Мовознавчий розділ, який описує морфологічну систему української мови 

у ПГУМ та ГУМ В. Сімовича, називається «Слова». Автор названих граматик 

виділяє дев’ять частин мови, які названо терміном части мови у першому 

виданні граматики та невідмінні слова (частини мови), відмінні частини мови 

– у другому виданні. У ПГУМ части мови охоплюють такі видові терміноназви: 

іменик, прикметник, заіменик, числівник (що об’єднано спільним словом імена), 

дієслово (у граматиці «коротше дїєслово зветь ся просто слово» [277, с. 25]. 

Також частинами мови є приіменик, прислівник, злучник, виклики. У ГУМ 

В. Сімович поділяє їх на відмінні та невідмінні слова. Для перелічених термінів 

характерна певна усталеність, окрім слова злучник у ПГУМ, яке замінене на 

сполучник у ГУМ. Учений дотримується термінологічної традиції, зафіксованої у 

навчальних книгах Г. Шерстюка, П. Залозного, О. Курило, С. Смаль-Стоцького 

та Ф. Ґартнера, В. Коцовського та І. Огоновського та ін. 
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П. Залозний також виокремлював дев’ять частин мови: іменники, 

прикметники, числівники, заіменники, дієслова, приіменники, прислівники, 

злучники, оклики [265, с. 13]. 

О. Курило, класифікуючи слова на відмінні та невідмінні частини мови, 

виокремила: речівник, прикметник, числівник, займенник (також у складі 

займенника науковець розрізняла займенники-речівники, 

займенники-прикметники, займенники-числівники), дієслово, прислівник, 

прийменник, злучник, вигук [269]. 

За С. Смаль-Стоцьким, усі слова також поділено на дев’ять гуртів або на 

части мови, відповідно до того, що вони означають: іменники, прикметники, 

заіменники, числівники (ці чотири части мови науковець називає імена), дїєслова, 

прислівники, приіменники, злучники, оклики [278, с. 27].  

У граматиці В. Коцовського й І. Огоновського перелічено такі части мови: 

іменники, прикметники, числівники, заіменники (їх також, як у 

С. Смаль-Стоцького, названо іменами) дїєслова, приіменники, прислівники, 

злучники, оклики [266]. 

Як бачимо, відмінність у називанні частин мови є лише у Г. Шерстюка: 

ім’я самостійне, ім’я приложне, ім’я числове, містойменник, дієслово, де до 

невідмінних частин мови належали: наріччя, прийменник, злучник, викрик [284, 

с. 13]. Невідповідність спостерігаємо й у називанні службових частин мови: 

виклик – у В. Сімовича, П. Залозного, Г. Шерстюка [276; 277; 265; 284]; оклик – у 

В. Коцовського та І. Огоновського [266]; вигук – лише в О. Курило [269].  

Сталою є кількість визначених частин мови, що є позитивним явищем, 

оскільки поступово відбувалося становлення теоретичної бази української 

морфології та її термінології. Проте, спостерігаємо термінологічну неусталеність 

назв деяких частин мови в навчальних і граматичних книгах кінця ХІХ – поч. 

ХХ ст. Не було чітко дотримано вживання терміна частини мови. Зазвичай 

науковці використовували термін частини мови, але й означували це поняття як 

гурти або части мови. 
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Помітним є варіювання сучасного терміна «іменник»: ім’я самостійне, 

іменники, речівник, іменики. Ця варіативність полягає в підходах, якими 

керувались науковці. На думку Н. Москаленко, «у кінці 20-х років різнобій у 

вживанні термінів-назв частин мови також не зменшився. До деякої міри 

затримав уніфікацію назв частин мови вплив так званого «формалістичного 

напрямку» у мовознавстві, який негативно відбився на розробці деяких 

лінгвістичних проблем, в тому числі і на класифікації частин мови та на їх 

назвах» [272, с. 90]. 

 

3.2.2. Основні категорії іменника. Розділ «Іменик» у працях В. Сімовича 

супроводжують терміноназви: рід, закінчення, число, відмінок, громади, відміни. 

Виокремлено також згрубілі, здрібнїлі іменики, чужі іменики, невідміні іменики.  

Уперше термін «рід» використав Т. Глинський у неопублікованій 

граматиці (1845). А в 1849 р. цей термін ужив Я. Головацький у своїй граматиці 

[159, с. 26]. В. Сімович виділяє чоловічий рід, жіночий рід, середнїй рід; рід по 

значінню, рід по закінченню [276; 277]. 

Спостерігаємо й становлення термінів на позначення роду. Назву чоловічий 

рід уживають В. Сімович та Г. Шерстюк, в інших – мужеський; жіночий рід 

маємо у В. Сімовича, Г. Шерстюка та О. Курило [276; 277; 284; 269], в інших – 

женьский. Середній рід лише в О. Курило йменується ніякий [269]. Немає 

уніфікації й у називанні категорії числа. Зокрема П. Залозний виділяє многе й 

одиничне число [265], Г. Шерстюк – одиничне, подвійне, многе [284], у 

В. Коцовського, І. Огоновського – одиничне, двійне, многе [266]. У В. Сімовича – 

однина, двійня, множина [276; 277], що, по суті, дуже близьке до сучасних 

позначень цієї категорії.  

Імовірно, що деякі терміни В. Сімович успадкував від попередників, бо 

вони є і в КГУМ П. Залозного: змислові іменники, подумані іменники, іменник 

власний, іменник рядовий, іменник животний, іменник особовий, іменник 

неживотний, іменник збірний, іменники побільшуючі, поменшуючі, ласкаючі і 

зневажаючі іменники; на означення роду: мужеський рід, женський рід, середній 



100 
 

рід, спільний рід; на виокремлення числа: одиничне (однина), многе (множина), 

двійне число; у відмінках (є також сім) використовував автор числові назви 

відмінків; належать сюди також морфологічні терміни: відміна іменникова, 

деклінація або відмінювання, відміна іменників, чужомовні іменники власні [265].  

В. Сімович, за С. Смаль-Стоцьким, також виділяв чотири частини мови, які 

вчені називають іменами – іменники, прикметники, заіменники, числівники, що 

було близьким до античної традиції. Доволі вдалою є запропонована 

класифікація осібних груп іменників: імена власні, імена ґатункові, імена збірні, 

імена матерій [278]. Сталими є морфологічні терміни, що характеризують рід, 

число, відмінок. У праці автори підтримують числове вираження відмінків (сім 

відмінків), відповідно до їхньої послідовності: перший відмінок, другий відмінок, 

третий відмінок, четвертий відмінок, пятий відмінок, шестий відмінок, семий 

відмінок; та три роди – мужеський, женський і середний роди. Оригінальним є 

підхід до числового вияву іменниками: однина, множина, двійня, іменники без 

однини і іменники без множини. Також автори розглядають відміну: тверда і 

мягка відміна, відміна шелестівкова; та осібні або родові закінченя [278].  

У граматиці В. Сімовича IХ – ХХV розділи присвячені іменнику: Відмінні і 

невідмінні слова. Відмінні части мови. Рід імен. Відмінки. Числа. Іменик. Поділ 

імеників. Творення імеників. Як пізнавати рід імеників. Відміна імеників. 

Чоловіча відміна. Чоловіча мняка відміна. Жіноча тверда відміна. Жіноча мняка 

відміна. Жіноча шелестівкова відміна. Середня тверда відміна. Середня мняка 

відміна. Середня шелестівкова відміна. Чужі іменники. Невідмінні іменники 

[276; 277]. 

В українських граматиках другої половини ХІХ ст. замість назв відмінків 

вживалися лише їх порядкові номери та питання до них [272, с. 105]. Маємо на 

увазі граматики В. Коцовського та І. Огоновського (1894) [266], П. Залозного 

(1906) [265], С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера (1914) [278] та ін. 

Цієї традиції дотримується й В. Сімович. У ПГУМ назва відмінка 

позначена числом, а саме:  
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1. Перший відмінок відповідає на пит.: [про особи] хто?, [про речі] що? 

(н.пр. є): брат, сестра, поля, воли, мої (книжки), гарний (чоловік), один (пес)… 

2. Другий відмінок відповідає на питання: кого?, чого? (н. пр. нема, бою 

ся…): брата, сестри, піль, волів, моїх (книжок), гарних (людий), одного (пса)… 

3. Третїй відмінок відповідає на питання: кому? чому? (н. пр. даємо, 

кланяємо ся) братові, сестрі, полям, волам, моїм (книжкам), гарним (людям), 

одному (псові)…; 3 вдм. (етичний) 

4. Четвертий відмінок відповідає на питання: кого?, що? (н. пр. бачимо, 

любимо): брата, сестру, поля, воли, мої (книжки), гарних (людий), одного (пса)… 

5. Пятим відмінком кличемо, н. пр.: Брате, (ходи, сюди)! Сестро, (не 

плач)! Поля! Воли! Мої (книжки)! Гарні (люди)!.. 

6. Шостий відмінок відповідає на питання: ким?, чим? (н. пр. тїшимо ся, 

хвалимо ся): братом, сестрою, полями, волами, моїми (книжками), гарними 

(людьми), одним (псом)…  

7. Сьомий відмінок (у сполученню з приімениками) відповідає на питання 

у (на, при…) кім?, у (на, при…) чім? (кохаємо ся…): у братї, у сестрі, у полях, у 

волах, у моїх (книжках), у гарних (людях), в однім (псї)…[277, с. 105]. 

Натомість у ГУМ В. Сімович змінив назви у відмінковій системі: 

1. Перший відмінок – він зветь ся ще й називний, або коротко: називник, 

через те, що звичайно дає тільки назву, а на відносини не вказує – відповідає на 

питання: [про особи] хто?, [про речі] що?, н. пр., (є) брат, сестра, поля, воли, 

мої (книжки), гарний (чоловік), один (пес)…  

2. Другий відмінок або родовий – родовик – відповідає на питання: [про 

особи] кого?, [про речі] чого?, н. пр., (нема, бою ся…) брата, сестри, піль, волів, 

моїх (книжок), гарних (людей), одного (пса)… 

3. Третїй відмінок або давальний – давальник – відповідає на питання: 

[про особи] кому?, [про речі] чому?, н. пр., (даємо, кланяємо ся…): братові, 

сестрі, полям, волам, моїм (книжкам), гарним (людям), одному (псові)… 
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4. Четвертий відмінок або знахідний – знахідник – відповідає на 

питання: кого? [про особи], що? [про речі], н. пр., (бачимо, любимо…) брата, 

сестру, поля, воли, мої (книжки), гарних (людей), одного (пса)… 

5. Пятим відмінком кличемо, через те він так і зветь ся кличним 

відмінком або кличником, н. пр., Брате, (ходи сюди)! Сестро, (не плач)! Поля! 

Воли! Мої (книжки)! Гарні (люде)!  

6. Шостий відмінок або орудний, коротко: орудник, відповідає на 

питання: ким? [про особи], чим? [про речі], н. пр., (тїшимо ся, хвалимо ся…) 

братом, сестрою, полями, волами, моїми (книжками), гарними (людьми), одним 

(псом)… 

7. Сьомий відмінок або місцевий – місцевик (у сполученню з 

приімениками) відповідає на питання у (на, при…) кім? [про особи], у (на, 

при…) чім? [про речі], н. пр., (кохаємо ся…) у братї, у сестрі, у полях, у волах, у 

моїх (книжках), у гарних (людях), в однім (псї)... [276, с. 128–129]. 

Як бачимо, словесні найменування містять синоніми, позначені авторським 

термінотворенням, що полягає у створенні відприкметникової моделі зі 

словотворчим суфіксом -ик. 

Цікавою знахідкою В. Сімовича, яка не збереглася у сучасній граматиці, 

був поділ іменників на громади. «Розрізнялись дві громади: іменики змислові; 

іменики подумані, речі, що подано вже у ПГУМ. Предмети такі, як ось: пан, 

голуб, кінь, стіл, сонце… що то їх можна схопити змислами, так і звуть ся 

змислові [277, с. 106]. «Змислові іменики у ПГУМ поділено на: животні 

іменики, неживотні іменики, особові іменики, звірячі іменики, власні імена, 

ґатункові (родові) іменики, збірні іменики, матеріяльні іменики, річеві іменики 

[277]. Ця група іменників охоплює 9 терміноназв. 

«По тому, що змислові іменики визначають, чи н. пр. щось живе, чи 

неживе, чи особу, чи звірину – вони подїляють ся на животні й неживотні, 

особові (суддя, селянин…) та звірячі (кінь, віл…)» [277, с. 107]. (До речі, термін 

животні іменники уживають П. Залозний, Г. Шерстюк, В. Коцовський та 

І. Огоновський [265; 284; 266]. У Є. Тимченка – ймення неживітні [283]. 
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Розмірковує автор про власні і загальні назви, приєднуючи до своїх 

міркувань й правописні моменти. Так, за В. Сімовичем, до власних назв 

належать: «назви народів, держав, країв, міст, сїл, гір, морів, озер, осіб (прізвища 

та хресні імена) … бо ж для кожного народу, краю, міста, особи є своє власне 

імня, яке його відрізняє від другого: Україну від Росії, Українця від Москаля, 

Петра від Івана, Київ від Львова і т.д. Можуть і конї, й корови, й собаки мати теж 

свої назви н.пр.: Білун, Красуля, Рябко, Бровко і т.д., але ті імена відносять ся 

тільки до тих коний, коров та собак, а не до иньчих, це їхнї власні імена. 

Ось кілька власних імен: Українець, Україна, Гетьманщина, Київ, 

Городище, Карпати, Каспій, Ведмеденко, Петро і т.д.» [277, с. 107]. А загальні 

іменники пояснює так: «Предмети того самого роду, того самого ґатунку, чи 

вони визначають особи, звірята, чи речі, н. пр.: людина, жінка, кравець, кінь, ріка 

і т.д. мають назву ґатункових [загальних] імеників» [Там само]. Виділяє автор і 

збірні, і матеріальні групи іменників. Порівняймо: «Як іменики визначають збір 

осіб, звірят або річий, н. пр.: лїс (збір дерев), череда (збір коров), військо (збір 

вояків), народ (збір людий) і т.д., при чому одиниця, що ввіходить у збір, має 

иньчу назву, нїж сам збір (пор. Дерево – лїс, корова – череда), то вони називають 

ся збірні. … Назви ріжних матерій, н. пр.: вода, гас, сукно, повітря…, при чому 

чи частина, чи цїлість однаково називаєть ся – це іменики матеріальні» [Там 

само]. На аналогічні терміни натрапляємо й у граматиках перелічених авторів. 

В. Сімович оперує також поняттям річеві іменики, проте не подає їхньої 

дефініції. 

У другому виданні лексико-семантична класифікація іменників дещо 

змінена. Автор виділяє терміни наочні або змислові; подумані, уявні або речі. У 

цій навчальній книзі спостерігаємо тенденцію до розширення термінного 

апарату. Особливістю є уведення нових назв у групу цих понять (живі, неживі, 

збірні). Порівняймо: наочні; змислові у ГУМ поділено на: живі іменики, неживі 

іменики, особові іменики, звірячі іменики, власні ймена, ґатункові (рядові) 

іменики, збірні іменики, матеріяльні іменики [276]. Термін збірні іменики 

послідовно уживає В. Сімович, а також автори інших тогочасних граматик.  
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Зіставляючи граматики двох видань, помічаємо деякі відмінності – 

своєрідне шліфування граматичних термінів: животні іменики – живі іменики, 

неживотні іменики – неживі іменики, власні імена – власні ймена, ґатункові 

(родові) іменики – ґатункові (рядові) іменики [276; 277]. 

Поняттям «громади» у сучасній українській мові іменують 

лексико-граматичні категорії іменників, або ж лексико-семантичні групи [260]. 

У сучасних шкільних підручниках такі терміни відсутні. Натомість маємо: 

іменники загальні та власні, іменники – назви істот, що позначають назви 

людей, тварин, комах, міфічних істот, та неістот, що позначають предмети, 

явища, абстрактні поняття [260, с. 91]. На позначення числа іменників уживають 

терміни – однина, множина, двоїна [260, с. 335]. 

Назва матеріяльні іменики (у ПГУМ та ГУМ В. Сімовича) у 

М. Жовтобрюха, Б. Кулика подають як іменники з речовинним (матеріальним) 

значенням [263, с. 222] та як речовинні (недискретні) у В. Горпинича [262, с. 38]. 

Незначна частина термінів, зафіксованих у граматиках В. Сімовича, 

збереглась до сьогодні. Це зокрема особові та збірні іменники [276; 277]. 

Назви іменики змислові (ГУМ) та іменики наочні, змисливі (ПГУМ) у 

теперішніх граматиках заступили терміни іменники з конкретним значенням у 

КСУЛМ М. Жовтобрюха, Б. Кулика [263, с. 223], у ТМУМ К. Городенської, 

І. Вихованця – іменники конкретні [282, с. 50], у ТГСУМ А. Загнітка [266, с. 38] 

та у СУМ:ССН О. Микитюк – конкретні іменники [272, с. 222]. 

Поняття іменики подумані, речі та іменики подумані; уявні; речі 

кодифіковані сьогодні як іменники з абстрактним значенням (у КСУЛМ 

М. Жовтобрюха, Б. Кулика) [263, с. 223], іменники абстрактні (у ТМУМ 

К. Городенської, І. Вихованця) [282, с. 51], А. Загнітко [262, с. 38] та О. Микитюк 

[269, с. 222] виділяють абстрактні іменники. 

Терміноназви показують, що в термінологічній концепції В. Сімовича 

термін матеріальні іменики утвердився, проте в сучасній термінологічній 

практиці набув іншого вираження –речовинні іменники [264, с. 38; 271, с. 231]. 
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Термін річеві іменики, ужитий В. Сімовичем, у сучасній морфологічній 

термінології української мови не має відповідника. 

Не оминає В. Сімович увагою і творення термінів. Так, сучасний термін 

віддієслівні іменники у ПГУМ автор називає дїєслівні іменики. У тексті читаємо: 

«… велику громаду творять т. зв. дїєслівні іменики, які подають назву роботи; 

указує на них наросток –я (є), н. пр.: жити – життя, бути – буття, жерти – 

жертя, кохати – кохання, голити – голення, вислухувати – вислухування…» [277, 

с. 110]. 

У ГУМ розкрито зміст термінів згрубілі іменики, здрібнїлі іменики. У 

П. Залозного – побільшуючі, поменшуючі іменники [265, с. 18], у Г. Шерстюка – 

ймення самостійні побільшуючі, ймення самостійні поменьшуючі [284, с. 14]. У 

сучасному науковому обігу вищезгадані терміни заступають термінолексеми 

збільшено-згрубіле слово та здрібніло-пестливе слово (М. Федурко) [211]. 

До ще однієї граматичної категорії іменника належить термін відміна. На 

початку ХХ ст. у начально-методичних працях склалась тенденція терміном 

відміна позначати і групи іменників та групи дієслів. Тому В. Сімович у текстах 

підручників уживає такі терміноодиниці: тверда відміна, мняка відміна, 

шелестівкова відміна, відміна чоловіча, чоловіча відміна, чоловіча тверда 

відміна, чоловіча мняка відміна, відміна жіноча, жіноча тверда відміна, жіноча 

мняка відміна, жіноча шелестівкова відміна, відміна середня, середня тверда 

відміна, середня мняка відміна, середня шелестівкова відміна, власна відміна, 

давня відміна [277]. Останні два терміни потрактовано лише у цьому виданні. 

У ГУМ також розроблено терміни, які вказують на особливості словозміни: 

чоловіча тверда відміна, чоловіча мняка відміна, жіноча тверда відміна, жіноча 

мняка відміна, жіноча шелестівкова відміна, середня тверда відміна, середня 

мняка відміна, середня шелестівкова відміна [276]. Як бачимо, автор граматик 

близько підходить до розуміння твердої, м’якої та мішаної групи, що 

супроводжують іменники різних родів. 
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У ПГУМ виявлено такі термінолексеми: чужі іменики, невідмінні іменики 

[277]. А також у ІІ розділі «Слова» зафіксовано: чужі імена власні (ПГУМ) [277], 

чужі власні ймена (ГУМ) [276].  

У сучасній граматичній структурі існують паралельні поняття 

«невідмінювані іменники» та «незмінювані іменники». А. Загнітко вважає, що «за 

відсутністю більш вдалого терміна для матеріальної невираженості формальної 

незмінюваності цих слів вважаємо за необхідне кваліфікувати їх як 

невідмінювані іменники, аргументуючи це тим, що вони: 1) не включені в жодну 

з наявних іменникових відмін; 2) належать до нечленованого типу 

морфологічних основ, тобто позбавлені способів формотворення, пор.: небо//неб-

ес-а, ім[j]-а//ім-ен-а і карате//карате, фойє//фойє [264, с. 166]. 

На думку В. Фурси, термін «невідмінювані іменники» є умовним, бо він 

позначає одиниці, яким властива тільки формальна незмінність [213]. У ТМУМ 

І. Вихованець, К. Городенська також оперують поняттям невідмінювані іменники. 

Очевидним видається твердження про те, що «частина іменників позбавлена 

найважливішої категорійної морфологічної ознаки – належності до певної 

відміни і наявності відмінкової форми» [282, с. 110]. 

 

3.2.3. Прикметник. Термін прикметник уведено не зразу. Назву 

прикметник зафіксовано в «Граматиці руського язика» (Львів, 1849 р.) 

Я. Головацького [271, с. 253]. 

У граматичних працях статус прикметника автори навчальних книг 

визначали по-різному. Так, П. Залозний, В. Сімович, В. Коцовський, 

І. Огоновський, О. Курило послуговувалися терміном прикметник [265; 276; 277; 

266; 269], у І. Нечуя-Левицького прикметник має назву ймення прикметне [273], 

у Г. Шерстюка ім’я приложне [284]. Такі розбіжності свідчать про неусталеність 

терміна.  

Г. Шерстюк, характеризуючи прикметник, супроводжує його такими 

термінами: побільшуюче ім’я приложне, поменьшуюче ім’я приложне, ласкаюче 

ім’я приложне, зневажаюче ім’я приложне, відміна йменнів приложних, тверді і 
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мнякі закінчення. Терміни ступнів порівняння виділено порядковим числом: 

перший ступінь, другий ступінь, третій ступінь [284]. 

В. Коцовський, І. Огоновський у МГРМ, на відміну від попередників, не 

піддають детальному аналізу ознаки прикметника. У праці йдеться тільки про 

терміни на позначення ступенів порівняння прикметників: перший степень, 

другий степень або висший, третий, найвисший [266]. На думку Н. Москаленко, 

вперше з’являється в цей час спроба нумерувати назви ступенів порівняння [272, 

с. 157]. Аналогічні терміни виділяє П. Залозний: ступні порівняння перший, 

другий (вищий), третій (найвищий) [265]. 

Кардинально іншим є погляд І. Нечуя-Левицького. Дослідник 

запропонував такі прикметникові терміни: поменчені ймення прикметні, 

побілшені ймення прикметні, ласкавні ймення прикметні, нехтувальні ймення 

прикметні. Також ймення прикметне поділяється на змінливі, незмінливі або 

стосункові ймення прикметні; змінливі поділяються на стосункові ймення 

прикметні й родові. У ГУЯ І. Нечуя-Левицького є два склоніння йменнів 

прикметних: тверде і мяке [273]. 

У праці О. Курило зафіксовано терміни, які характеризують 

прикметникову терміногрупу: тверді закінчення, мякі закінчення [269].  

У С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера прикметники виражають прикмети 

особи або річи [278, с. 27]. У прикметниковій терміногрупі знаходимо такі 

терміноодиниці: роди, дві відміни: І-а відміна також має назву відміна тверда, 

ІІ-а відміна або відміна мягка. Також науковці виділяють теперішню 

прикметникову відміну, яка повстала із давної зложеної відміни прикметників 

[278, с. 81], останки іменникової відміни прикметників. Додамо, що натрапляємо 

на згадку про степенованє прикметників тільки у словотворі, де виділяють 

другий і третий степень [278].  

В. Сімович першим з українських мовознавців мав своє бачення 

граматичної системи прикметника української мови. Свідченням цього є його 

наукова розвідка «До морфології українських прикметників» (1933). За 

В. Сімовичем, прикметники – це «слова, які подають прикмети предметів, теж 
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відмінні частини мови. Відміняють ся вони, як іменики – в відмінках та числах» 

[276, с. 183]. У ПГУМ та ГУМ автор поділяє прикметники на: присвойні 

прикметники, згрубілі прикметники, порівняльні прикметники, здрібнїлі 

прикметники, песливі прикметники [277; 276]. Зазначимо, що ці терміни не 

мають аналогічного позначення зараз. Але назва присвойні прикметники (у 

ПГУМ та ГУМ) з деякими змінами збереглася і в сучасних граматиках. У ГУМ 

В. Сімовича йдеться про такі характерні для цієї частини мови ознаки як: рід 

(чоловічий, жіночий, середнїй), число (однина і множина) прикметників та групи 

– тверда відміна, мняка відміна. 

 

3.2.3.1. Рід прикметників. Поняття рід прикметників у ПГУМ та ГУМ 

супроводжують терміни: перший рід, т.зв. іменикові прикметники, другий рід 

прикметників, чоловічий рід, жіночий рід, середнїй рід. Як зазначає сам автор 

ГУМ, «із часом перший рід, т. зв. іменикові прикметники, зовсїм із мови 

пощезали, лишаючи по собі тільки деякі слїди, другий рід прикметників 

приподобив ся потрохи до відміни заімеників, і так витворила ся одна окрема 

відміна прикметників, у якій тепер одне тільки важне: чи закінчення в відмінках 

тверді, чи мнякі, чи говоримо, н. пр.: гарн-ий (хлопець), гарн-а (дївчина), гарн-е 

(перо), – гарн-і (хлопцї, дївчата, пера); біл-ий (хлопець), біл-а (дївчина), біл-е 

(перо), – біл-і (хлопцї, дївчата, пера); чи так: останн-їй (день), останн-я (ніч), 

останн-є (слово), останн-ї (днї, ночі, слова); син-їй, син-я, син-є, – син-ї…» [276, 

с. 194]. 

Групи прикметників переважно виділялись у західноукраїнських працях і 

по-різному називались: І-а відміна (тверда) або відміна тверда, ІІ-а відміна 

(мягка) або відміна мягка, яка повстала із давної зложеної відміни прикметників, 

останки іменникової відміни прикметників (С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер) 

[278], тверді закінчення, мякі закінчення (О. Курило) [269], тверда, мняка 

відміна (В. Сімович) [277; 276]. 
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Із вказівкою на тип творення прикметників В. Сімович уживає терміни: 

згрубілі, здрібнїлі та песливі, порівняльні прикметники [277; 276]. Як зазначає 

учений, «характеристична риса прикметників така, що вони ступінюють ся» [277, 

с. 187]. 

Однаковими є терміноодиниці у прикметниковій термінорупі в ПГУМ та 

ГУМ: відміна прикметників, тверда відміна прикметників, мняка відміна 

прикметників, останки давньої зложеної відміни прикметників: зложена 

відміна, останки незложених форм прикметників: іменна відміна (АЛЕ: останки 

незложених форм прикметників: іменикова відміна у ГУМ ) [277; 276]; відміна 

власних імен. Термінопоняття тверді закінчення, мнякі закінчення [277] 

закріплені лише в ПГУМ.  

 

3.2.3.2. Ступені порівняння прикметників. Слід наголосити, що найбільш 

хиткими є терміни, що фіксують назви ступенів порівняння прикметників. 

Наведемо деякі з них: степенованє прикметників (С. Смаль-Стоцький і 

Ф. Ґартнер) [278], степені або міри порівняння (І. Нечуй-Левицький) [273], 

ступні порівняння (П. Залозний, Г. Шерстюк, В. Коцовський, І. Огоновський) 

[265; 284; 266], ступенювання прикметників (О. Курило) [269]. У переважній 

більшості науковці послуговувались числовою номенклатурою та виділяли три 

ступені порівняння: перший степень, другий або висший степень, третий 

степень (В. Коцовський, І. Огоновський) [266], перший ступінь, другий ступінь, 

третій ступінь (Г. Шерстюк) [284], також подав три ступені 

І. Нечуй-Левицький, але називав їх звичайна або проста, порівняльна, надмірна 

[273]. В О. Курило виділено вищий і найвищий ступінь прикметників [269].  

У В. Сімовича фігурують терміни ступіновання прикметників, 

ступінюватися. Автор намагався розтлумачити ці поняття: «назва ця вийшла з 

порівняння зі ступнями (східцями) у сходах» [276, с. 187].  

Ступіновання прикметників супроводжують такі терміни у ПГУМ 

В. Сімовича: 1. ступінь, 2. ступінь, другий (вищий) ступінь, 3. ступінь, третїй 

(найвищий) ступінь [277]. У ГУМ – ступіньовання прикметників; 



110 
 

ступінюватися: перший ступінь або рівний, другий ступінь або вищий, третій 

ступінь або найвищий [276]. 

Термін ступіновання прикметників (ПГУМ) – ступіньовання прикметників 

(ГУМ) [277; 276] сьогодні має відповідник ступені порівняння якісних 

прикметників і виділяють у сучасній мові звичайний, вищий і найвищий ступені 

[260, с. 295]. В академічній та вишівських граматиках послуговуються терміном 

категорія ступенів порівняння прикметника [264, с. 35], ступені порівняння 

[263, с. 267; 271, с. 257]. 

Зафіксований термін відміна прикметників (у ПГУМ та ГУМ) [277; 276] 

кодифікується як словозміна прикметників або як відмінювання прикметників 

[271, с. 263]. 

Тверда відміна, мняка відміна у сучасній практиці передають поняття 

тверда група прикметників, м’яка група прикметників [271, с. 262]. Термін 

останки давньої зложеної відміни прикметників: зложена відміна (ПГУМ, ГУМ) 

[277; 276] пояснюються як повні, або членні прикметники, а також як повна 

нестягнена форма прикметників [271, с. 256].  

Терміноназви останки незложених форм прикметників: іменна відміна (у 

ПГУМ) [277] та останки незложених форм прикметників: іменикова відміна (у 

ГУМ) [276] у сучасному мовознавстві трактують, як короткі (нечленні) 

прикметники, коротка форма прикметників [263, с. 276]. 

Термін відміна власних імен у працях В. Сімовича відповідає сучасній назві 

відмінювання присвійних прикметників [263, с. 278]. 

Зазначимо, що більшість із проаналізованих термінів не уживають у 

сучасній граматиці.  

 

3.2.4. Числівник. Майже у всіх граматиках того часу цей термін 

незмінний. Лише у Г. Шерстюка він поданий як імя числове. Однак інші 

числівникові терміни неоднакові. Назву головні числівники уживають – 

В. Сімович, Г. Шерстюк, П. Залозний, В. Коцовський, І. Огоновський, О. Курило. 

[277; 276; 284; 265; 266; 269]. Порядкові числівники у Є. Тимченка та О. Курило 
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іменуються як рядові [283; 269]. Уживає В. Сімович і терміни подїлові (у ПГУМ) 

[277], роздїлові (у ГУМ) числівники [276]. Аналогічні відповідники 

спостерігаємо у В. Коцовського та І. Огоновського та С. Смаль-Стоцького та 

Ф. Ґартнера [266; 278]. У тих самих авторів дублюються назви множні та дрібні, 

дробові числівники (у ГУМ) [276]. Термін невизначені числівники в обох 

виданнях граматики В. Сімовича іменується у тогочасних навчальних книжках: 

числівники неозначені [277; 276], у МГРМ В. Коцовського та І. Огоновського 

[266] та невизначені, або загальні числівники в УГ Є. Тимченка [283].  

За В. Сімовичем, числівники – частини мови, що подають число предметів 

[276, с. 226]. У числівниковій системі мови, що фіксується у ПГУМ та ГУМ 

В. Сімовича налічується 7 відділів:  

У ПГУМ подано: головні числівники, порядкові числівники, збірні 

числівники, подїлові числівники, множні числівники, дрібні числівники, 

невизначені числівники [277, с. 178–180]. 

У ГУМ виділено: головні числівники, порядкові числівники, збірні 

числівники, роздїлові числівники, множні числівники; дробові числівники; 

невизначені числівники [276, с. 226–229]. 

В. Сімович числівники класифікує за такими принципами: «…ті, що 

подають тільки число предметів … називають ся головні. Вони відповідають на 

питання: скілько? Це такі числівники: один, два, пять, десять, одинадцять, 

дванадцять, пятнадцять, двацять, трицять, пятьдесять, девятьдесять, сто, 

тисяча, мілїон…», а ті числівники, які позначають предмети, «що йдуть один за 

другим по порядку, н. пр.: пятий, шостий, десятий, двацятий, сотий, тисячний, 

мілїоновий… Це порядкові числівники. Такі числівники як двоє (людей), троє 

(калїк), четверо (курчат), десятеро (гусят) … визначають збір предметів, тому то 

й вони так і звуть ся збірні. Їх можна пізнати, як питати за ними слівцем: 

скількоро?». А форми «по одному (давальн. вдм.), по два (невідм.), по десять… 

цї числівники мають назву роздїлових». Множними В. Сімович іменує такі 

слова як двоїстий, подвійний, троїстий, потрійний, трикратний, який показує, 

«скілько разів збільшив ся, помножив ся предмет. Питаємо ся за ними 
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скількокрот, скількокротний?». Виділяє В. Сімович ще й дробові та 

невизначені (багато, мало, чимало, досить, кілька, кільканадцять) [276, с. 230; 

с. 237–240]. 

Уживає В. Сімович і терміни відміна числівників, які подають також 

О. Курило та П. Залозний [269; 265], у Г. Шерстюка – відміна йменнів числових 

[284], у Є. Тимченка – деклінація числівників [283]. Автор ПГУМ, ГУМ 

виокремлює термін зложені числові імена [277; 276] (у Г. Шерстюка – ім’я 

числове зложене [284]). У деяких авторів є також поняття числівникові 

прислівники (С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер) [278], прислівники числові 

(В. Коцовський, І. Огоновський) [266], прислівники числівникові множні 

(Є. Тимченка) [283]. Однак у В. Сімовича ці терміни відсутні.  

Зіставляючи терміни на позначення понять числівника у ПГУМ та ГУМ і 

сучасні, можна виділити такі групи: 

1. Терміни, які функціонували у двох виданнях граматик В. Сімовича, й у 

незміненому вигляді увійшли у сучасну мову: порядкові числівники, збірні 

числівники.  

2. Терміни, які сьогодні мають іншу назву: головні числівники – власне 

кількісні числівники, невизначені числівники – неозначено-кількісні числівники.  

3. Назви розрядів числівників зазнали деяких модифікацій уже в другому 

виданні граматики В. Сімовича і в такому ж вигляді увійшли в сучасну 

морфологічну терміносистему: дрібні числівники ( ПГУМ) – дробові числівники 

(ГУМ) – дробові числівники (сучасні граматики). 

4. Терміни, які не функціонують у сучасній термінології та не мають 

сучасних відповідників: подїлові числівники (у ПГУМ) – роздїлові числівники (у 

ГУМ ), множні числівники (у ПГУМ і ГУМ). 

Більшість термінів на позначення числівників увійшли до складу сучасної 

граматичної термінології (порядкові числівники, збірні числівники, дробові 

числівники (лише у ГУМ), або пройшли процес адаптації під іншою назвою 

(головні числівники – власне кількісні числівники, невизначені числівники – 

неозначено-кількісні числівники). 
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3.2.5. Займенник. У КУГШ (1907) Г. Шерстюк послуговується терміном 

містойменник [284], П. Залозний уживає термін заіменники [265]. Так само 

іменує цю частину мови Є. Тимченко [283]. В МГРМ за В. Коцовським, 

І. Огоновським, «заіменники – уживають ся замісць іменників, а також замісць 

прикметників і числівників тоді, коли не хочемо що раз повтарати назви, 

прикмети або числа якихсь осіб або річий, на пр.: они (то зн. вовки), їх 

(людий)…» [266, с. 16]. На думку В. Сімовича, «заіменики – части мови, яких 

уживаємо замісць імеників» [277, с. 160]. Автор виділяє 7 відділів заімеників у 

граматиках. 

 

3.2.5.1. Розряди займенників за значенням. У найменуванні розрядів 

займенників спостерігаємо розбіжності. С. Смаль-Стоцький та Ф. Ґартнер (1914) 

поділяють займенники на групи: особовий, зворотний, присвойний, указові, 

питайні, відносні, неозначені заіменники [278]. Також вчені не виділяють 

означених займенників. У П. Залозного (1906) займенники поділяються на: 

особові, зворотний, присвоюючі, вказуючі, відносні, питайні, неозначені 

заіменники [265]. Г. Шерстюк (1907) аналізує вісім розрядів займенників 

(особові, зворотній, присвоюючі, вказуючі, питайні, відносні, означені, 

неозначені містойменники) [284], аналогічною є класифікація граматичних 

термінів, що позначають займенникові розряди. У МГРМ В. Коцовський, 

І. Огоновський виділили такі розряди займенників: особові, зворотний, 

присвоюючі, вказуючі, відносні, питайні, неозначені заіменники [266]. Проте 

вчені не виділяють означені займенники. Якщо терміни особові, зворотний, 

відносний спостерігаємо майже в усіх книжках тогочасних граматистів, то назва 

присвійні мають відповідники: присвойні, присвоюючі; вказівні як указові, 

вказуючі, показуючі; питальні майже в усіх граматиках названо питайними. У 

В. Сімовича знаходимо поділ займенників на відділи. Їх є сім. 

У ПГУМ перелічено: особові заіменики (вони мають шість осіб: перша 

особа однини, перша особа множини, друга особа однини, друга особа множини, 

третя особа однини, третя особа множини), заіменик зворотний, присвойні 
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заіменики, указові заіменики, вказовий заіменик, питайні заіменики, відносні 

заіменики, невизначені заіменики [277, с. 160–164]. У ГУМ повторюються ті ж 

терміноодиниці, що й у виданні ПГУМ [276, с. 203–207]. Терміни ідентичні, що 

дає підстави говорити вже про уніфіковані терміни. Порівняймо: 

« 1) Такі заіменики, як ось: я – ми (як хтось про себе балакає), ти – ви (як 

до когось балакаєть ся), він, вона, воно – вони (як про когось балакаєть ся) – всї 

вони вказують на особу й тому називають ся особові.  

2) Є заіменик, який указує на особу, чи річ, що на них самих звертаєть ся їх 

робота. Ось як сказати я мию ся (пор. мию стіл), ти принїс собі їду (пор. братові), 

він себе ненавидить (пор. ворога) і т.д., то всюди видно, що дїйство звертаєть ся 

на того, хто роботу робить, і на це вказують слівця: ся, собі, себе. Це заіменик 

зворотний. Як пізнати з прикладів, він прикладаєть ся до всїх трох осіб, не 

зміняючись. 

3) Заіменики, які показують, що хтось є власником якоїсь речі, н. пр.: мій 

ніж, твоя шапка, наше поле …, отже ще хтось собі ту річ присвоїв, звуть ся 

присвойними заімениками [277, с. 160–161].  

4) Заімениками сей (чоловік), ся (жінка), се (поле), той, та, те – указуємо 

на якийсь предмет, тому то й звуть ся вони указові. А що предмети бувають 

троякого роду, то й указові заіменики мають форми для всїх трох родів, н. пр.: 

сей, той (чоловік), ся, та (жінка), се, те (перо). Иньчі указові заіменики: цей 

(=отсей), ця (=отся), це (=отсе), множ.: цї (=отсї). 

5) Заімениками: хто (як це особа), що (як річ), який (чоловік), яка (жінка), 

яке (перо), які (чоловіки, жінки, пера), котрий, котра, котре, котрі, чий, чия, 

чиє, чиї? – питаємо ся за особою й річчю, тому то й вони і звуть ся питайні.  

6) Ті самі заіменики, як їх ужити не в питайному значіннї, а в такому, щоб 

вони тільки вказували на предмет, до якого вони відносять ся, звуть ся 

відносними заімениками. Пор.: Хиба є пани, яким гроші не милі (слово який 

відносить ся до слова пан) – нар. погов. Блажен, хто гордощів не має («хто» 

відносить ся до блажен) – Кониськ. 
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7) Але ж є ще велика громада заімеників, які стоять не за якусь певно 

визначену особу, річ (предмет), а подають щось загальне, то через те й вони 

називають ся невизначені. Спостерігаємо розбіжності у написанні неозначених 

займенників та означальних. Ось вони: хтонебудь, котрийбудь, котрийнебудь, 

якийбудь…; иньчий, инакший. Звернімо увагу, що правопис цих займенників йде 

всупереч сучасним орфографічним нормам. 

ЗАВВАГА. Легко пізнати, що всї сї заіменики (окрім: кожний, иньчий, 

жаден, увесь) – повитворювали ся то з питайних, то з других невизначених 

заімеників (увесь) ріжними додатками то ззаду, як ось: -сь (хтось, котрийсь…) – 

будь, -небудь (хтобудь, хтонебудь…)» [276, с. 207]. Як бачимо, означальних 

займенників автор не виділяє.  

Термін відміна заімеників заступили терміни словозміна займенників [262, 

с. 149; 263, с. 318].  

Терміни подвоєні заіменики, самостійна форма, самостійне слово, 

рівнобіжна форма (зафіксовані лише у ПГУМ) [277], заіменикові пнї (в обох 

виданнях) не уживають сьогодні. Однак терміни особові заіменики, зворотний 

займеник, відносні заіменики здобули собі право на уживання в сучасних 

граматиках [260, с. 75]. А назви присвойні, указові, питайні, невизначені 

заіменики, зложений (складений) у сучасній мові модифікувалися. 

М. Жовтобрюх, Б. Кулик оперують такими термінами на позначення 

розрядів займенників: особові і особово-вказівні займенники [263, с. 307], 

зворотні займенники [263, с. 310], вказівні займенники [263, с. 311], присвійні 

займенники [263, с. 312], означальні займенники [263, с. 312], питально-відносні 

займенники [263, с. 316], заперечні займенники [263, с. 317]. І. Вихованець, 

К. Городенська розглядають займенникові слова [282, с. 184]. У структурі 

займенникової терміногрупи виокремлено: займенникові іменники, займенникові 

прикметники, займенникові числівники, займенникові прислівники, які поділено 

на відповідні підкласи [282, с. 185].  
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3.2.6. Дієслово. Дієслово як відмінна частина мови посідає чільне місце у 

тогочасних граматиках. Воно у більшості книжок так і йменується – дїєслово 

[277; 276; 278; 266]. Лише у Є. Тимченка – його названо часівником [283]. 

Однак трактують цю частину мови автори граматик по-різному. За 

В. Коцовським, І. Огоновським, дієслова «служать до означеня дїйства, отже 

означають, що якась особа або річ щось дїє (робить), або що з нею щось дїє ся, на 

пр.: бігаю, кидаю, живу, бою ся…[269, с. 17]. І. Нечуй-Левицький писав, що 

«дієсловом зветься частка мови, котра означує діяння животних чи живих 

предметів, або яке-небудь становище, в котрому знаходяться неживі предмети» 

[273, с. 60]. З точки зору Г. Шерстюка, «частина мови, котра визначає, що хто 

діє, – зветься дієсловом» [284]. На думку О. Курило, «частина мови, що показує, 

що хто робить, або що з ким робиться, зветься дієсловом» [269, с. 43]. Отже, 

провідною є думка, що дієслово позначає або показує дію, яку виконує особа чи 

предмет, або дію, яка здійснюється над ними. За В. Сімовичем, «дїєслова – слова, 

що кажуть, що хто дїє, що з ким дїєть ся – мають самі по собі в реченнї ріжні 

значіння...» [276, с. 241]. 

Відзначмо, що В. Сімович у ПГУМ та ГУМ послуговувався термінами і 

поняттями, які є й у сучасній мові, що позначають такі граматичні категорії 

дієслова, як: вид, перехідність, спосіб, час, число, особа та стан.  

 

3.2.6.1. Вид дієслова. Граматисти кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Г. Шерстюк 

[284], О. Курило [269], В. Коцовський, І. Огоновський [266] активно почали 

вводити до структури українського дієслова терміни кореляційної пари 

доконаний, недоконаний види дієслова.  

Багато уваги приділив дослідженню виду І. Нечуй-Левицький [273]. На 

думку вченого, види показують, як довго тягнеться час діяння предметів, чи 

воно скінчилось, чи ні, й показують протягання часу якого небудь діяння або 

становищ предметів [273, с. 62]. І. Нечуй-Левицький, виділяв такі види дієслів 

скінчений і нескінчений [273, с. 62]. «До вида скінченого належаться ще два 

підвиди: многоразний і одноразний, перший «обзначує діяння предметів, котре 
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бувало або траплялось часто, по кілька раз. Дієслова цього вида мають дві 

приставки спочатку – попо: попоходить, я попоробив, попоісти» [273, с. 63]. 

Учений вважав, що терміни доконаний і недоконаний види дієслова, «мають 

зовсім инче значіння…» [273]. 

В. Сімович послуговується термінами: дїєслова недоконані, недоконані 

започинові дїєслова, недоконані протягові дїєслова, недоконані наворотові 

дїєслова – у ПГУМ [277] та недоконані дїєслова, недоконані дїєслова започинові, 

недоконані дїєслова протягові, недоконані дїєслова наворотові – у ГУМ [276], а 

також термін дїєслова доконані (в обох виданнях) [277; 276]: 

«Не всяке дїйство однакове щодо тривку дїйства (вид), не однакове щодо 

того, як довго тріває дїйство дїєслова. Дїйство могло почати ся й тягти ся, не 

дійшовши до кінця, а то й могло закінчити ся, до кінця дійти, отож і через те й 

дїєслова бувають ріжні.  

1. Як сказати: (я) робив, (ти) скакав, (він) читав…, то кожний зрозуміє, що 

дїйство, на яке вказують дїєслова: робити, скакати, читати, до кінця не 

доведене, до кінця не дійшло. Це дїєслова недоконані.  

2. Як же скажемо: (я) зробив, (ти) скочив, (він) прочитав…,то кожний із нас 

чує, що дїйство, на яке вказують дїєслова: зробити, скочити, прочитати, до кінця 

доведене, що воно дійшло до кінця. Це дїєслова доконані» [276, с. 242–243].  

Серед дієслів недоконаного виду вчений виділяє започинові, протягові й 

наворотові відтінки. Перші вказують на початок недоконаного дійста (сивіти, 

старіти), другі – на тяглість дії (іти, нести), і останні – повторення дійства 

(носити, возити)» [276, с. 243].  

 

3.2.6.2. Перехідність / неперехідність. На думку О. Заневич, термін 

перехідне дієслово вперше вжито в «Рускій граматиці» C. Смаль-Стоцького та 

Ф. Ґартнера (1893) [72, с. 5]. Також ужили у своїх роботах терміни перехідні 

дієслова, неперехідні дієслова Г. Шерстюк [284, с. 40–41], В. Коцовський, 

І. Огоновський [266, с. 49–50]. 

За В. Сімовичем, «дієслова … мають самі по собі в реченнї ріжні значіння.  
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1) Одні з них, як ось н. пр.: бю (собаку), миєш (руки), читає (книжку)… 

показують, що дїйство від одного предмету переходить на другий, то й так цї 

дїєслова називають ся перехідні. 

2) Але ж є й дїєслова, що їх дїйство на другі предмети не переходить, а 

обмежуєть ся на тому тільки, хто його робить, н. пр.: гуляю, кричиш, ходить… Це 

дієслова неперехідні.  

3) Ще є й такі дїєслова, як ось: сварити ся (з братом), подружити ся (з 

товаришем), зустрінути ся (зі сестрою), воювати (з ворогом). Цї дїєслова 

показують на спільну роботу з кимось другим, виявляють щось таке, що разом із 

кількома предметами дїєть ся. Це дїєслова обопільні» [277, с. 190–191]. 

 

3.2.6.3. Спосіб дієслова. Термін спосіб дієслова у граматичному описі 

вперше запровадив М. Смотрицький у 1619 р. До того вживався термін «чин». 

В. Горпинич вважає, що цей термін українська граматика скалькувала з 

латинської назви (modus agenda – спосіб дії) [262, с. 192]. Дієслівний спосіб у 

роботі О. Курило має лише один термін – вольовий спосіб. Це « форма дієслова, 

що означає волю, щоби щось робилося» [269, с. 45]. У Г. Шерстюка, 

В. Коцовського, І. Огоновського знаходимо уже три способи. Тут є: прямий 

спосіб, можливий спосіб, приказовий спосіб [284; 266]. Автор ГУЯ 

І. Нечуй-Левицький зафіксував такі терміни: «способів діяння: часовий спосіб 

показує на час діяння, загадувальний спосіб показує на загадування кому-небудь 

якогось діяння, або на прохання, направляне або до однієї особи, або до гурту: 

роби, робімо, ходім, робіть, читай! кинь!, умовний спосіб» [273, с. 65], або 

«сослагальний» [273, с. 72], який відповідає сучасному терміну умовний спосіб і 

його розумінню, неозначений спосіб дієсловів не показує ні часу, ні особи діяння: 

читать, орати, сподіваться, пекти. Вчений доповнює, що це просте назвище або 

ймення кожного діяння, кожної роботи, або становища предметів» [273, с. 66]. 

В. Сімович аналізує способи висловлювання (у нього: висказу): дїйсний 

спосіб, прямий спосіб, приказовий спосіб, можливий спосіб (у ПГУМ) [277] та 

дїйсний спосіб, наказовий, волевий або бажальний спосіб, можливий спосіб або 
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умовний (у ГУМ) [276], що наочно ілюструє пошуки автором підручника вдалого 

терміна, який би найбільш точно позначив граматичне поняття.  

В. Сімович писав, що «форми дїєслова можна пізнати, чи щось дїйсно, 

напевно робить ся, чи хтось комусь наказує щось робити, чи щось іще не робить 

ся, але можливо, що зробить ся. Задля того служать способи висказу. Їх у нашій 

мові три. 

а) Як сказати: я читаю, ти хвалиш, він (вона, воно) їсть, ми читаємо, ви 

хвалите, вони їдять, то ми так розуміємо, що це так таки справдї, дїйсно дїєть ся. 

Це дїйсний спосіб висказу дїєслова. Його звуть іще прямим, бо ж тут просто, без 

нїяких викрутів та закрутів, балакаєть ся, що робить ся. 

б) Коли ж дїйства, роботи немає, а ми хочемо, щоб хтось її зробив, і 

наказуємо, щоб її зробив, то вживаємо наказового способу висказу,  

н. пр.: Читай! Читаймо! Читайте! Хвали! Хвалїм! Хвалїть! 

Цей спосіб звуть іще й волевим або бажальним, бо ж у тих формах не все 

чуєть ся наказ, а часто чиєсь бажання, воля чиясь, щоб щось було зроблене. Як 

же скажемо: читав би, читав би був, хвалив би, хвалив би був, то тими формами 

висказуєть ся, що дїйство, робота не роблена, але могла б була зробити ся, коли б 

не зайшла була яка перешкода (пор. я читав би був, як би в мене була книжка, він 

хвалив би, але нема за що). Такий спосіб висказу називаєть ся можливий. Його 

звуть іще й умовним, бо ж, із прикладу виходить, дїйство відбуваєть ся, чи 

відбуло ся з деякою умовою (була б книжка, був би читав; книжка тут – умова)» 

[276, с. 251–252]. 

Терміни дійсний спосіб, наказовий спосіб, умовний спосіб перейшли в 

граматику сучасної літературної мови [260, с. 283]. Однак у науковій літературі 

натрапляємо ще й на спонукальний та бажальний спосіб [Там само]. 

 

3.2.6.4. Часова парадигма. Часову парадигму також не однозначно 

трактували, у навчальних посібниках. У ПГУМ О. Курило фіксуємо: теперішний 

час, минулий час, передминулий час показує чинність (хотів був), що її виконано 

перед другою минулою чинністю (згодивсь) та прийдучий час [269]. Г. Шерстюк 
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також виокремлював чотири форми часу, які, згідно із власним термінологічним 

маркуванням, називав теперішній час, будучий час, минулий час, давноминулий 

час [284]. У І. Нечуя-Левицького – теперішній час, минувший час, 

давноминувший час, будущий час [273]. Але у МГРМ В. Коцовського, 

І. Огоновського виділено теперішний, минувший, будучий часи. Далі читаємо, що 

«в часі минувшім дійство є трояке: минувше недоконане, минувше доконане, 

давноминувше; в часі будучім недоконане і доконане» [266, с. 48]. 

У ПГУМ В. Сімовича виділяється чотири часові форми, які передають 

однослівні терміни теперішність, минулість, давноминулість, будучність [277]. 

Ці терміноодиниці виражені іменниками, утвореними від прикметників за 

допомогою суфікса -ість: 

«Щодо того, коли дїйство відбуваєть ся, відріжняємо в дїєслова чотирі 

часи: 1. теперішність, як хтось щось тепер робить, саме тодї, коли говоримо, н. 

пр.: я читаю, ти хвалиш, він їсть і т.д., 2. минулість, як дїйство відбуло ся або 

відбуло ся в минулому, н. пр.: я читав, ти хвалив, він ззїв і т.д., 

3. давноминулість, як дїйство дуже давно відбувало ся або відбуло ся н. пр.: я 

читав був, ти хвалив був, він ззїв був і т.д., 4. будучність, як дїйство ще тільки 

буде відбувати ся: я буду читати (му), ти хвалити меш (будеш), він їсти ме 

(буде)…» [277, с. 198].  

ГУМ фіксує терміни, наближені до сучасних: теперішнїй час, минулий час, 

давноминулий час, будучий час або прийдешний час. Виокремлюються також 

терміноодиниці давнї минулі часи, новий минулий час та історичний теперішнїй 

час (у ГУМ) [276]. 

Терміни граматичної категорії часу, подано у різних виданнях. Зокрема, у 

проекті «Українського правопису» 1926 р. для назв форм часу запропоновано 

терміни: час теперішній, минулий, передминулий і майбутній [247, с. 76]. 

У КСУЛМ М. Жовтобрюха, Б. Кулика, у ТМУМ К. Городенської, 

І. Вихованця ужито терміни теперішній час, минулий час, давноминулий, або 

передминулий час (лише у ТМУМ К. Городенської, І. Вихованця) та майбутній 

час [263; 282]. 
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3.2.6.5. Число та особа дієслова. Термін число представлений такими 

термінологічними варіантами: одиничне і многе число у П. Залозного, 

Г. Шерстюка, В. Коцовського, І. Огоновського [265; 284; 266], поодинче число, 

множествене число (в І. Нечуя-Левицького) [273]. Терміноназви, що позначають 

особу та число описуються у ПГУМ та ГУМ, як особи (перша, друга, третя) та 

числа: однина, множина [277; 276]. 

Частиномовну сутність дієслова пов’язують насамперед з тим, що слова 

відповідного лексико-граматичного класу мають значення дії або стану [280, 

с. 360]. 

Провідною ознакою дієвідмінювання є зміна за особами. У 

навчально-методичних підручниках кінця ХІХ – поч. ХХ ст. зафіксовано цю 

категорію, проте неоднаковою є кількість осіб та їх термінологічне означення. У 

ПГУМ О. Курило є лише перша особа і друга особа [269], П. Залозний, 

Г. Шерстюк подають три особи: перша особа, друга особа, третя особа [265; 

284], С. Смаль-Стоцький, Ф. Ґартнер, В. Коцовський, І. Огоновський виділяють 

три особи: перша особа, друга особа, трета особа [278; 266]. У 

І. Нечуя-Левицького знаходимо оригінальну назву – особість, подано першу 

особість, другу особість, третю особість [273].  

Зміни за особами тісно пов’язані із дієвідмінами. Не був сталим і термін на 

позначення дієвідміни. Переважно науковці цей термін називали відміна, 

виділяли дві, а подекуди й три відміни. Спостерігаємо, що О. Курило [269], 

Г. Шерстюк [284] та інші тогочасні граматисти подають дві відміни дієслова – 

першу і другу. За І. Нечуєм-Левицьким, існує перше спряження дієсловів, друге 

спряження дієсловів [273]. Н. Москаленко вважає невдалою спробу 

І. Нечуя-Левицького просто «українізувати» українськими закінченнями старі 

російські терміни: склоніння, спряжіння [272, с. 147]. Сімовичеві І. громада, 

перша громада, ІІ. громада, друга громада – це перша та друга дієвідміни, ІІІ. 

громада, третя громада [277; 276] – це архаїчна група дієслів, архаїчні 

(атематичні) дієслова [271, с. 325]. 
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Особливу увагу В. Сімович приділив назвам, що характеризують 

дієвідміни. Тут виділено такі терміни: відміна помічних дїєслів, відміна дїєслів 

[277; 276]. 

У ПГУМ В. Сімович виокремив: відміну помічних дїєслів, першу відміну 

дїєслів («е»-відміна), громада рівнопнева: голосівкова, шелестівкова, громада 

нерівнопнева: голосівкова, мішана, громада рівнопнева голосівкова «е»-відміни, 

шелестівкова рівнопнева громада «е»-відміни, громада нерівнопнева голосівкова 

«е»-відміни, мішана нерівнопнева громада «е»-відміни, громада мішана тверда, 

нерівнопнева мішана тверда громада, громада мішана мняка, нерівнопнева 

мішана мняка громада; другу відміну дїєслів («и»-відміна); третю відміну 

дїєслів (без звязкового звука) [277].  

У ГУМ фіксуємо терміни: відміна помічних дїєслів, відміна дїєслів: перша 

відміна дїєслів («е»-відміна), І. громада рівнопнева: голосівкова, шелестівкова, 

ІІ. громада нерівнопнева: голосівкова, мішана, рівнопнева голосівкова громада 

«е»-відміни, рівнопнева шелестівкова громада «е»-відміни, нерівнопнева 

голосівкова громада «е»-відміни, нерівнопнева мішана громада «е»-відміни, 

громада мішана тверда, нерівнопнева мішана тверда громада, громада мішана 

мняка, нерівнопнева мішана мняка громада, друга відміна дїєслів («и»-відміна); 

третя відміна дїєслів (без звязкового звука) [276]. 

У граматиках пояснено, що «теперішність творить ся віді пня 

теперішности при помочі ріжних закінчень у поодиноких особах. Ті закінчення 

троякі, як пізнаємо це з прикладів. Як бачимо, у першій громадї між пнем і 

справжнїм закінченням у майже всїх особах (крім 1. одн. і 3. мн.) є звязковий 

звук «е» (є), у другій – «и» (ї), у третій – нема нїякого звука» [277, с. 206]. 

«Друга відміна дїєслів («и»-відміна) обіймає всї дїєслова, які в 3. ос. одн. 

мають закінчення -ить (після голосівок -їть), у 3. ос. множ. -ять (-ать). У 1. ос. 

одн. шелестівка перед закінченням мнягчить ся. До цеї відміни належать усї 

дїєслова з наростком «-и-», і з дїєслів із наростком «-ї-» ті, що в них у 1. ос. одн. 

«-ї-» гине, і шелестівка мнягчить ся. Із иньчих дїєслів належать сюди 

безнаросткове бігти й дїєслово спати (з наростком «-а-»)» [277, с. 236]. 
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«Третя відміна дїєслів (без звязкового звука) виявляє в 1. ос. одн. 

закінчення: -м, у 3. ос. одн.: -ть, у 3. ос. множ.: -ять або -уть. До цїєї відміни 

належать тільки чотирі дїєслова: бути, їсти (пень: їд-), дати (пень: дад-), 

оповісти (оповід-). Відміна дїєслова бути» [276, с. 240].  

 

3.2.6.6. Стан дієслова. Наголосимо, що стан дієслова частково 

аналізували укладачі тогочасних підручників та граматик. У В. Коцовського, 

І. Огоновського стан розглядається під терміном дїйство у двох формах дїйство 

дїяльне, дїйство страждальне [266], у ГРМ С. Смаль-Стоцького, Ф. Ґартнера 

виділено стан підметний (дїяльний) і стан предметний (страдальний) [278], 

натомість мовознавці П. Залозний, Г. Шерстюк згадують тільки про страдальні 

дієслова [265; 284], проте термін стан зовсім не виділяється. І більш детальному 

опису піддано залоги (сучасний термін стан) у І. Нечуя-Левицького. Тут є п’ять 

залогів: діяльний (обзначує таку дію, котра переходе од діючого предмета на 

инчий предмет, на другу річ, і ймення цієї речі або предмета ставляється доконче 

в винувальнім падіжі на питання кого? що?), страждальний (показує, що 

головний предмет в реченні сам не діє, а приймає діяння, або вплив і залежність 

од инчих предметів, котрі дають йому яке-небудь становище), середній (показує 

неперехідне діяння й роботу, котра не переходить на другий предмет, а 

зостається в самому діючому предметі), обопільний (обзначує діяння спільне для 

двох предметів як для людей, так і инчих предметів, і після його ставляється 

орудний падіж), загальний (кінчається на ся, але як одкинуть ся, то в такі формі 

дієслов у мові зовсім не вживається: боятися, надіятися) і вертальний (обзначує 

таке діяння, котре починається од одного предмета й вертається назад на його 

самого) [273, с. 64–65].  

У В. Сімовича категорія стану передається термінами підметний, 

дїяльний у ПГУМ, ГУМ та стан предметний, страдальний стан (предметний) – 

у першому виданні граматики [277], стан страждальний, предметний стан у 

другому [276]: 
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«Як порівняти зі собою отсї форми: я несу – я несений, або: мене несуть, 

брат бє – брат битий, брата бють маляр малює – маляр мальований, маляра 

малюють, то з висказів: я несу, брат бє, маляр малює видно, що дїйство виконує: 

я, брат, маляр, себто підмети в реченню, стан роботи, дїйства спочиває на 

підметї. Це підметний стан.  

Цей стан зветь ся ще й дїяльний, бо ж видно, що ті, про кого балакаєть ся, 

щось дїють. Із висказів: я несений, брат битий, маляр мальований видно, що я, 

брат, маляр роботи не виконують, а що вони тільки є предметом чийогось 

дїйства, на них дїйство (робота) спадає. Це предметний стан. 

Цей стан зветь ся ще страждальний, бо ті про кого говорить ся, від чиєїсь 

роботи терплять, страдають» [277, с. 200], «находять ся у становищі 

страждальців, – через те такі форми творять страждальний стан дїєслів» [276, 

с. 253]. 

Термінолексеми, які називають активний і пасивний стан у ПГУМ та ГУМ 

В. Сімовича, різняться словесним вираженням і не збереглись, оскільки сьогодні 

функціонують терміни: стан активний (або дійсний) і стан пасивний. 

 

3.2.6.7. Форми дієслів. Г. Шерстюк подає терміни, що характеризують 

дієприкметник та дієприслівник як дієприложник та дієнарічник [284]. О. Курило 

визначала дві форми дієслова. Форми дієслова, що мають закінчення -ний, -на, -

не, -тий, -та, -те, звуться причасниками-прикметниками [269, с. 51]. 

І. Нечуй-Левицький на означення дієприкметника подає термін причасники, а 

дієприслівник названо як дієприкметники [273, с. 67], також розглядає вчений 

безособові дієслови [273, с. 97]. Причасники мають залоги діяльний, середній і 

страждальний [273, с. 67]. Наслідуючи західноукраїнську лінію вироблення 

української народної термінології, В. Коцовський, І. Огоновський визначають 

дїєіменник, дїєприкметник, (є 2 типи дїєприкметника: дїяльний і страдальний), 

дїєприслівник, неособові дієслова [266]. Термін дїєіменник у лінгвістичній 

літературі замінено на інфінітив у підручнику П. Горецького, І. Шаля [261]. 
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Щодо форм дієслова, то йдеться лише про неозначену дієслівну форму, за 

структурою проста форма і зложена форма [261]. 

Форми дієслова у граматиках В. Сімовича позначають терміни: дїєіменик, 

дїєприкметник та дїєприслівник. Окрім цих назв також виявлено: пень 

дїєіменика, дїєприслівник теперішности, дїєприслівник минулости, прості 

(незложені) дїєслівні форми, зложені форми, дїєприкметник підметного 

(дїяльного) стану, дїєприкметник страдального (предметного) стану, неособові 

форми дїєприкметника страдального (у ПГУМ) [277]; пень дїєіменика, 

дїєприслівник теперішнього часу, дїєприслівник минулого часу, прості 

(незложені, суцїльні) форми, зложені форми, дїєприкметник страждального 

стану, неособові форми дїєприкметника страждального, неособові форми 

дїєприкметника страждального (у ГУМ) [276].  

«Окрім зазначених форм дієслова, є ще й така, що, як іменик, подає тільки 

назву, імня дїйства, н. пр.: нести, бити, різати, малювати і т.д. Така форма 

дїєслова зветь ся дїєімеником.  

Крім того, є ще така форма, що на око зовсїм скидаєть ся на прикметник, 

виявляє прикмету, але ж дїєслівного свойого значіння таки не тратить, н. пр.: 

нести – несений, бити – битий, різати – різаний, малювати – мальований… Це 

дієприкметник» [277, с. 252]. 

У ПГУМ і ГУМ автор виділяє терміни, що характеризують дїєприслівник: 

дїєприслівник теперішности – дїєприслівник теперішнього часу, дїєприслівник 

минулости – дїєприслівник минулого часу [277; 276]. Вчений кількісно пояснює їх 

відповідно до виробленої традиції. 

«Окрім дїєприкметника, кожне дїєслово має ще форми, подібні на 

прислівник. Це такі форми, як: несучи, бючи, ріжучи, малюючи… нїсши, бивши, 

різавши, малювавши… Сї слова не відміняють ся (як прислівники), але ж що 

утворені від дїєслів, належать до його форм, то і звуть ся дїєприслівниками. Є 

їх у нашій мові два: 

а) дїєприслівник теперішнього часу: несучи, бючи…і 

б) дїєприслівник минулого часу: нїсши, бивши…». 
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«Дїєслова творять подвійні форми: 

а) прості (незложені) – з пня, додаючи до нього закінчення або наростки, 

н.пр.:співа-ти, співа-в, співа-в-ши…, співа-ю, співа-й…, співа-ний, -а, -е 

б) зложені, як до готових уже форм додають ся иньчі слівця, н.пр.: співати 

му, співав би, співав був, співав би був… 

Прості (незложені) дїєслівні форми 

Простих форм у нашій мові налїчуєть ся усїх тільки сїм. Ось вони: 

1) дїєіменик, 2) минулий час, 3) дїєприслівник минулого часу, 4) дїєприкметник 

страждального стану, 5) теперішнїй час, 6) дїєприслівник теперішнього часу, 

7) наказовий спосіб [276, с. 254].  

 

3.2.6.8. Основи дієслова. Усї цї форми творять ся від двох пнїв, які після 

найважнїщих форм, що з них творять ся, так і звуть ся: 1) пень дїєіменика й 

2) пень теперішности» [277, с. 201].  

«З огляду на те, чи оба пнї (дїєіменика й теперішности) рівні, чи нї, ця 

відміна подїляєть ся на дві громади: 

а) громада рівнопнева, і то 1) голосівкова, н.пр.: чита-ти, чита-ю (оба пнї 

рівні, оба кінчать ся голосікою); 2) шелестівкова, н.пр.: нес-ти, нес-у (оба пнї 

рівні, оба кінчать ся шелестівкою); 

б) громада нерівнопнева – пень дїєіменика довший, нїж пень 

теперішности – і то 1) голосівкова, н. пр.: силува-ти (3 склади) – силу-ю 

(2 склади) (оба пнї кінчать ся голосівкою); 2) мішана, н. пр.: рва-ти (1 склад) – 

рв-у (нема складу); різа-ти (2 склади) – ріж-у (один склад) (пень дїєіменика 

кінчить ся голосівкою, пень тепер. шелестівкою: шелестівка може не мнягчити ся 

(пор.: рва-ти, рв-у), або мнягчити ся (н.пр.: різа-ти – ріж-у)). 

Громада рівнопнева голосівкова «е-» відміни обіймає дїєслова, в яких 

пень дїєіменика рівний пневі теперішности й оба кінчать ся голосівкою» [277, 

с. 221–222]. 

«Шелестівкова рівнопнева громада «е»-відміни обіймає дїєслова, що їх 

оба пнї рівні й оба кінчать ся шелестівкою» [277, с. 224]. 
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«Громада нерівнопнева голосівкова «е»-відміни обіймає дїєслова, які 

мають пень дїєіменика довший, нїж пень теперішности, але ж оба пнї кінчать ся 

голосівкою» [277, с. 229]. 

«Мішана нерівнопнева громада «е»-відміни обіймає дїєслова, котрі 

мають пень дїєіменика довший, нїж пень теперішности; пень дїєіменика кінчить 

ся голосівкою, пень теперішности шелестівкою, яка або лишаєть ся незмягчена, 

або мнягчить ся. 

Громада мішана тверда – шелестівка в теперішности не мнягчиться» 

[277, с. 231]. «Громада мішана мняка – шелестівка в теперішности мнягчить 

ся» [277, с. 233]. 

В. Сімович виділяє дієслова самостійні й помічні.  

Терміни, дієслівної групи, як і попередні частини мови, можна поділити 

таким чином:  

1. У цій групі зібрано терміни, що представлено у ПГУМ та ГУМ, які не 

функціонують у сучасній граматичній терміносистемі. заіменикові або загальні 

дїєслова, дїєслова обопільні, самостійне дїєслово, помічні дїєслова, дїєслова 

способові, дїєслова безнаросткові, сприростковані недоконані дїєслова, зложені 

форми, останки давнїх форм у письменстві, звязковий звук «е» (є), звязковий звук 

«и» (ї), відміна помічних дїєслів, зложені дїєслівні форми, відміна, перша відміна 

дїєслів («е»-відміна), громада мішана тверда, нерівнопнева мішана тверда 

громада, громада мішана мняка, нерівнопнева мішана мняка громада, друга 

відміна дїєслів («и»-відміна), третя відміна дїєслів (без звязкового звука). Їх є 21.  

2. Терміноназви, які також не мають сучасного відповідного терміна, але 

допускають зміну позиції слова у структурі терміноодиниці у ПГУМ та ГУМ. Це 

терміни: недоконані започинові дїєслова – недоконані дїєслова започинові, 

недоконані протягові дїєслова – недоконані дїєслова протягові, недоконані 

наворотові дїєслова – недоконані дїєслова наворотові, прості (незложені) 

дїєслівні форми – прості (незложені, суцїльні) форми, прості (незложені) 

дїєслівні форми, громада рівнопнева: голосівкова, шелестівкова – 1. громада 

рівнопнева: голосівкова, шелестівкова, громада нерівнопнева: голосівкова, 
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мішана – ІІ. громада нерівнопнева: голосівкова, мішана; громада рівнопнева 

голосівкова «е»-відміни – рівнопнева голосівкова громада «е»-відміни, 

шелестівкова рівнопнева громада «е»-відміни – рівнопнева шелестівкова 

громада «е»-відміни, громада нерівнопнева голосівкова «е»-відміни – 

нерівнопнева голосівкова громада «е»-відміни, мішана нерівнопнева громада 

«е»-відміни – нерівнопнева мішана громада «е»-відміни та ін. 

18 терміноодиниць. 

3. Група вміщує термін, що у ГУМ мав зміни в синонімному варіанті та не 

зберігся до сьогодні: сприставковане доконане дїєслово – сприростковане 

доконане дїєслово. 1 термін. 

4. У групі охоплено найменування, що вживає В. Сімович лише у ГУМ і які 

не збереглись у граматичній терміносистемі частково (неповні форми): давнї 

минулі часи, новий минулий час, історичний теперішнїй час, невідмінні вислови. 

4 терміни. 

5. Терміноодиниці, використані В. Сімовичем у ПГУМ та ГУМ, які без змін 

закріпились у сучасній граматичній терміносистемі: перехідні дїєслова – 

перехідні дїєслова, неперехідні дїєслова – неперехідні дїєслова, дїєслова зворотні 

– зворотні дїєслова, вид дїєслова – вид дїєслова, недоконані дїєслова – дїєслова 

недоконаного виду, дїєслова доконані – дїєслова доконаного виду, однина, 

множина – однина, множина, дїйсний спосіб– дійсний спосіб, дїєприкметник – 

дієприкметник, дїєприслівники – дієприслівники… 15 термінів.  

6. Терміни, зафіксовані в працях В. Сімовича, які у сучасних граматиках 

мають іншу назву: чужі дїєслова – запозичені дієслова, стан підметний, стан 

дїяльний – стан активний, стан предметний, стан страждальний, страдальний 

стан (предметний) – пасивний стан, дїєіменик – інфінітив, пень дїєіменика – 

основа інфінітива (інфінітивні основи), І. громада, перша громада – перша 

дієвідміна, ІІ. громада, друга громада – друга дієвідміна, ІІІ. громада, третя 

громада – архаїчні (атематичні) дієслова, відміна дїєслів – словозміна дієслів, 

або дієвідмінювання… Усього 26 термінів. 
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7. У цій групі зібрано терміни, які в сучасній морфології зазнали 

структурно-словотвірних змін: теперішність – теперішнїй час – теперішній 

актуальний, теперішній неактуальний час, будучність – будучий час або 

прийдешний час – майбутній час, приказовий спосіб – наказовий, волевий або 

бажальний спосіб – наказовий спосіб, або імператив, можливий спосіб – 

можливий спосіб або умовний – умовний спосіб, пень теперішности – пень 

теперішнього часу – основа теперішнього часу, дїєприкметник страдального 

(предметного) стану – дїєприкметник страждального стану – пасивні 

дієприкметники, особи (перша, друга, третя) – 1-а, 2-а, 3-я особи, категорія 

особи, минулість – минулий час – минулий час, давноминулість – давноминулий 

час – давноминулий час, дїєприслівник теперішности – дїєприслівник 

теперішнього час – дієприслівник теперішнього часу, дїєприслівник минулости – 

дїєприслівник минулого часу – дієприслівник минулого часу ... Усього 36 термінів. 

Власне ця група дозволяє покроково спостерігти, як усталювався той чи 

інший дієслівний термін. 

8. У цій групі представлено термін, який з ГУМ закріпився у сучасних 

граматиках, хоча частково видозмінилися у правописному варіанті: неособові 

форми дїєприкметника страдального – неособові форми дїєприкметника 

страждального. 1 термін. Сьогодні – пасивні дієприкметники. 

9. Терміноназва, яку фіксує лише ПГУМ: дїєприкметник підметного 

(дїяльного) стану – активні дієприкметники 1 термін. 

Наведені групи засвідчують, що низка морфологічних термінів на 

позначення дієслова та його категорій, утвердилась у складі сучасної 

граматичної терміносистеми. Проте чимало термінів не увійшли до сучасної 

морфологічної терміносистеми. 

 

3.2.7. Невідмінювані частини мови. До невідмінюваних частин мови 

В. Сімович зараховує прислівники, приіменики, злучники (сполучники у ГУМ) та 

виклики [277; 276].  
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3.2.7.1. Прислівник. Уперше термін прислівник ужив О. Партицький 

(1873 р.) [271, с. 343]. Про прислівник як частину мови йдеться у другій частині 

граматики С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера – «Словотворенє» [278], у 

І. Нечуя-Левицького цю частину мови названо прикметник [273], у Г. Шерстюка 

– наріччя [284]. Граматисти поділяють прислівники на: прислівники місця, часу, 

способу, ступня і міри, причини, бувають указові, питайні, відносні, неозначені. 

Окрім зазначених прислівників, за І. Нечуєм-Левицьким, виділено також 

призначні прикметники, прикметники питання, вагання, міри, сперечання [273]. 

За В. Сімовичем, «прислівник – невідмінна частина мови, що стоїть 

найбільш при дїєслові, а то й при прикметнику – подає: коли, де, як, чому щось 

дїєть ся, себто, подає обстанови дійства» [277, с. 328]. Автор поділяє 

прислівники на: місцеві, часові, способові, міри, причинові  

за змістом: притакливі, заперечні, бажальні, питайні або частиці;  

за походженням: чисті прислівники, витвірні. 

«Щодо обстанови дїйства прислівники подїляють ся на п’ять громад. 

Як запитаємо: де?, куди?, кудою?, відкіля? – і в відповідь на це дістанемо: 

тут, там, близько, далеко, всюди, нїде, скрізь … сюди, туди, наперед, назад, 

нїкуди, кудись … сюдою, тудою, відсїль, відтіль, нїзвідкіль…,то всї ті 

прислівники визначають місце, й тому то вони й звуть ся прислівниками місця. 

Щоб знати: коли, відколи, як довго … щось дїялось, дїєть ся, або буде 

дїяти ся, себто, в котрий час, уживаємо прислівників часу, н. пр.: тодї, колись, 

деколи, нїколи … сьогоднї, завтра, рано, вранцї, вчора … звечора, досвіта, пізно, 

тепер, зараз, завсїди (завжди, завше), часом, влїтку, торік … усе, потім, опісля, 

давно, ще, бувало, часто … 

Прислівники способу подають спосіб, як щось дїєть ся, н.пр.: так, ось-як, 

інакше, нїяк, добре, зле, гарно, погано, тайком, нарочито, ненароком, знечевля, 

випадково, мимохіть, навпаки, притьмом, гужма…  

На питання: як дуже?, наскілько? відповідають прислівники міри 

(ступня), н. пр.: дуже, вельми, багато, чимало, надто, досить, мало, трохи… 
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Та є ще й прислівники причини на питання: чому?, н. пр.: тому, того, 

тим…» [277, с. 328–329]. 

Прислівники, що класифікуються за змістом, кодифікуються у виданнях 

граматики як: притакливі прислівники, заперечні прислівники, бажальні 

прислівники, питайні прислівники, частиці. Зафіксовано також термін 

ступіновання прислівників (але у ГУМ ступіньовання прислівників) [277; 276]. 

Терміни чисті прислівники та витвірні прислівники закріпились лише у тексті 

ГУМ [276]. 

У ПГУМ та ГУМ В. Сімович поділяє прислівники також і за змістом. 

Вчений вважає, що контекст має важливе значення у мові: 

«1. Коли прислівником притакуєть ся, що щось правда, н.пр.: еге, так, 

таки-так, дїйсно, справдї, авже ж, очевидячки … то він так і зветь ся 

притакливий. Щодо обстанови дїйства, то цї прислівники бувають найбільше 

прислівниками способу.  

2. Як же прислівником щось заперечуєть ся, н.пр.: нї, не, нїяк, нїзащо, 

нїколи, нїде, нїраз, нїтрохи, навпаки …, то він так і зветь ся заперечний. Це 

прислівники способу, часу, місця, міри й т.д.  

3. Якщо прислівниками вводить ся бажання, проклін, н.пр.: нехай (іде), 

бодай (пропав), коби (жив), (побив) би (тебе Бог), то вони звуть ся бажальні. 

4. Питайні прислівники вводять питання, н.пр.: хиба?, невже?, куди?, 

чому?, як? Їх звичайно звуть частицями» [276, с. 329–330]. 

Як бачимо, у граматиках В. Сімовича ще немає чіткої диференціації 

службових і самостійних частин мови. Однак це вже натяк на міжмовну 

омонімію. 

У терміногрупі прислівника В. Сімович розглядає чисті та витвірні 

прислівники, що характеризує процес творення прислівників. 

«Прислівники по витворювали ся ріжними способами та з ріжних частин 

мови (та все ще творять ся). 

1. Передусїм витворили ся прислівники з прислівникових наростків. 
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Їх небагато. Ось вони: -де, н.пр.: де, осьде, нїде, деинде…-уди, н.пр.: куди, 

туди, нїкуди, сюди, всюди … (ними творять ся прислівники місця); -дї, н. пр.: 

тодї, инодї … -ди, н. пр.: тоди, завсїди, завжди… (наростки прислівників 

часу); -ма, н. пр.: дарма, лежма, сидьма, крадькома … -ми, н. пр.: вельми… 

(наростки прислівників способу). 

Це так звані чисті прислівники – супроти всїх иньчих, що по витворювали 

ся з иньчих частин мови та так і звуть ся витвірні» [276, с. 330–331]. 

Терміном прислівник сьогодні активно послуговуються [260, с. 222; 263, 

с. 325; 264; 271], а також займенникові прислівники [282, с. 209]. 

М. Жовтобрюх, Б. Кулик оперують термінами: прислівники місця, 

прислівники часу, прислівники способу або образу дії, прислівники причини; 

ступені порівняння прислівника [263, с. 328–329]. Чисті прислівники (у 

В. Сімовича) сьогодні мають відповідник займенникові прислівники [263, с. 331], 

витвірні прислівники (у В. Сімовича) – складні прислівники [263, с. 331]. Без змін 

залишилися прислівники місця, прислівники часу, прислівники способу дії, 

прислівники міри і ступеня, прислівники причини. В академічних та вишівських 

підручниках уживають терміни – категорія ступенів порівняння прислівника 

[282, с. 309], обставинні прислівники: місця, часу, прислівники способу дії, міри і 

ступеня дії, причини; ступені порівняння прислівника [271, с. 345–346]. Термін 

заперечний прислівник (у В. Сімовича) сьогодні має відповідник заперечні 

займенникові прислівники [262, с. 231], питайні прислівники, частиці (в 

В.Сімовича) – запитальні займенникові прислівники [262, с. 231]. 

Таким чином можемо констатувати, що терміни на позначення понять 

прислівника у граматиках В. Сімовича можна поділити на такі групи: 

1. Терміни, вжиті В. Сімовичем, які увійшли до складу сучасної 

української мови: прислівники місця – прислівники місця, прислівники часу – 

прислівники часу, прислівники причини – прислівники причини.  

2. Терміни з ПГУМ та ГУМ які набули фонетико-морфологічних змін: 

питайні прислівники – запитальні прислівники.  
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3. Терміни, що вживались у ПГУМ, ГУМ, та сучасний термін не збігаються: 

ступіновання прислівників – ступіньовання прислівників – ступені порівняння 

прислівників та ін.  

4. Терміноодиниці, зафіксовані у ГУМ, які в сучасній термінології не 

уживають: чисті прислівники – непохідні (первинні) прислівники, витвірні 

прислівники – похідні (вторинні) прислівники. 

5. Термінопоняття, які не мають відповідників у сучасній мові: 

притакливий прислівник, бажальні прислівники. 

В. Сімович у ПГУМ аналізує прислівники способу, притакливий прислівник, 

бажальні прислівники: «прислівники способу подають спосіб, як щось дїєть ся, 

н. пр.: так, ось-як, инакше, нїяк, добре, зле, гарно, погано, тайком, нарочито, 

ненароком, знечевля, випадково, мимохіть, навпаки, притьмом, гужма… 

Коли прислівником притакуєть ся, що щось правда, н. пр.: еге, так, 

таки-так, дїйсно, справдї, авже ж, очевидно…, то він так і зветь ся 

притакливим.  

Якщо прислівниками вводить ся бажання, н.пр.: нехай (іде), бодай 

(пропав), коби (жив), (побив) би (тебе Бог), то вони звуть ся бажальні» [277, 

с. 249–250]. 

У сучасному мовознавстві розгляду цієї частини мови в історичному 

ракурсі присвячена монографія І. Даценка «Історія формування прислівників 

місця української мови» (2014). Автор вивчив та дослідив прислівники у 

праслов’янській мові, києворуському періоді та староукраїнській мові XIV – 

XVIII ст. Лінгвіст визначає граматичні класи прислівників: якісні, місця, часу, 

видові, кількісні, стану. Прислівники місця поділяються на конкретні (іменні), 

морфологічно співвідносні з іменниками та прикметниками [55, с. 17]. 

Проаналізувавши прислівник у ранніх граматиках, І. Даценко з’ясував, що 

цю частину мови згадують Й. Левицький, Мод. Левицький, М. Грунський, 

П. Дячан, П. Залозний, І. Нечуй-Левицький, І. Панькевич, С. Смаль-Стоцький та 

Ф. Ґартнер, В. Сімович та ін. У цих граматиках траплялися неточності, 
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непослідовність у характеристиці класів слів та в уживанні термінології [55, 

с. 17]. 

Дослідження історії прислівника у структурі лексико-граматичних класів 

слів представив А. Висоцький. Вчений стверджує, що «прислівникова 

проблематика не втратила актуальності, зокрема з погляду участі власне 

прислівників» [14, с. 191]. 

 

3.2.8. Службові частини мови. Відомо, що службові частини мови та їх 

кількість також неоднаково подавали у тодішніх граматиках. Окремі мовознавці 

зараховували до службових слів також займенники, числівники, прислівники, 

допоміжні дієслова, що, по суті, спостерігаємо й у працях В. Сімовича.  

 

3.2.8.1. Прийменник. Прийменник – дуже давня частина мови. Відомості 

про нього знаходимо ще в ІІ ст. до н. е. – тоді прийменники разом із префіксами 

зараховували до частин мови. Сама назва прийменник означає слово, що стоїть 

при імені [258, с. 7]. Термін прийменник уперше вжив у своїй граматиці 

О. Партицький [271]. Згодом термін приіменик закріпили у своїх граматичних 

працях В. Сімович, П. Залозний, В. Коцовський, І. Огоновський [277; 276; 265; 

266], проте С. Смаль-Стоцький, Ф. Ґартнер, Є .Тимченко цю частину мови не 

виокремлюють [278; 283]. Г. Шерстюк, О. Курило вживають термін прийменник, 

що відповідає сучасному найменуванню [284; 269].  

Терміногрупа прийменника у граматиках В. Сімовича характеризується 

незначною кількістю термінів. Назва прийменник у працях вченого має варіант 

приіменик. У ПГУМ, ГУМ ужито – приіменики, зложені приіменики, 

приіменики-приставки (у ПГУМ) [277] та приіменики-приростки (у ГУМ), 

приімениковий вислів (лише у ГУМ) [276]. 

В. Сімович тлумачить, що «приімениками зазначуємо відносини одного 

предмета до другого (осіб, річий, звірят), через те вони мають менш-більш таке ж 

значіння, як відмінки в відмінних частий мови» [277, с. 242–243]. 
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Не оминув увагою В. Сімович те, як з’явились прийменники. Цей процес 

він називає «повстання приімеників». «Щодо того, з чого приіменики склали 

ся, то одні з них уже з-давен-давна вживали ся в нашій мові в тому самому 

розуміннї, що й тепер (до, під, при), другі повстали з імеників, н.пр.: верх, коло, 

кінець, край, кругом…,то знов зі зложення приіменика з якимось імням н.пр.: 

замісць (за+місце), поверх (по+верх), підчас (під+час), узбіч (уз+бік), позад 

(по+зад)…, а то й із прислівників, н.пр.: просто, недалеко, низче… Крім того, 

бувають іще й зложені приіменики, н. пр.: попід, зпонад, зпоперед…» [277, 

с. 316]. 

Поняття приіменики-приростки у мові В. Сімович відзначає найперше 

через те, що вони «відіграють важну ролю як приростки» [277, с. 325].  

 

3.2.8.2. Сполучник. Сполучник як частину мови у першому виданні 

граматики В. Сімович називає злучником, що зумовлено традицією вживання 

цього терміна у тогочасних навчальних посібниках на теренах України. 

Послідовно цим терміном послуговувались П. Залозний, Г. Шерстюк, 

В. Коцовський, І. Огоновський, О. Курило, [265; 284; 266; 269], але 

І. Нечуй-Левицький подавав союз [273]. Згодом у другому виданні В. Сімовича 

цей термін перейменовано на сполучник, «що є калькою з грецького і 

латинського conjunctio (дослівно «зв’язок», «поєднання»), уперше вжив 

О. Огоновський у «Граматиці руского язика» (1889)» [271, с. 363]. 

Г. Шерстюк сполучник називав злучником. І розрізняв: прилучаючі злучники, 

суперечні злучники, розділяючі злучники, порівняючі злучники, причинні злучники,  

наслідкові злучники, умовні злучники, самостійні злучники, витворені злучники, 

поясняючі злучники [284]. Такі самі терміни використовує і П. Залозний, окрім 

найменувань самостійні злучники, витворені злучники [265]. 

В. Сімович так трактує значення цієї частини мови: «сполучники – слова, 

що сполучують частини мови зі собою й цїлі речення – за своїм значінням 

дїлять ся на кілька віддїлів» [276, с. 334]. 
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У ПГУМ фіксуємо терміни: співпорядкові злучники: сполучні злучники, 

суперечні (протиставні) злучники, розставні злучники, бажальні злучники, 

обосновні злучники, злучники висновні; підпорядкові злучники: порівнальні 

злучники, висказові злучники, часові злучники, причинові злучники, намірові 

злучники, наслїдкові злучники, умовні злучники, допустові злучники, питайні 

злучники [277]. 

ГУМ подає терміни: рівнопорядкові сполучники: єднальні сполучники, 

протиставні сполучники, розставні сполучники, бажальні сполучники, зясувальні 

сполучники, висновні сполучники; підпорядкові або нерівнопорядкові 

сполучники, нерівно-порядкові сполучники: порівняльні сполучники, висказові 

сполучники, часові сполучники, причинові сполучники, намірові сполучники, 

наслїдкові сполучники, умовні сполучники, допустові сполучники, питайні 

сполучники [276].  

«До першої групи належать сполучники єднальні: і, та, тай, теж, та – 

та, також, заперечні: нї – нї, анї – анї, протиставні: а, але, та, так, таки, 

розставні: або-або, чи-чи, то-то, не то-не то. Є також сполучники: коби, аби, 

які вводять у речення, бо висказують бажання… Якщо хочемо одну думку 

другою докладнїще зясувати, то вживаємо сполучників: же (ж), адже, чей, чей 

же, та же, а то, коли. Такі сполучники звемо зясувальними… Як же … 

виводимо який висновок, то вживаємо сполучників: то, то так, отже, н.пр. Це 

сполучники висновні» [276, с. 334–336]. Розділові сполучники у П. Залозного та 

Г. Шерстюка йменуються як розділяючі злучники. А порівняльні у тих же 

авторів – порівняючі злучники [265; 284]. 

Виділяє В. Сімович рівно-порядкові: і, а, то … і нерівно-порядкові 

сполучники: як, мов, немов, наче, неначе, нїж. А також підпорядкові: бо, що, 

аби…, які поділено на причинові, наслідкові, порівняльні, допустові, питайні 

тощо. 

Розглянуто сполучники і за будовою: і, а, та, бо … це чисті сполучники, 

або як їх іще звуть: первісні. Витвірні сполучники або похідні чи, коли, як, 

однак, скоро [276, с. 339]. У групі сполучників підрядності П. Залозний та 
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Г. Шерстюк подають: порівняючі злучники, причинні злучники, наслідкові 

злучники, умовні злучники, які, по суті, дублює В. Сімович. 

Уживані в граматиках терміни цього розділу можна поділити на: 

1. Терміни В. Сімовича, якими послуговуються у сучасній граматичній 

терміносистемі: єднальні сполучники, (суперечні) протиставні сполучники, 

порівнальні сполучники, причинові сполучники, наслїдкові сполучники, допустові 

сполучники. 

2. Терміни, що мають різне позначення у В. Сімовича та у сучасній мові: 

співпорядкові злучники – рівнопорядкові сполучники – сурядні сполучники та ін. 

3. Терміни, які зафіксовані у граматичній терміносистемі В. Сімовича, 

функціонують у сучасній українській мові під іншою назвою: розставні злучники 

– розставні сполучники – розділові сполучники, намірові злучники – намірові 

сполучники – сполучники мети (цільові), зложені злучники – зложені сполучники 

– складені сполучники.  

4. Терміни, що відсутні в сучасних граматиках: бажальні злучники – 

бажальні сполучники, обосновні злучники – з’ясувальні сполучники, злучники 

висновні – висновні сполучники, висказові злучники – висказові сполучники, 

питайні злучники – питайні сполучники. 

Отже, терміни на позначення понять сполучника у граматиках В. Сімовича 

були розроблені досить детально і всебічно. Чимало термінів, уживаних автором, 

закріпилися і в сучасній граматичній терміносистемі, хоч були і такі, що зазнали 

правописних змін, або й такі, яких немає у сучасній мові. 

 

3.2.8.3. Вигуки. У тогочасних граматиках використовували терміни 

межислівце (М. Смотрицький, 1619), оклик (С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер, 

1893), виклик (А. Кримський, 1907) [267]. У Г. Шерстюка – викрик [285]. Також 

термін викрик може замінюватись терміном оклик [265; 266]. Вперше назву 

«вигук» ужив 1907 р. Є. Тимченко [283, с. 172]. Його вподобала й О. Курило [269]. 

В. Сімович послуговувався термінами: виклик та згукопідроблені виклики [277; 

278]. 
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Г. Шерстюк також серед цієї частини мови виділяє звукопідробленні 

викрики [284]. 

«Виклик теж не відміняєть ся. Але ж як три перші невідмінні частини 

мови набірають значіння тільки при других словах, то виклики самі про себе 

зрозумілі й, висказані самі, можуть творити речення. Зовсім не важко розібрати, 

що як я крикну з радости: ех!, ей!, гей!, еге! ... з болю: ох!, ай!, ах!, горе!, 

лишенько! ... відгрожуючись: але!, ов!, овва! … дивуючись: нуну!, або 

подаючи другому щось: на!, і т. д., що в тих словах містить ся думка, яку 

висказуємо одним словом – викликом. 

Є ще такі виклики, що ними наслідуємо звуки у природі, та що ними 

підроблюємо ся під голос звірят і речей. Ось такі виклики: гав (собака), мняв 

(кіт), му (корова), пуку (зозуля), кукуріку (півень) … бовть, шубовсть (вода), 

грим (грім), шелесть (шелест), дзїнь, брень (скло), а далї: гуп, трах, тарах, ляп, 

хлюсть … Цї виклики звуть ся згукопідробленими» [277, с. 256–257]. 

Зазначмо, що жоден із термінів, які запропонував В. Сімович для 

означення цієї частини мови, не утвердився у сучасній термінологічній практиці, 

оскільки їм відповідають назви вигук [271, с. 372], звуконаслідувальні слова [271, 

с. 374] та вигуки-речення, звуконаслідувальні слова-речення [282, с. 386], 

інтер’єктив [262, с. 320]. 

За походженням розрізняють первинні, вторинні, або похідні вигуки. 

Існують також розряди вигуків: 1. Емоційні вигуки; 2. Вигуки-імперативи [260, 

с. 34]. Як окрему групу виділяють звуконаслідувальні слова [260].  

Термін «частка» вперше використано в «Українському правописі (проекті 

для ознайомлення)» (1926) [24, с. 789]. С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер подають 

термін частиця [278]. У ПГУМ та ГУМ В. Сімович поняття частки не розглядає. 

Вони у нього увійшли до прислівників і деяких займенників. 

 

3.3. Сімовичеве термінотворення 

За частиномовною належністю серед термінів головне місце в ГУМ 

посідають іменники, їхня частка становить 88%, у праці 6,66% прикметників, 
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дієслів – 5,4%. Найпродуктивнішими засобами творення термінів у граматиці 

В. Сімовича, як зазначає сам автор, є: 

1. Суфікс -ик-, який використано для творення: 

а) назв частин мови: іменик, заіменик, прикметник, числівник, приіменик, 

прислівник, сполучник (але й злучник), виклик, або дієслівних форм – 

дїєприслівник, дїєіменик, дїєприкметник; 

б) назв відмінків: називник, родовик, давальник, орудник, місцевик, кличник; 

в) синтаксичних назв: дїяльник (підмет), попередник (побічне речення) – 

наступник (головне речення). 

2. Суфікс -ов-, -ев-, вжито переважно для творення відносних прикметників 

у двослівних термінах на позначення: 

а) морфологічних і фонетичних понять: заіменикові або загальні дїєслова, 

підпорядкові або нерівнопорядкові сполучники, наводові знаки, змислові іменики, 

орудник засобовий, орудник причиновий, орудник часовий, орудник способовий, 

шелестівкова відміна, іменикова відміна, припадковий спосіб творення слів, 

орудник місцевий, громада рівнопнева голосівкова, громада нерівнопнева 

голосівкова; 

б) синтаксичних понять: прислівниковий додаток, прикметниковий додаток, 

часові речення, способові речення, наслїдкові речення, причинові речення, 

намірові речення, допустові речення, сполучникові речення, висказові речення, 

предметові речення, прикметникові речення, запитові речення, допустова 

періода, часова періода, причинова періода, наслідкова періода. 

3. Суфікс -н/ен- у прикметниках – дієприкметниках: нескорочені речення, 

скорочені речення, скорочення дїєприслівником, стягнене речення. 

4. З суфіксом -уч-, вжито один раз: шипуча шелестівка. 

Більшість пропонованих термінів функціонують у сучасній українській 

мові. Принципи та основи укладання цих термінів є актуальними і сьогодні, 

оскільки дають змогу враховувати шляхи, якими відбувалося формування 

української лінгвістичної термінології. Також це показує способи і засоби 

творення власне граматичних українських термінів. 
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У ПГУМ зафіксовано близько 215 термінів та 202 терміни у ГУМ. Проте не 

всі терміни вживаються у сучасній українській мові. Їх усіх можна поділити на 

такі групи: 

1. Терміни, які вжито у ПГУМ та ГУМ, що закріпилися у сучасній мовній 

практиці: іменик, прикметник, заіменик, числівники, дїєслово, приіменик, 

прислівник, відмінки, особа, час, відміна, чоловічий рід, жіночий рід, середнїй рід, 

число: однина, множина, особові іменики, збірні іменики, порядкові числівники, 

заіменик зворотний, особові заіменики: перша особа однини, перша особа 

множини, друга особа однини, друга особа множини, третя особа однини, 

третя особа множини, відносні заіменики, перехідні дїєслова, неперехідні 

дїєслова, зворотні дїєслова, вид дїєслова, дїєприкметник, дїєприслівник, 

прислівники часу, прислівники місця, прислівники причини. Усього 38 термінів.  

2. Мовознавчі поняття, які у ПГУМ мають одну назву, а у ГУМ – іншу, що 

збереглася у сучасній граматичній термінології: злучник – сполучник – сполучник, 

минулість – минулий час – минулий час, дїйсний спосіб, прямий спосіб – дїйсний 

спосіб – дійсний спосіб, дїєприслівник теперішности – дїєприслівник 

теперішнього часу – дієприслівники теперішнього часу, дїєприслівник минулости 

– дїєприслівник минулого часу – дієприслівники минулого часу, сполучні злучники 

– єднальні сполучники – єднальні сполучники, суперечні (протиставні) злучники – 

протиставні сполучники – протиставні сполучники, порівнальні злучники – 

порівняльні сполучники – порівняльні сполучники. 8 термінів. 

3. Терміни, вжиті у ПГУМ та ГУМ без змін, але в сучасній мові мають 

дещо інше мовне вираження: виклики – вигуки, іменики з прикметниковими 

закінченнями – іменники прикметникового походження, двійня – двоїна, 

категорія двоїни, матеріяльні іменики – іменники з речовинним (матеріальним) 

значенням, речовинні іменники, речовинні (недискретні), згрубілі іменики – 

збільшено-згрубіле слово, здрібнїлі іменики – здрібніло-пестливе слово, присвойні 

прикметники – присвійні прикметники, присвійні займенникові прикметники, 

відміна прикметників – словозміна прикметників, відмінювання прикметників, 

тверда відміна – тверда група прикметників, мняка відміна – м’яка група 
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прикметників, відміна власних імен – відмінювання присвійних прикметників, 

питайні заіменики – питально-відносні займенники, питальні займенники, 

відміна заімеників – словозміна займенників, відмінювання займенників, головні 

числівники – кількісні числівники, власне-кількісні числівники, невизначені 

числівники – неозначено-кількісні числівники, відміна числівників – відмінювання 

числівників, дїєслова доконані – дієслова доконаного виду, чужі дїєслова – 

дієслова іншомовного походження, запозичені дієслова, дїєіменик – інфінітив, 

або неозначена форма, пень дїєіменика – інфінітивна основа, основа інфінітива, 

І. громада, перша громада – перша дієвідміна, ІІ. громада, друга громада – друга 

дієвідміна, ІІІ. громада, третя громада – архаїчна група дієслів, архаїчні 

(атематичні) дієслова, відміна дїєслів – дієвідмінювання, словозміна дієслів, або 

дієвідмінювання, зложені приіменики – вторинні прийменники, вторинні, або 

похідні прийменники, прислівники способу – прислівники способу дії, заперечні 

прислівники – заперечні займенникові прислівники, питайні прислівники – 

питайні прислівники, згукопідроблені виклики – звуконаслідувальні слова, 

звуконаслідувальні слова-речення та ін. Усього 31 термін.  

4. Терміни, що мають різне термінологічне позначення у ПГУМ, ГУМ та 

сучасній мовній практиці: перший відмінок – називний відмінок або називник – 

називний відмінок, називний, або прямий відмінок, суб’єктник, другий відмінок – 

другий відмінок або родовий – родовик – родовий відмінок, похідник, третїй 

відмінок, 3. вдм. (етичний) – третїй відмінок або давальний – давальник – 

давальний відмінок, адресатник, четвертий відмінок – четвертий відмінок або 

знахідний – знахідник – знахідний відмінок, об’єктник, пятий відмінок – пятий 

відмінок, кличний або кличник – клична форма, кличний відмінок, кличник, 

шостий відмінок – шостий відмінок або орудний, орудник – орудний відмінок, 

знаряддєвик, сьомий відмінок – сьомий відмінок або місцевий – місцевик – 

місцевий відмінок, місцевик, іменики змислові – іменики наочні; змисливі – назви 

конкретних предметів, іменники конкретні, конкретні іменники, іменики 

подумані, речі – іменики подумані, уявні, речі – назви абстрактних понять, 

іменники абстрактні, абстрактні іменники, животні іменики – живі іменики – 
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назви істот, категорії істот, граматична категорія істот, неживотні іменики 

– неживі іменики – назви неживих предметів (неістот), категорії неістот, 

граматична категорія неістоти, назви неістот, власні імена – власні ймена – 

власні назви, власні (пропріальні) іменники, ґатункові (родові) іменики – 

ґатункові або рядові іменики – предметні (дискретні) іменники, ступіновання 

прикметників – ступіньовання прикметників – ступені порівняння якісних 

прикметників, категорія ступенів порівняння, ступені порівняння, 1. ступінь – 1. 

ступінь, перший ступінь, рівний ступінь – вихідна форма прикметника 

(звичайна форма), звичайний ступінь, 2. ступінь, другий (вищий) ступінь – 2. 

ступінь, другий – вищий, вищий ступінь – вищий ступінь порівняння, вищий 

ступінь прикметників (компаратив), 3. ступінь, третїй (найвищий) ступінь – 3. 

ступінь, третїй – найвищий, найвищий ступінь – найвищий ступінь порівняння, 

найвищий ступінь порівняння (суперлатив), останки незложених форм 

прикметників: іменна відміна – останки незложених форм прикметників: 

іменикова відміна – короткі (нечленні) прикметники, коротка форма 

прикметників, указові заіменики, вказовий заіменик – указові заіменики – вказівні 

займенники, невизначені заіменики, зложений (невизначений) заіменик – 

невизначені заіменики – неозначені займенники, дрібні числівники – дробові 

числівники – кількісно-дробові числівники, дробові числівники, зложені числові 

імена – зложені числові ймена – складені числівники, дїєслова недоконані – 

недоконані дієслова – дієслова недоконаного виду, теперішність – теперішнїй 

час – теперішній час, теперішній актуальний, теперішній неактуальний час, 

давноминулість – давноминулий час – давноминулий, або передминулий час, 

давноминулий час, будучність – будучий час або прийдешний час – майбутній 

час, приказовий спосіб – наказовий, волевий або бажальний спосіб – наказовий 

спосіб, або імператив, наказовий спосіб, можливий спосіб – можливий спосіб 

або умовний – умовний спосіб, стан підметний, стан дїяльний – стан дїяльний, 

підметний стан – стан активний (або дійсний), стан активний, стан 

предметний, стан страдальний, страдальний стан (предметний) – стан 

страждальний, предметний стан – стан пасивний, пень теперішности – пень 
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теперішнього часу – основа теперішнього часу, дїєприкметник страдального 

(предметного) стану – дїєприкметник страждального стану – пасивні 

дієприкметники, приіменики-приставки – приіменики-приростки – 

прийменники-префікси, ступіновання прислівників – ступіньовання прислівників – 

ступені порівняння прислівника, категорія ступенів порівняння прислівника, 

співпорядкові: співпорядкові злучники – рівнопорядкові сполучники – сполучники 

сурядності, сурядні сполучники, cурядні, або паратактичні сполучники, 

підпорядкові злучники – підпорядкові або нерівнопорядкові сполучники, 

нерівно-порядкові сполучники – сполучники підрядності, підрядні сполучники, 

підрядні, або гіпотактичні сполучники, розставні злучники – розставні 

сполучники – розділові сполучники, часові злучники – часові сполучники – 

сполучники підрядності часові, часові сполучники, підрядний темпоральний 

сполучник, сполучники часу, часові (темпоральні) сполучники, причинові злучники 

– причинові сполучники – сполучники підрядності причинові, причинові 

сполучники, сполучники причини, намірові злучники – намірові сполучники – 

сполучники підрядності мети, цільові сполучники, сполучники мети, сполучники 

мети (цільові), наслїдкові злучники – наслїдкові сполучники – сполучники 

підрядності наслідку, наслідковий сполучник, сполучник наслідку, умовні злучники 

– умовні сполучники – сполучники підрядності умовні, умовні сполучники, 

сполучники умови, допустові злучники – допустові сполучники – сполучники 

підрядності допустові, допустові сполучники, сполучники допустові, первісні 

злучники – чисті, первісні сполучники – невивідні, або прості сполучники, 

первинні, або непохідні сполучники, первинні, або непохідні сполучники, прості 

сполучники, похідні злучники – витвірні або похідні сполучники – вивідні 

сполучники, вторинні, або похідні сполучники, складні сполучники, зложені 

злучники – зложені сполучники – складені сполучники. 48 термінів.  

5. Терміни, що мають різні назви для позначення граматичного поняття у 

ПГУМ та ГУМ і не мають сучасного відповідника: подїлові числівники – роздїлові 

числівники, дїєслова заіменикові або загальні – заіменикові або загальні дїєслова, 

недоконані започинові дїєслова – недоконані дїєслова започинові, недоконані 
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протягові дїєслова – недоконані дїєслова протягові, недоконані наворотові 

дїєслова – недоконані дїєслова наворотові, прості (незложені) дїєслівні форми – 

прості (незложені,суцїльні) форми, прості (незложені) дїєслівні форми, останки 

давнїх форм у письменстві – останки давнїх незложених форм у письменстві, 

неособові форми дїєприкметника страдального – неособові форми 

дїєприкметника страждального, громада рівнопнева: голосівкова, шелестівкова 

– І. громада рівнопнева: голосівкова, шелестівкова, громада нерівнопнева: 

голосівкова, мішана – ІІ. громада нерівнопнева: голосівкова, мішана, громада 

рівнопнева голосівкова «е»-відміни – рівнопнева голосівкова громада «е»-відміни, 

шелестівкова рівнопнева громада «е»-відміни – рівнопнева шелестівкова 

громада «е»-відміни, громада нерівнопнева голосівкова «е»-відміни – 

нерівнопнева голосівкова громада «е»-відміни, мішана нерівнопнева громада 

«е»-відміни – нерівнопнева мішана громада «е»-відміни, бажальні злучники – 

бажальні сполучники, обосновні злучники – зясувальні сполучники, злучники 

висновні – висновні сполучники, висказові злучники, визказовий злучник – 

висказові сполучники, питайні злучники – питайні сполучники. 19 термінів.  

6. Терміни, вжиті лише у ПГУМ: части мови, рід по значінню, рід по 

закінченню, тверді закінчення, мнякі закінчення, річеві іменики, тверда відміна, 

мняка відміна, шелестівкова відміна, власна відміна, давня відміна, подвоєні 

заіменики, самостійна форма, самостійне слово, рівнобіжна форма, дїєслова 

безнаросткові. 16 термінів. 

7. Терміни, вжиті лише у ГУМ: відмінні частини мови, невідмінні слова 

(частини мови), давнї минулі часи, новий минулий час, історичний теперішнїй 

час, невідмінні вислови, приімениковий вислів. 7 термінів. 

8. Терміни, що вживаються лише у граматиках В. Сімовича: шелестівкове 

закінчення, звірячі іменики, чоловіча відміна, чоловіча тверда відміна, чоловіча 

мняка відміна, відміна жіноча, жіноча тверда відміна, жіноча мняка відміна, 

жіноча шелестівкова відміна, відміна середня, середня тверда відміна, середня 

мняка відміна, середня шелестівкова відміна, перший рід, т.зв. іменикові 

прикметники, другий рід прикметників, згрубілі прикметники, порівняльні 
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прикметники, здрібнїлі прикметники, песливі прикметники, заіменикові пнї, 

множні числівники, згода числівників, дїєслова обопільні, самостійне дїєслово, 

помічні дїєслова, дїєслова способові, сприростковані недоконані дїєслова, 

сприростковане доконане дїєслово, зложені форми, звязковий звук «е» (є), 

звязковий звук «и» (ї), відміна помічних дїєслів, зложені дїєслівні форми, перша 

відміна дїєслів («е»-відміна), громада мішана тверда, нерівнопнева мішана 

тверда громада, громада мішана мняка, нерівнопнева мішана мняка громада, 

друга відміна дїєслів («и»-відміна), третя відміна дїєслів (без звязкового звука), 

притакливий прислівник, бажальні прислівники. 42 терміни.  

Усі терміни у граматиках двох видань супроводжуються доступними 

авторськими поясненнями та коментарем, напр.: «предмети такі, як ось: пан, 

голуб, кінь, стіл, сонце…, що то їх можна схопити очима, побачити на очі, так і 

звуть ся наочні – коментар: декуди звуть їх іще змисловими, що нїби їх 

змислами схопити можна (змисли в людини такі: зір, слух, нюх, смак і дотик), 

але ж назва ця невірна, бо тут важний тільки один змисл, а власне: зір; такі 

іменики, як: честь, гордощі, доброта, війна, крик, гук…, яких очима не схопиш, 

а тільки уявити собі їх можна, так і звуть ся уявними. Уявні іменики звуть ся в 

граматицї коротко – речі – коментар: иньча назва – подумані...» [277, с. 130–131]. 

Більшість термінів на позначення понять морфології В. Сімович запозичив 

у С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера. Це, зокрема, назви частин мови (їх також 

уживають й інші автори граматик того часу), а також терміни: однина, множина, 

шелестівкова відміна, мняка, тверда відміна, головні числівники, порядкові 

числівники, указові заіменики, будучність, теперішність, минулість, дїєіменик, 

помічне слово та ін. Усього – 67. Від інших авторів узято терміни: части мови, 

животний іменик (В. Коцовський, І. Огоновський), чоловічий рід, жіночий рід, 

дїєслова обопільні, тверді, мнякі закінчення (Г. Шерстюк), ступеньовання 

(О. Курило) тощо. Усталилися на той час терміни: перший … сьомий відмінок 

іменика, питайні, відносні, зворотний, особові заіменики, дїєслова доконані 

(недоконані), можливий спосіб, відміна дїєслів і под. Хоча в сучасній мові вони 

видозмінені. 
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Терміни, що позначають знаки пунктуації входять до розділу морфологія 

у ГУМ і вживаються зі сполучником або: середник або точка зі запинкою, 

двоточка або двокрапка, наводові знаки або лапки [276, с. 448]. 

 

3.4. Структура морфологічних термінів.  

За структурою виокремлюють:  

1.Однослівні терміни:  

приросток, корінь, наросток, лєксика, пень, закінчення, словотвір, 

етимологія, відмінок, відміняти, іменики, заіменики, прикметники, числівники, 

дїєслова, приіменики, прислівники, сполучники, виклики, відміна, відмінки, числа, 

однина, двійня, множина, ступінюватися, наголос, сприросткувати (означає – 

додати префікс), дїєіменик, дїєприкметник, дїєприслівники, громада, варваризми, 

польонїзми, москалїзм, заголовки, точка, запинка, питайник, викличник, пружка, 

павза, точки, дужки, роздїлка. Тут охоплено 45 термінів: з них 42 терміни 

виражені іменником, і 3 – дієсловом. 

2. Двослівні терміни:  

а) пр.+і.: незложені слова, словотворний перезвук, безнаросткові слова, 

багатонаросткові слова, первісні слова, іменикові наростки, прикметникові 

наростки, дїєслівні наростки, прислівникові наростки, сприростковані слова, 

зложені приростки, здрібнїлі слова, песливі слова, зложені слова, чужі слова, 

народнїй словотвір, відмінні слова, невідмінні слова, чоловічий рід, жіночий рід, 

середнїй рід, шелестівкове закінчення, наочні іменники, живі іменники, неживі 

іменики, звірячі іменники, особові іменики, власні ймена, збірні іменики, 

матеріяльні іменики, згрубілі іменики, здрібнїлі іменики, чужі наростки, чужі 

іменики, невідмінні іменики, присвойні прикметники, тверда відміна, мняка 

відміна, особові заіменики, присвойні заіменики, указові заіменики, питайні 

заіменики, відносні заіменики, невизначені заіменики, головні числівники, 

порядкові числівники, збірні числівники, розділові числівники, множні числівники, 

дробові числівники, невизначені числівники, перехідні дїєслова, неперехідні 

дїєслова, дїєслівні наростки, дїєслівні приростки, сприростковане дїєслово, 
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дїєслівні форми, теперішнїй час, минулий час, давноминулий час, дїйсний спосіб, 

зложені форми, сприростковані дїєслова, віддїєслівні словотвори, приімениковий 

вислів, зложені приіменики, притакливий прислівник, заперечний прислівник, 

бажальні прислівники, питайні прислівники, чисті прислівники, витвірні 

прислівники, рівнопорядкові сполучники: єднальний злучник, протиставні 

сполучники, розставні сполучники, бажальні сполучники, зясувальні сполучники, 

висновні сполучники, порівняльні сполучники, висказові сполучники, часові 

сполучники, причинові сполучники, намірові сполучники, наслїдкові сполучники, 

умовні сполучники, допустові сполучники, питайні сполучники, згукопідроблені 

виклики, роздїлові знаки, заіменикові частиці, скількісний родовик. Разом 

налічується 91 термін. 

б) і.+пр.: заіменик зворотний, дїєслова зворотні, дїєслова обопільні, 

дїєслова недоконані, дїєслова започинові, дїєслова протягові, дїєслова 

наворотові, дїєслова доконані, дїєслова самостійні, дїєслова помічні, дїєслова 

способові, стан дїяльний, стан страждальний, родовик присвойний, родовик 

якісний, родовик пайковий, давальник етичний, орудник засобовий, орудник 

причиновий, орудник місцевий, орудник часовий, орудник способовий, орудник 

порівняльний. Їх є 23 терміни.  

в) і.+і.: слова-пні, ступіньовання прикметників, відміна прикметників, 

відміна заімеників, форми дїєіменика, прислівники місця, прислівники часу, 

прислівники способу, прислівники міри (ступня), прислівники причини, 

ступіньовання прислівників. 11 термінів. 

г) і.+ч.: особа перша, особа друга, особа третя. 3 терміни. 

3. Трислівні терміносполуки: 

а) пр.+пр.+і.: чоловіча тверда відміна, чоловіча мняка відміна, жіноча 

тверда відміна, жіноча мняка відміна, жіноча шелестівкова відміна, середня 

тверда відміна, середня мняка відміна, середня шелестівкова відміна, новий 

минулий час, зложені дієслівні форми. 10 термінів.  

б) пр.+і.+і.: відмінні частини мови, зложена відміна прикметника, 

іменикова відміна прикметника. 3 терміни. 
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в) і.+пр.+пр.: І. громада рівнопнева голосівкова, І. громада рівнопнева 

шелестівкова, ІІ. громада нерівнопнева голосівкова, ІІ. громада нерівнопнева 

мішана. 4 терміни. 

г) і.+пр.+і.: останки незложених форм, відміна власних імен, відміна 

помічних дієслів: «бути, няти». 3 терміни. 

ґ) ч.+і.+і.: перша відміна дїєслів («е»-відміна), друга відміна дієслів 

(«и»-відміна), третя відміна дієслів (без звязкового звука). 3 терміни.  

д) пр.+і.+і.: невідмінні частини мови. 1 термін. 

4. Багатослівні терміни:  

а) пр.+і.+і.+і.: припадковий спосіб творення слів.  

б) і.+пр.+і.+і.: останки давньої відміни прикметників.  

в) пр.+пр.+пр.+пр.+і.: прості (незложені, суцільні) дїєслівні форми. 

У будові морфологічних термінів у ГУМ В. Сімовича є: однослівні, 

двослівні, трислівні та багатослівні терміни. Однослівних термінів є 45. 

Переважають двослівні терміни за формулою пр.+і. (91 термін), а також 

зафіксовано приклади, що демонструють інші моделі у двослівній структурі 

(пр.+і.: відмінні слова, невідмінні слова (91 термін), і.+пр.: заіменик зворотний, 

дїєслова зворотні (23 терміни), і.+і.: ступіньовання прикметників, відміна 

прикметників (11 термінів), і.+ч.: особа перша (3 терміни), у трислівній 

структурі (пр.+пр.+і.: чоловіча тверда відміна ( 10 термінів), пр.+і.+і.: відмінні 

частини мови (3 терміни), і.+пр.+пр.: І. громада рівнопнева голосівкова 

(4 терміни), і.+пр.+і.: останки незложених форм (3 терміни), ч.+і.+і.: перша 

відміна дїєслів («е»-відміна) (3 терміни), пр.+і.+і.: невідмінні частини мови 

(1 термін).  

 

Висновки до розділу 3 

Процес формування вчення про звуки розпочався в ІІ половині XVIII ст. 

Фонетичні явища та процеси описували спорадично, поверхово. На початку 

ХХ ст. розділ про звуки був майже у кожному шкільному підручнику. Фонетичні 

терміни з урахуванням акустично-артикуляційних характеристик в українській 
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мові вже існували, хоча не були однаковими, ідентичними. У граматиці 

М. Осадци фонетика має назву «звукословїє». У В. Партицького, І. Панькевича – 

це «наука о звуках». У С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера ця наука називається 

«звуками», а В. Сімович іменує її «звучня». Є. Тимченко увів термін «фонетика», 

яким послуговуємося й сьогодні. Вироблення фонетичної термінології 

супроводжувалось розбіжністю у позначенні тих чи інших фонетичних явищ у 

шкільних підручниках та навчальних книжках кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

На думку В. Сімовича, творити граматичну термінологію слід згідно із 

законами української мови на національній основі. Науковець детально пояснює 

фонетичні терміни. У ПГУМ налічується 98 фонетичних термінів та 

99 фонетичних термінів у ГУМ, що охоплюють найменування складів, 

характеризують типи звуків, наголос, аналізують так звані «мовні прилади», що 

відповідає сучасному терміну апарат мовлення. Також В. Сімович виділяв 

запозичені звуки, які у посібниках йменуються як чужі звуки, чужі двозвуки, 

чуже «ґ», чуже «ф», чуже «о» та ін., але й трапляються поодинокі терміни 

чужоземні двозвуки, чужоземні посереднї звуки «Ö», «Ü». Усі терміни можна 

поділити на такі групи: а) терміни-синоніми як паралельні форми позначення 

фонетичної одиниці: відчинений склад – склад одчинений; б) терміни, які 

містять орфографічні варіанти у структурі фонетичного терміна: шелестівки 

плавні – шелестівки плавкі; в) фонетичні терміни-СС, що різняться 

послідовністю розташування компонентів у їхній структурі (терміни-варіанти): 

губні шелестівки проривні – губні проривні шелестівки; г) також виявлено 

терміни, які зафіксовано лише у ПГУМ і терміни, які зафіксовано лише у ГУМ. 

Морфологія у граматиках В. Сімовича подана у розділі «Слова». Автор 

виділяє дев’ять частин мови, які названо части мови у першому виданні та 

частини мови, відмінні/невідмінні частини мови – у другому виданні. У ПГУМ 

части мови охоплюють такі видові терміноназви: іменик, прикметник, заіменик, 

числівник (що об’єднано спільним словом імена), дїєслово (у граматиці «коротше 

дїєслово зветь ся просто слово»). Також частинами мови є приіменик, прислівник, 

злучник, виклики у ГУМ. Усі частини мови поділено на відміннні і невідмінні. До 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%9C_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
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«відмінних» він відносить 5 частин мови: іменик, прикметник, заіменик, 

числівник, дїєслово. До «невідмінних» – приіменик, прислівник, злучник 

(сполучник), виклик. 

У ПГУМ зафіксовано близько 215 морфологічних термінів та 202 терміни у 

ГУМ. Проте не всі терміни вживаються у сучасній мові. 

У структурі морфологічної терміносистеми виділяємо: 1. Терміни, вжиті у 

ПГУМ та ГУМ, які закріпилися у мовній практиці. Таких термінів є 38: рід 

імеників, відмінки, числа та ін.; 2. Терміни, які у ПГУМ вжито під однією назвою, 

а у ГУМ – іншою: минулість – минулий час, прямий спосіб – дїйсний спосіб. 

Таких термінів виявлено – 8; 3. Терміни, що послідовно вживалися у ПГУМ та 

ГУМ під однією назвою, а в сучасній мові під іншою: виклики – виклики – вигуки, 

матеріяльні іменики – матеріяльні іменики – іменники з речовинним 

(матеріальним) значенням, речовинні іменники, речовинні та ін. Таких є 31 

термін; 4. Терміни, що мають різне термінологічне позначення у ПГУМ, ГУМ та 

сучасній практиці: перший відмінок – перший відмінок, називник – називний 

відмінок, неживотні іменики – неживі іменики – назви неживих предметів 

(неістот), категорії неістот, граматична категорія неістоти, назви неістот 

та ін. 48 термінів; 5. Терміни, що мають різні назви для позначення 

граматичного поняття у ПГУМ та ГУМ і не мають сучасного відповідника: 

недоконані наворотові дїєслова – недоконані дїєслова наворотові, громада 

рівнопнева: голосівкова, шелестівкова – І. громада рівнопнева: голосівкова, 

шелестівкова, обосновні злучники – зясувальні сполучники – 19 термінів; 6. Лише 

у ПГУМ вжито терміни: части мови, рід по значінню, рід по закінченню, тверді 

закінчення, мнякі закінчення, річеві іменики, тверда відміна, мняка відміна, 

шелестівкова відміна, власна відміна, давня відміна, подвоєні заіменики, 

самостійна форма, самостійне слово, рівнобіжна форма, дїєслова 

безнаросткові – 16 термінів; 7. Лише у ГУМ зафіксовано терміни: відмінні 

частини мови, невідмінні слова (частини мови), давнї минулі часи, новий минулий 

час, історичний теперішнїй час, невідмінні вислови, приімениковий вислів – 

7 термінів; 8. Терміни, що вживаються лише у граматиках В. Сімовича: 



151 
 

шелестівкове закінчення, звірячі іменики, чоловіча відміна, чоловіча тверда 

відміна, чоловіча мняка відміна, відміна жіноча, жіноча тверда відміна, жіноча 

мняка відміна – 42 терміни. 

Усі терміни у граматиках двох видань супроводжуються авторськими 

поясненнями та коментарем, що розширює загальну інформацію. Отже, можемо 

констатувати, що В. Сімович досить ретельно підбирав терміни на позначення 

того чи іншого граматичного поняття, удосконалював їх, враховуючи досвід 

своїх сучасників і таким чином заклав термінну основу сучасної фонетики та 

морфології. 

Важливим чинником для функціонування граматичного терміна є його 

будова. За структурою вони різні – від однослівних до складених. У ГУМ 

В. Сімовича більшість фонетичних та морфологічних термінів є двослівними з 

моделлями пр.+і.: звукові закони, голосові шелестівки, безголосі шелестівки 

(18 термінів) (у розділі «Звуки») та відмінні слова, невідмінні слова (у розділі 

«Слова»). Вони складають найбільшу групу – 91 термін. Наявні і багатослівні 

структури: зустріч голосівок (роззїв), перша відміна дієслів. 

Чималу кількість лінгвістичних термінів В. Сімович переймає від свого 

вчителя С. Смаль-Стоцького, це зокрема двозвуки, безголосі шелестівки (таких є 

30 у розділі «Звуки») та 67 у розділі «Слова». Це зокрема: назви частин мови, 

позначення граматичного числа (однина, двійня, множина), числове позначення 

відмінків. Переймає вчений окремі терміни Г. Шерстюка, В. Коцовського та 

І. Огоновського, О. Курило. Натомість створює і власні назви на позначення 

морфологічних понять (здрібнїлі прикметники, песливі прикметники, 

сприростковані недоконані дїєслова та ін.). 

Основні результати розділу 3 викладено у статтях «Фонетична 

термінологія в українських граматиках ХІХ – поч. ХХ ст.» [108], «Вивчення 

фонетики в іншомовній аудиторії» [95], «Становлення фонетичної термінології в 

українських граматиках кінця ХІХ – поч. ХХ ст.» [104], «Терміни на означення 

категорій іменника у граматичних працях 20–30-х років кінця XIX початку 

XX сторіччя» [105], «Дієслівна термінологія у «Граматиці української мови» 
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В. Сімовича та його сучасників» [97], «Терміни на позначення займенника та 

його розрядів у граматичній терміносистемі Василя Сімовича» [106], 

«Лінгвістична термінологія у «Граматиці української мови» В. Сімовича» [98], 

«Становлення терміносистем прикметника і прислівника та нормалізація 

фахових назв (за матеріалами українських граматик кінця ХІХ – початку ХХ ст)» 

[103], «Терміни на позначення службових частин мови у «Граматиці української 

мови» В. Сімовича» [107]. 
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РОЗДІЛ 4  

СИНТАКСИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ГРАМАТИКАХ В. СІМОВИЧА 

 

Українські граматики, підручники, які з’явились у період 20–30-тих рр. 

ХХ ст., засвідчили новий етап розвитку української синтаксичної термінології. 

Адже у цей час на Великій Україні вироблялася наукова термінологія різних 

галузей знань. Тому і мовознавчі терміни також були на шляху уніфікації. 

Автори навчальних книжок з української мови уважно поставились до 

фіксації та кодифікації не тільки норм української мови, а й її термінології.  

За спостереженнями Н. Москаленко, «у граматичних працях кінця ХІХ ст. 

подані дуже скупі відомості з синтаксису, а в деяких граматиках немає навіть 

будь-яких відомостей про синтаксис…» [272, с. 162], і це, на думку вченої, 

пояснювалось тим, що «основну увагу автори приділяли розробці морфології і 

фонетики, питаннями ж синтаксису вони цікавилися значно менше» [272, с. 162]. 

Тому знаходимо різні міркування про цю частину граматики, а також 

неоднозначність у трактуванні термінологічних одиниць синтаксису. В 

українських граматиках цьому розділу відводилось місце після фонетики та 

морфології.  

На думку О. Медведь, «за період другої половини ХІХ ст. – початок 

ХХ ст., термінологія вітчизняної граматики поповнилася новими номінаціями 

внаслідок пізнання граматичної будови української мови» [143, с. 43]. У цей час 

дискутуються питання стосовно найменування синтаксичних одиниць мови: 

головних і другорядних членів речення, їхніх структур, типів та ін. Про це 

свідчить огляд навчальних книжок українських вчених, у яких містилися терміни 

синтаксису. Це зокрема підручники С. Смаль-Стоцького, Ф. Ґартнера (1893, 

1914) [278], В. Коцовського, І. Огоновського (1894, 1912) [266], Г. Шерстюка 

(1907) [284], О. Курило (1918) [269], В. Сімовича (1918, 1921) [277; 276] та інші. 

Зазначимо, що найменування синтаксичного розділу в їхніх граматиках 

подавалося по-різному. Проте більшість учених цю частину граматики 

називають «Складнею». У ПГУМ, ГУМ В. Сімовича синтаксис описано у розділі 
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«Речення» [277; 276], де аналізується «Складня або синтакса», у Є. Тимченка 

(1907) [283], у П. Горецького, І. Шаля (1926) [261] також є «Синтакса», 

М. Гладкий (1924) називає цей розділ «Синтаксис». Тобто назва розділу не була 

уніфікованою. Зазначимо, що і розуміння терміна «синтаксис» як науки про 

речення, його складники й види мали не однакове обґрунтування.  

Опрацьовані граматики дозволяють виокремити цей період як етап 

становлення синтаксичних понять. Ці праці подають новий погляд на цей розділ 

мовознавства, оскільки відбулося деяке переосмислення доробку попередників 

та перетрансформування їхніх ідей у руслі вироблення національної 

термінології. Підкреслимо, що зафіксовані синтаксичні терміни цього періоду 

мають особливу цінність для вивчення синтаксису, оскільки увібрали в себе різні 

підходи до найменування синтаксичних понять: запозичення, калькування з 

інших мов, творення назв на власнемовній основі.  

Розмаїття запропонованих термінів на позначення одиниць синтаксису 

виявляє оригінальний підхід до класифікації типів та структур речень, де 

погляди вчених не завжди збігаються. Запропоновані у граматиках терміни 

характеризуються відносною стійкістю, системністю та відображають результат 

розвитку мовознавчої науки, шлях становлення сучасної української 

синтаксичної термінології.  

 

4.1. Термінологічний апарат синтаксису 

Українські граматики, які з’явились у період 20 – 30-их рр. ХХ ст., 

засвідчили новий етап розвитку української синтаксичної термінології. 

Синтаксис як розділ мовознавчої науки виділявся у багатьох підручниках і 

посібниках цього часу. У В. Сімовича синтаксис розглянуто у розділі «Речення». 

Він іменується складня або синтакса: «…необхідним є знання про те, «як 

іскладати слова, щоб із них виходили зрозумілі речення, то того вчить окрема 

наука, що так і зветь ся складнею, з-грецька: синтаксою» [276, с. 359].  

У Г. Шерстюка синтаксичні терміни зрозумілі через їхню прозорість, бо 

дотримується відповідність терміна поняттю. Автор зберігає методику викладу, 
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характерну для навчальних книжок, поєднавши теорію з практикою. У розділі 

«Речення» міститься кілька синтаксичних термінів: речення, підмет, присудок, 

головні частини речення, речення коротке, речення поширене, поясняючі 

додатки, предмет, прикметниковий додаток, прислівникові додатки, частини 

другорядні, просте речення, стягнене речення, речення безпідметове, речення 

твердження, речення перечне, речення питайне, речення приказове, речення 

бажання, додаток прикметниковий (прикметниковий додаток), додаток 

прислівниковий, згода слів у реченні, речення зложене, головне речення, речення 

побічне, рівнорядне речення, підрядне речення та ін. [276]. У ПГУМ (1918) 

О. Курило дає таке визначення реченню: «Мова складається з окремих 

висловлених думок. Кожна висловлена думка зветься реченням» [269, с. 3]. 

Граматика (1912) В. Коцовського, І. Огоновського також має цей розділ, 

який складається із п’яти частин: коротка інформація про синтаксис, починаючи 

з перших сторінок: реченє, гадка, складня, реченє твердяче, реченє заперечаюче, 

прикладка, побічні реченя, реченє поєдинче, просте реченє, реченє зложене, 

вставлені реченя, реченя cтягнені, розставка слів в реченю, звичайний порядок 

слів, реченя cтягнені, реченє пропускове (елїптичне), підрядні (підпорядкові) 

реченя, реченє побічне, рівнорядні (співпорядкові) реченя, реченє присудкове, 

реченє підметове, реченє предметове, реченя часові, реченя порівнуючі, реченя 

наслїдкові, реченя причинові, реченя замірові, реченя услівні, реченя відносні, 

реченя питайні, реченя висказові, скороченє реченя, очеркове реченє (периода), 

розширене реченє, реченє придаткове, реченя припускові [266]. У ній 

проаналізовано головні та другорядні частини речення, де до головних належать 

підмет, присудок, предмет [266]. Зауважимо, що, на відміну від граматики 

Г. Шерстюка, тут подано різновиди підмета та присудка: імя присудкове, 

присудок зложений, зложений підмет, а також і попри поясняючі додатки, 

придатки прикметникові, придатки прислівникові, тут аналізуються придаток 

іменниковий, придаток приіменниковий, зложений придаток прикметниковий, 

зложений предмет [266]. На відміну від попередника вчені виділяють 
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синтаксичну одиницю – очеркове реченє (периода). У В. Коцовського, 

І. Огоновського спостерігаємо аналіз різновидів підмета та присудка. 

Синтаксичні терміни, вжиті у граматиках Г. Шерстюка та В. Коцовського, 

І. Огоновського [285; 266] містять приблизно однакову кількість: 44 – 50 

термінів. 

 

4.2. Термінологія простого речення у В. Сімовича  

Синтаксису у працях В. Сімовича присвячено третю частину граматики під 

назвою «Речення». Він містить близько тридцяти підрозділів, у яких розглянуто 

теми: «Складня. Поділ речень щодо змісту. Поділ речень по формі. Части 

речення. Речення голе й поширене. Присудок. Підмет. Прислівниковий додаток. 

Прикметниковий додаток. Вставлені слова (речення). Згода в реченні. Стягнене 

речення. Пропускове (еліптичне) речення. Як ідуть по собі слова в реченні (лад 

слів у реченні). Рівнорядна сполука. Які бувають рівнорядно-зложені речення. 

Сполука нерівнорядна. Поділ побічних речень щодо змісту. Прислівникові 

речення. Поділ побічних речень по формі. Скорочені речення. Чужа мова. Бесіда 

пряма і посередня. Періода. Розстановка речень у нерівнорядній сполуці. 

Розділові знаки» [277; 276]. Уже поверхове споглядання цього змісту засвідчує 

логічну побудову розділу, охоплення усіх основних синтаксичних тем, цікаву 

авторську термінологію на позначення тих чи інших синтаксичних понять. Тому 

розглянемо основні синтаксичні поняття й їхні позначення у граматиках 

В. Сімовича. 

Учений прагнув описати найважливіші синтаксичні явища мови. Важливе 

значення В. Сімович надавав періоду, який виділяє й аналізує у своїх працях. 

Зазначмо, що терміни, якими оперує в цьому розділі автор, відповідають мовним 

вимогам, доповнені розлогими дефініціями та ілюстративним матеріалом. 

Виникали й труднощі щодо означення деяких термінів. Так, учений роз’яснював 

структуру граматики: «Не всї части граматики однаково докладно розібрані. 

Найважнїще для нас то те, щоб ми навчили ся правильно вживати значків на 

звуки, що їх має українська мова, та форм, якими вона розпоряджає. 
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Через те дві перші частини граматики вийшли куди ширшими, нїж третя –

 наука про речення. Але й тут, хоч що правда, коротко зібрано все найважнїще, 

що треба би знати у практицї. Ще одна причина, чому дві перші частини вийшли 

більші, нїж третя. Багацько законів, які відносять ся до складнї, поміщено в 

перших частинах, щоб за ними не дуже шукати» [276, с. 4–5].  

 

4.3. Порядок слів у реченні  

Як відомо, кожне речення має свій порядок розташування членів. 

Г. Шерстюк також приділив увагу порядку слів у реченні, що називає 

розставкою слів у реченні і поділяє на порядок простий, звичайний або простий 

порядок і порядок переставний [285].  

Сучасний термін порядок слів відбиває Сімовичеву назву лад слів у ПГУМ 

та ГУМ. Розрізняється: у ПГУМ звичайний лад слів та лад слів або звичайний лад 

у ГУМ. Як ідуть у реченні одні слова за другими, то це зветь ся ладом слів, і 

такий лад, як ось ми його подали, зветь ся звичайний лад. Так воно буває з 

роботою мови при будуваннї речень, що й там є свій лад. І там, у реченню, так 

воно повинно б бути, щоб там за значінням ішли по собі: присудок, підмет (чи 

підмет, присудок), а далї – предмет, прислівниковий додаток – а прикметниковий 

додаток там, де йому місце, коло того імня, до якого він належить…» [277, 

с. 394–396]. «Тільки ж т. зв. звичайний лад – це для укр. мови не виключний 

закон. Де стояти якому слову: на початку речення, чи в серединї, чи на кінцї, про 

те рішає вага того слова в тому саме реченнї, те, на що чи письменник у творі, чи 

ми, балакаючи, хочемо звернути більшу увагу…» [277, с. 363–365]. Описані 

поняття по-різному закріпились у термінологічній практиці: прямий порядок слів 

[270, с. 10], об’єктивний порядок слів [266, с. 636]. Термін В. Сімовича довільний 

лад слів сьогодні має відповідники інверсійний порядок слів у реченні у КСУЛМ 

Б. Кулика [268, с. 10], суб’єктивний порядок слів у ГУМ І. Вихованця та у 

ТГСУМ А. Загнітка [259, с. 153; 264, с. 636], непрямий порядок слів (зворотний, 

інверсійний) у СУМ:ССН О. Микитюк [271, с. 343]. 
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4.4. Будова речень 

Речення у ПГУМ та ГУМ В. Сімович поділяє також і за будовою. Автор 

виділяє поєдичне речення, або просте (у ПГУМ), речення звичайне або просте (у 

ГУМ) та зложені речення: «… по тому, скілько думок містять у собі речення, 

вони дїлять ся на: а) прості речення – як у реченнї одна думка; б) зложені, коли 

кілька думок складаєте ся на речення» [276, с. 273–275]. До речі, обидва терміни 

активно функціонують у тогочасних граматиках. Варіант просте наявне у 

Г. Шерстюка [285], поєдинче – у С.Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера [278], обидва 

варіанти уживають В. Коцовський, І. Огоновський [266] та В. Сімович [277; 276]. 

Однак термін зложене речення без варіантів є в усіх аналізованих граматиках 

[285; 266; 269]. 

Залежно від наповненості членами речення виділяє речення поширене та 

речення голе або непоширене: «У граматицї мають окрему назву такі речення, що 

в них є тільки головні частини, й такі, що поширені додатковими частинами. Ці 

останні так і звуть ся поширеними…». Пояснення цих термінів досить чітке й 

зрозуміле: «Такі речення можна порівняти з хатою, прикрашеною в середині 

образами, рушниками, малюнками і т. д. Такі ж речення, що додаткових частин 

не мають, можна порівняти з голою хатою, в якій є тільки те, що на хату 

складаєть ся: стеля, стїни, долівка. Таке речення, що має тільки головні части, 

зветь ся голе або непоширене…» [277, с. 277]. 

«Звичайно кожне таке речення, що в ньому є присудок або присудок і 

підмет, уважаємо повним. Але ж у нашій мові бувають речення неповні, такі, що 

в них бракує головних частин речення, хоч вони наче тільки примовчані, й їх 

здогадатися легко…» [Там само]. 

Терміни повне речення та неповне речення вживаються лише у ГУМ 

В. Сімовича, вони відповідають сучасним назвам. Термін «неповне речення» 

вперше ввів М. Осадца, який вважав, що неповні речення утворюються в 

результаті пропуску головних членів речення (підмета, присудка або зв’язки). 

Пропуск другорядних членів речення, за цим підходом, не може зумовити 

неповноту речення. Послідовне вживання терміна «неповне речення» в 
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українському мовознавстві поширюється в 20 – 30-і рр. ХХ ст. (пор. уже 

М. Левицький використовує це поняття у своїй «Українській граматиці для 

самонавчання» (посібник вийшов у 1918 р. у м. Ромни). 

Переліченими термінами оперують сьогодні сучасні лінгвісти у КСУЛМ 

Б. Кулика, у ГУМ І. Вихованця, у ТГСУМ А. Загнітка та у СУМ:ССН 

О. Микитюк [268, с. 106; 259, с. 102; 264, с. 410; 271, с. 390]. 

 

4.5. Характеристика речень за метою висловлювання  

Поняття речення як номінативної одиниці синтаксису трактується у ПГУМ 

як гадка, тямка [277] та гадка у ГУМ [276]. Розділ «Складня» у ПГУМ та ГУМ 

розпочинається із вивчення речень за їх комунікативним типом. Загалом тут 

розрізняються речення за змістом і формою. Як наголошував В. Сімович, кожне 

речення повинно містити свій зміст і мету висловлювання. Від цього і 

відштовхувався вчений при поділі речень на: оповідні речення, запитові речення 

або питання, запитове речення, приказові речення, бажальні речення, викликове 

речення, притакливі речення, речення оповідне притакливе, заперечні речення, 

оповідні заперечні речення, приказове притакливе речення у ПГУМ [277] та 

оповідні речення, запитові, або питання, наказові речення, бажальні речення, 

викликові речення, притакливі речення, речення оповідне притакливе, заперечні 

речення, оповідні заперечні речення, наказове притакливе речення, наказове 

заперечне речення у ГУМ [276].  

Порівняймо: в тогочасних граматиках оповідні речення часто іменують як 

реченє твердженє (С. Смаль-Стоцький та Ф. Ґартнер) [278], речення 

твердження (Г. Шерстюк) [285], реченє твердяче (В. Коцовський та 

І. Огоновський) [266], запитові речення або питання (В. Сімович) мають 

відповідники: реченє питанє (С. Смаль-Стоцький та Ф. Ґартнер) [278], речення 

питайне (Г. Шерстюк) [285], наказові речення у тих самих авторів мають терміни 

– реченє приказ [278], речення приказове [285]. 

Назви розповідні речення, питальні речення, спонукальні речення, 

оптативні речення використовують чимало сучасних граматистів [259, с. 147], 
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бажальні речення (в А. Загнітка) [264, с. 435], окличні речення, стверджувальні 

слова-речення (у Б. Кулика) [268, с. 114] та стверджувальне речення (у працях 

І. Вихованця, А. Загнітка, О. Микитюк) [259, с. 118; 264, с. 453; 271, с. 389], 

заперечні слова-речення (у граматиці Б. Кулика) [268, с. 114], заперечне речення 

(у роботах І. Вихованця, А. Загнітка, О. Микитюк) [259, с. 118; 264, с. 453; 271, 

с. 389].  

Терміни приказове притакливе речення (у ПГУМ) [277] та наказове 

притакливе речення (у ГУМ) і наказове заперечне речення лише у ГУМ [276] не 

мають відповідного сучасного найменування. 

 

4.6. Головні та другорядні члени речення.  

Члени речення у В. Сімовича мають назви части речення. На позначення 

головних та другорядних членів речення у першому виданні граматики він 

уживає терміни: присудок, підмет, предмет, прислівниковий додаток, 

прикметниковий додаток, додаткові частини речення, або побічні, присудкове 

імня, зложений присудок, підмет граматичний, льоґічний підмет, справжнїй, 

або властивий предмет, прислівниковий додаток місця, прислівниковий додаток 

способу, прислівниковий додаток часу, прислівниковий додаток ступня, 

прислівниковий додаток причини, прислівниковий додаток наміру, прислівникові 

додатки допусту, прислівникові додатки умови, прикладка [277].  

Терміноназви частини речення, головні частини речення, присудок, підмет 

(інші назви на присудок і підмет – вислів та дїяльник), предмет, прислівникові 

додатки або обставні слова, прислівниковий додаток, прикметниковий додаток, 

означення, додаткові частини речення або побічні, присудкове імня, зложений 

присудок, підмет граматичний, льоґічний підмет, справжнїй або властивий 

предмет, прислівниковий додаток місця, прислівниковий додаток способу, 

прислівниковий додаток часу, прислівниковий додаток ступня, прислівниковий 

додаток причини, прислівниковий додаток наміру, прислівникові додатки 

допусту, прислівникові додатки умови, прикладка описано у другому виданні 
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граматики В. Сімовича [276]. Підкреслені терміни вказують на характерні 

відмінності між терміноодиницями в обох виданнях праць автора. 

Як бачимо, головні члени речення В. Сімович називає традиційно: підмет і 

присудок. Цими термінами без варіантів послуговуються усі автори граматик. 

Щодо другорядних членів, то тут спостерігаємо різнобій у називанні, що відбито 

й у тогочасних граматиках. Так, С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер 

використовували терміни предмет (для додатка), придаток прислівниколвий (для 

обставини), придаток прикметниковий (для означення). Вони вперше увели 

термін головні члени речення [278, с. 169]. 

У Г. Шерстюка (1909): присудок, підмет, головні частини речення, 

поясняючий додаток, додаток, предмет, прикметниковий додаток, 

прислівниковий додаток [285] тощо. Як бачимо, назви головних членів речення – 

скрізь однакові – підмет і присудок. Є. Тимченко речення поділяє спочатку на 

члени речення, що відносяться до підмета, а потім уже виділяє серед них три 

групи, залежно від того, до якої частини мови вони відносяться в реченні: 

пояснюючі додатки до речівника, пояснюючі додатки до дієслова – предметові і 

прислівникові, пояснюючі додатки до прикметника і прислівника [283]. У 

І. Нечуя-Левицького – слова обставинні, слова додаткові [274]. 

У В. Сімовича називаються головні частини речення – части речення, 

головні части речення (у ПГУМ) [277], частини речення, головні частини 

речення (у ГУМ) [276]. Порівняймо: «У кожному реченнї мусить бути присудок, 

(а й без підмету) рідко речення обходять ся. Це головні частини речення. За 

присудком питаємо все: що робить ся?, що висказано в реченнї? (який присуд 

іде?), за підметом: хто робить?, хто той, що про нього йде висказ у реченнї, 

пор.: Катруся (хто?) плакала (що сказано про Катрусю?)…» [277, с. 363–365]. 

Слід зазначити, що В. Сімович вказує на різні структурні типи присудків, 

не називаючи їх. Так, зокрема він виділяє іменний складений присудок: «Через 

те, як присудком є самий прикметник, то він нїколи не може стояти в 6. в д м. Бо 

ж як про когось балакаємо, що він, н. пр., гарний, добрий, поганий – то це вже ми 

висловлюємо на основі якогось досвіду, подаємо сталу прикмету чиюсь: То так 
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мусимо балакати тільки: Дївчина (є, була) гарна. Він (є, був, буде) великий і т. д. 

(нїколи: гарною, великим)» [277, с. 278]. 

Другорядні члени речення унормовуються. Обставина у В. Сімовича 

названа прислівниковим додатком (аналогічно у Г. Шерстюка) [277; 285], а в 

інших авторів – маємо придаток прислівниковий (С. Смаль-Стоцький і 

Ф. Ґартнер, В. Коцовський, І. Огоновський) [278; 266]. Означення позначене як 

прикметниковий додаток. В інших граматиках – придаток прикметниковий. 

Звичайно, не усі терміни В. Сімовича були прийнятними, не усі увійшли до 

термінофонду сучасної граматики. 

Ю. Чернобров, досліджуючи історію термінів на позначення другорядних 

членів речення, зазначила, що у виданні «Граматична термінологія і правопись», 

ухвалені Комісією мови при Українському т-ві шкільної освіти в Києві 1917 р., 

йдеться: «Як засвідчують дані з джерел, утворені терміни-назви на позначення 

другорядних членів речення відображають різні підходи до їх кваліфікації, а 

саме: значення члена речення: напр.: предмет – додаток; слова обзначувальні – 

означення; обставні слова – обстава – обставина тощо; частиномовну 

приналежність (напр.: поя́сненє прислівникове – прида́ток прислівниковий – 

обставина; доповненя підметове-означення, виражене іменником у Р.в. , 

вираженє приименникове, означення, виражене іменником з прийменником 

тощо» [224]. 

У сучасних граматиках домінують такі синтаксичні терміни: головні члени 

речення, присудок, підмет, додаток, обставина, означення, другорядні члени 

речення, простий підмет, складений підмет, іменний складений присудок, 

складений дієслівний присудок, дієслівний складений присудок, прямий додаток, 

обставина місця, обставина способу дії, обставина часу, обставина міри і 

ступеня дії, обставина причини, обставина мети, обставини допустовості 

тощо (у працях Б. Кулика, І. Вихованця, А. Загнітка, О. Микитюк) [268; 259; 264; 

271].  

Не мають сучасного відповідника найменування дальший предмет, 

внутрішнїй предмет (лише у ПГУМ), присудок (стягнений), присудкові вислови, 
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прислівниковий додаток засобу, прислівниковий додаток міри, що відбито у 

ПГУМ та ГУМ (де терміном предмет позначено додаток) [277; 276]. 

 

4.7. Види простих односкладних речень.  

Окремо виділяє В. Сімович безпідметові і безприсудкові речення. 

«Безпідметових речень уживаєть ся в укр. мові часто, і то 

1) деколи при явищах природи, н. пр.: На світ благословить ся. Вечорів. 

Блискає ... Запалало... і стемнїло… (Метлинський)… 

2) після деяких присудків та присудкових виразів, н. пр.: Щебетання, 

реготання оддалеки чути (Кулїш). От-так менї доведеть ся свято зустрічати 

(Шевч.)....; 

3) у неособових висказах, і то: а) коли не хочеть ся назвати того, хто 

робить, або й із якихось причин не можна його назвати, н. пр.: За моє жито ще й 

мене бито (нар. прип.). Череду й отару розпродано (Мирний).  

б) коли говорить ся з а г а л ь н о, або щось таке, що всїм відоме, н. пр.: Так 

було у Трої, так і буде (Шевч.). А вже ж мені старенькому без коня пропадати 

(нар. дума).  

в) коли дїячем являють ся якась немов тайна сила, н. пр.: І слїд за нею 

замело (Франко). Попіл вітром розмахало і слїду не стало (Шевч.).  

г) у неособових мовних зворотах, н. пр.: Ой, не спить ся, не лежить ся і 

сон мене не бере (нар. пісня ). Менї боляче. Менї снило ся. Захотїло ся на 

старість гетьманувати (Кулїш).  

ґ) в таких реченнях, де висказана якась пайка, де балакаєть ся про якусь 

частину, що її взято з цїлого, н. пр.: Панства всякого поназбігало сь (=багато, 

але не все). Йому забажало ся торічнього снігу [=не всього] (нар. погов.).  

Як добре роздивити ся в усїх цих прикладах, то видно буде, що в 

безпїдметових реченнях присудок по найбільшій части стоїть у середньому родї; 

це найкраще пізнати по формах дїєслова в минулости (замело, блискало, 

полегчало...)» [276, с. 280–281]. 
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Як бачимо, В. Сімович добре підмітив класифікацію таких речень, проте 

відповідних термінів їм, на жаль, не дав. У сучасній мові такі речення детально 

розроблені і поділені на означено-особові, неозначено-особові, 

узагальнено-особові, безособові (це присудкові речення) та називні (підметові 

речення) [264, с. 480; 259, с. 82; 268, с. 119; 271, с. 409–410]. 

 

4.8. Просте ускладнене речення  

Як відомо, просте речення може ускладнюватися звертаннями, вставними 

словами та вставленими конструкціями. Заперечними і стверджувальними 

словами-реченнями, однорідними членами, як це прийнято вважати у сучасній 

мові. У граматиках В. Сімовича немає такого детального поділу. Він звертає 

увагу на вставні слова, до яких зараховує багато що. У П. Залозного натрапляємо 

на терміни вкидні слова, речення [265]. У І. Нечуя-Левицького – вводні слова 

[274], у В. Коцовського – вставлені реченя [266]. Ось як тлумачить ці поняття 

В. Сімович: 

«… Слова (речення) з чужих уст уставлені в речення, то ми так їх і звемо 

вставними. 

1. Нераз людина хоче себе відокремити від других людей і зазначує це в 

мові, кажучи: це, на мій погляд, на мою думку так; це, по мойому, так; щодо 

мене, то це так; я, своїм звичаєм, зробив так... пор.: Але, по мойому, важко 

допомогти їм [селянам] тепер (Франко). Перший стіл, по старому звичаю, мав 

дванацять страв (Франко).  

2. Таким же робом зазначуєть ся вставними словами сумнїв, непевність, н. 

пр.: А під лїсом, край дороги, либонь, курінь мріє (Шевченко). Е-е, дядечку, вона, 

мабуть, чи не ківшем їх (гроші) міряє (Вовчок).  

3. Також задля ствердження, запевнення чогось, надії на щось вкладають ся 

слова (божба), н. пр.: Обідали, по правдї, ви не дома (Кулїш). Я, признатись 

вам, по розмові з Маланкою, не дуже був спокійний (Франко). 

4. І як хочеть ся звернути чиюсь увагу на щось, або як щось саме по собі 

ясне, то вкладаєть ся слова, н. пр.: Кажуть, бачиш, що «все то те таки було й 
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наше, а що ми тілько наймали Татарам на пашу та Полякам» (Шевченко). Такі, 

бачте, люде: все письменні, друковані, сонце навіть гудять (Шевченко).  

5. Сюди належать усї слова, що подають пояснення, висновки, н. пр.: То, 

виходить, і тебе вчено (Тобілевич). Значить, пан у себе з причотом гуляє 

(Шевченко).  

6. Як хтось просить вибачення, звертаєть ся з просьбою, то це теж 

відповідними словами зазначує, н. пр.: Теплий кожух, тільки, шкода, не на мене 

шитий (Шевченко). Скажи менї, будь ласкав, тату, чого ячмінь наш так поріс 

(Гребінка). У мене, хвалити Бога, вродило (Кропивницький).  

7. Та ще ось які слова в українській мові вставні: на жаль, на мою радість, 

на щастя, на біду ... нарешті, остаточно, зрештою, про мене ... сказати б, 

можна сказати, наприклад, то так, слово по слові ... принаймні, бодай ...само по 

собі, розумієте ся, певна річ, безперечно, звичайно, справдї, що й казати ... між 

иньчим, тимчасом… пор.: На біду, борщ вийшов недобрий (Нечуй-Левицький). 

Днїстре винеси на волю або втопи, принаменї, коли така доля! (Шевченко).  

Усї цї слова до самого речення не належать, вони немов самі для себе 

творять речення – як ось кличник, виклик та прикладка – і тому їх віддїлюємо від 

иньчих слів у реченню запинками, а деколи то і пружками» [277, с. 380–383].  

На жаль, В. Сімович не виділяє конструкцій з однорідними членами 

речення, хоча вони у нього іменуються стягненими сполуками. Цей термін 

уперше вжив М. Осадца, його утвердили у граматиках С. Смаль-Стоцький, 

В. Коцовський й І. Огоновський, а відповідно, і В. Сімович [278; 266; 277; 276]. В 

О. Курило – рівнорядні частини речення [270]. «Свої погляди на речення з 

однорідними членами речення уперше подає М. Осадца й називає їх стягненими» 

[220, с. 123]. 

 

4.9. Еліптичні речення 

Використовуючи поняття еліптичності, українські граматисти інколи 

прагнули віднайти йому відповідник, підтвердженням чого є вжиток терміна 

еліптичне речення С. Смаль-Стоцьким і Ф. Ґартнером [278], а В. Коцовський, 
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І. Огоновський, О. Попович називають такі речення пропусковими [266]. 

Спостерігається тенденція й окреслити коло таких речень. 

Про термін пропускове (елїптичне) речення йдеться у ПГУМ [277] та 

примовчані речення або елїптичні у ГУМ [276]. Еліптичні речення, це речення, у 

яких «щось нїби пропущене. Найбільше примовчуєть ся звичайно присудок, як 

його легко доміркувати ся. Це буває: 

а) у привітаннях, н. пр.: Добрий день [бажаю]! Добраніч! Гаразд! Здоров 

[будь], 

б) у народнїх поговірках та прислівях, н. пр.:Чим далї [підеш] в лїс, тим 

[буде, побачиш] більше дров! По нитцї [дійдеш] до клубка. Ладом усе можна 

[зробити], 

в) у живій розмові, в питаннях і відповідях, н. пр.: Уставайте, братця 

[ходїть], грошей лїчити! – Яких грошей [лїчити]? Крім присудка, пропускаєть ся і 

підмет, і предмет, і кілька частин речення відразу» [277, с. 393–394]. Хоч в 

одному із речень є звертання, однак на ньому увагу не зосереджено … 

 

4.10. Складне речення 

На позначення цього виду речень більшість граматистів уживають термін 

зложене речення. І. Нечуй-Левицький запропонував термін – складчасте 

речення. Лише у 1926 р. загальноприйнятим стає термін складне речення [272, 

с. 198]. Як відомо, складні речення поділяють на сполучникові і 

безсполучникові. Серед сполучникових – складносурядні та складнопідрядні. 

Цим термінам передували рівнорядні та нерівнорядні речення. У В. Сімовича 

натрапляємо на «речення, зложене зі самих зрозумілих, отже головних речень, 

зветь ся рівнорядно-зложеним, друге, зложене з головного й побічного 

[побічних може бути й більше], називаєть ся нерівнорядно-зложеним» [276, 

с. 301–302]. Як бачимо, закладено основи сучасного потрактування терміна 

складносурядне речення. Головне, що автори до В. Сімовича і він сам 

намагалися послуговуватися суто національними словами на позначення 

синтаксичних понять. 
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4.10.1. Види підрядних речень. Можемо констатувати, що власне термін 

головне речення стало сучасним. Натомість у кількох граматиках уживали 

терміни: надрядне (П. Дячан, О. Партицький), самостійне, незалежне 

(І. Нечуй-Левицький). Так само і підрядне речення позначали термінами: 

побічне, додавальне (І. Нечуй-Левицький), додаткове, підлегле (Граматична 

термінологія 1917).  

Не була уніфікована і термінологія назв підрядних речень. Так, у граматиці 

С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера класифікація підрядних речень 

співвідноситься із найменуванням членів речення: обзначувальне, додаткове, 

обставне (І. Нечуй-Левицький) [274]. А для назв членів речення у багатьох 

граматиках кінця ХІХ – поч. ХХ ст. використовували назви частин мови, напр. 

речення речівникове (у Є. Тимченка) [283]. В. Сімович поєднав ці два принципи 

називання підрядних речень, він розвинув учення про структурно-семантичну 

класифікацію складнопідрядного речення, презентував терміни на позначення 

типів речення за метою висловлювання, якими послуговується сучасна 

синтаксична наука. Вони у нього мають назви: присудок, підметове, предметне, 

прислівникове, прикметникове. Ось як він їх потрактовує: 

«… присудкове (якщо побічне речення є присудком для головного): Яке 

коріння, таке насїння (нар. погов.). Який пастух, така й череда (нар. припов.),  

підметове: Часто мені приходить на думку (що приходить на думку?), 

чого б то чоловікові так дуже пристращатись на сьому світі до чогонебудь 

(Квітка). 

предметне: Хтось мухам раз сказав (що?), що на чужинї краще жити 

(Глїбів). 

прислівникове (воно подає обстанови, серед яких відбуваєть ся дійство в 

головному реченнї, себто: час, місце, спосіб і т. д.): Отак я міркував собі (як 

довго?), поки доплентавсь до хатини (Шевченко). 

прикметникове: Не в людях зло, а в путах тих (яких?), котрі незримими 

вузлами скрутили сильних і слабих з їх мукою і їх дїлами (Франко)…» 
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Обставинні (прислівникові) речення В. Сімович поділяє на: місцеві 

(місця) (вони відповідають на питання: де?, куди?, відкіля?), часові (часу) (вони 

відповідають на питання: коли?, відколи?, як довго?, чисто-способові (які 

відповідають на питання: як?), порівняльні (цї речення вказують на скількість), 

наслїдкові (подають наслїдок того, що спричинило дїйство), намірове 

(відповідає на питання: на що?, задля чого?), умовне (відповідає на питання: з 

якою умовою?, на який випадок?), яке поділяється на справждисте і 

несправждисте; допустове (відповідає на питання: без огляду на що?, не 

вважаючи на що?). Фактично, номінація підрядних речень у В. Сімовича лягла в 

основу класифікації сучасних підрядних речень, однак у нього не виділено 

речень міри і ступеня, причини. Та й назви деяких із них вже замінено на сучасні. 

В. Сімович приділяв увагу формі підрядних речень. Тому фіксуємо подїл 

побічних речень за формою будови та висловлювання, де виокремлюється три 

громади, на речення: 1.відносні, 2. питайні й 3. злучникові.  

Відносні речення щодо змісту поділяються на: присудкові речення, 

підметові речення, предметові речення, прислівникові речення, прикметникові 

речення.  

Питайні речення, залежні питання щодо змісту можуть бути: підметові 

речення, предметові речення, прислівникові речення, прикметникові речення. 

Злучникові речення у ПГУМ та сполучникові речення у ГУМ мають у 

своєму складі: висказові речення, предметові речення, прикметникові речення, 

підметові речення, речення «що», речення «щоби» (у ПГУМ), речення «щоб» (у 

ГУМ), речення «як», «коли».  

Після того, чим починають ся побічні речення – чи заімениками й 

заімениковими частицями і то в відносному й п и т а й н о м у значіннї, чи 

злучниками вони подїляють ся на три громади, на речення: відносні, питайні й 

злучникові [276, с. 315–319]. 

Окрім того, В. Сімович поділив усі підрядні речення на нескорочені і 

скорочені. Нескорочені – це справжні підрядні речення, а скорочені – такі, у 
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яких підрядне речення замінено дієприслівниковим чи дієприкметниковим 

зворотом. Порівняймо:  

нескорочене речення: Всї богомольці, коли побачили Київ, попадали 

навколїшки, хрестились, молились і били поклони.  

скорочене речення: Всї богомольці, побачивши Київ, попадали навколїшки, 

хрестились і били поклони (Нечуй-Левицький) [276, с. 319–320].  

Сьогодні скорочені речення не розглядають як складне, а як просте 

ускладнене з відокремленими членами речення: означенням чи обставиною. 

 

4.11. Пряма мова 

Це поняття у працях В. Сімовича супроводжують терміни: бесїда пряма, 

швидка розмова, бесїда посередня [277]. У ГУМ цей перелік доповнено: чужа 

мова, пряма мова, швидка розмова, посередня мова, залежна мова, уривчаста 

мова [276]. Автор має на увазі передачі на письмі людської розмови. «Слова, які 

хтось до нас ісказав [чужі], ми можемо передавати двояко: або дослівно їх 

наводячи, або тільки переповідаючи те, що нам сказали… Заки наводити чужі 

слова, то звичайно пояснюєть ся, хто власне казав, чи питав. І ті слова, як ми 

бачили, можуть стояти і в середині чужої мови, й на кінцї, й на початку. 

Таким чином наведена чужа мова зветь ся – прямою мовою, бо тута прямо 

так і кажеть ся, хто, що й як казав, чи питав…». Наприклад: Цвіла Троянда у 

садочку, а недалеко, у куточку, між буряном бренїв Будяк. І каже він Трояндї 

так: «На що це ти колючок начепляла?» 

«А ти на що?», вона його спитала. 

«Я?» обізвавсь Будяк: «Я, серденько, не проста штука, я – степовий 

козак! Менї колючка – як шаблюка, щоб ворогів страшить…(Л. Глібов) 

Звертає увагу автор і на пунктуацію, яка супроводжує пряму мову: 

«Щодо знаків, яких тут уживаєть ся, то, як із самих прикладів видно,  

а) коли чужа мова наводить ся вцїлому в другій частинї речення – після 

пояснення, то вона віддїлюєть ся двоточкою (:); 
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б) коли чужа мова роздїлюєть ся думкою того, що її наводить – це немов 

уставні слова – , то вона відзначена з обидвох боків запинками,  

в) таксамо віддїлюєть ся вона запинкою, коли думка того, що її наводить, 

поставлена на кінцї. 

Крім того, чужа мова відзначуєть ся все знаками, що так і звуть ся 

наводові (бо ж наводимо чужу мову) або за своїм виглядом – лапки, і то вдолинї 

(«), коли починаєть ся чужа мова, й нагорі (»), коли вона кінчить ся. [То так ми 

кажемо: «наводовий знак (лапки) вдолинї», «наводовий знак (лапки) нагорі»]. 

Звичайно чужу мову розмовників подаєть ся в окремих стрічках. Само по 

собі, що як чужа мова подає запит, то на кінцї замісць точки стоїть – питайник. 

–Проси мерщій Степана, він добрий чоловік, – Кіт Вовкові сказав. 

–Та я у його вкрав барана. 

–Ну, так навідайсь до Демяна. 

–Е, і Демяна я боюсь: як тільки навернусь, він ізгадає поросятко … 

(Л. Глібов) [276, с. 437]. 

Цікаві терміни уживає В. Сімович: наводові знаки, стрічки, лапки, 

двоточка, запинка на позначення розділових знаків, які супроводжують пряму 

мову. В основу використання розділових знаків В. Сімович кладе 

ритмо-мелодійний (або інтонаційний) принцип, що загалом мотивувалося його 

орієнтуванням на розмаїття усно-розмовної стихії. 

Подає учений і правила заміни прямої мови на непряму. «Але чужу мову 

можна переповідати й од себе … так, той, що оповідає, являєть ся немов 

посередником між тим, хто балакав, і тим, хто слухає, н. пр.: Прибігли двоє 

пастухів од череди й обявили голові, що в такому й такому місцї лежить 

зарізаний чоловік, а хто, вони з ляку й не роздивились (Квітка). 

Така мова зветь ся посередня, а всї слова, переповіджені другими, творять 

уже не речення головні, а побічні, залежні, отже цїле речення – 

нерівнорядно-зложене…» [276, с. 436–438]. 

Уводячи поняття уривчаста мова (спосіб віддавати думки: недоказаними), 

автор має на увазі діалогічне мовлення. У сучасній граматичній термінології ми 
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не знаходимо Сімовичевих назв, натомість поняття, окреслені ним, збереглися й 

отримали подальший розвиток. 

 

4.12. Періода 

Чимало уваги у своїх працях В. Сімович присвятив періоду. У його працях 

поняття періода супроводжує низка терміноназв. Зазначмо, що термін періода у 

граматиках вченого, вжито у формі жіночого роду, на відміну від сучасного 

терміна період, що є іменником чоловічого роду. Ось яке визначення дає вчений 

цьому лінгвістичному явищу: 

«Довге зложене речення, але ж таке, що в ньому зміст повний і думка 

закінчена, зветь ся періодою». Як приклад наводить уривок з твору І. Франка: 

«Мов чайка, що скиглить над дїтьми, понад багном лїтаючи, о трощу бє 

грудьми, то знов кричить і бєть ся й колесить,|| оттак і Каїнова, дума-скрута 

в тім безконечнику металась, билась без виходу», який складається з двох 

частин: «в першій части підносимо голос, у другій понижуємо, що ті части так і 

звуть ся: піднесенням і пониженням». 

В. Сімович порівнює їх зі складними реченнями, одна із частин яких 

співвідноситься з певним видом підрядного речення. У наведеному прикладі 

«періода порівняльна», але може бути й умовна: Як би я знав чари, що спиняють 

хмари, що два серця можуть ізвести до пари, що ламають пута, де душа 

закута, що в поживу ними змінить ся й отрута, || то тебе би, мила, обдала їх 

сила, всї в твоїм би серцї искри погасила, всї думки й бажання за одним ударом, 

лиш одна любов би вибухла пожаром, обняла б достоту всю твою істоту, мисли 

всї пожерла б, всю твою турботу (Франко). 

Виділяє автор граматик й допустову періоду: Слухаючи їх щирої й 

розсудливої ради, хоч [Олеся] і одмовляла їм [козакам], що не вповає анї на 

худобу, бо має й сама, анї на вільність: «Що», каже, «по тому, що буде вільний, 

коли не буде любий!»,|| а проте сльози так з очей ринуть (Марко Вовчок). 

Часовою періодою можна вважати таке речення: Поминувши свої степи з 

невеличкими хуторами, що як квітнички весело кидались у вічі, свої великі села з 
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кривими вулицями, з білими хаточками, з вишневими садочками, свої городи, 

схожі на села, || увійшли вони [=москалї] в лїсний край (Мирний). 

А ось відносна періода: Хто в посестру взяв тяжку недолю, що давить 

серце, як відьма кощава, хто вражій нуждї попав ся в неволю, кому з журбами і 

сон, і забава, || тому нїт [=нема] місця, анї супокою, сам нудить світом, 

нудить і собою (Маркіян Шашкевич)» [277, с. 328–329]. У ГУМ В. Сімович 

розглянув також причинову періоду, протиставну періоду, наслїдкову періоду, 

питайну періоду, намірову періоду, виясняльну періоду. 

В. Сімович переглянув теорію періоди у ПГУМ. Доопрацювавши це 

видання, вчений розподілив періоди за змістом: порівняльна періода, умовна 

періода, допустова періода, часова періода, відносна періода, причинова періода, 

протиставна періода, наслїдкова періода, питайна періода, намірова періода, 

виясняльна періода – на сторінках ГУМ [276]. 

Приклад причинової періоди: «Старий заховавсь у степу на могилї, щоб 

нїхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люде не чули, || бо то 

боже слово, то серце по волї з Богом розмовля, то серце щебече Господнюю 

славу, а думка край світа на хмарі гуля (Шевченко). 

А ось протиставна періода: Новий гетьман [Виговський] був цїлою 

головою вищий від Юрася, був чоловік дуже досвідчений, розумний, бувалий, 

некепський полїтик, при тому без сумнїву – патріот український, завзятий 

автономіст, однодумець старшини, що разом із нею бажав забезпечити 

свободу й незайманість України, || але він не мав популярности такої, як 

Хмельницький: був він український шляхтич із київського Полїсся, служив по 

канцеляріях, до військового дїла не мав особливої охоти й до війська попав 

припадком (М. Грушевський)» [276, с. 442]. 

Наведені приклади характерні лише у ГУМ і не властиві сучасним 

граматикам. 

Учений вважав, що важливою ознакою функціонування періоду у мовленні 

є його будова. Загалом у реченнях період може мати двочленову, трочленову, 
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чотирочленову, пятичленову, багаточленову структуру, що виділено у другому 

виданні граматики.  

А це вже зв’язок з риторикою, стилістикою. 

Кожна частина періоди може деколи складати ся з кількох рівновартних 

членів-речення, що ось у тій періодї в першій частинї є аж три рівновартні 

речення відносні, три члени одної частини, через те така періода зветь ся 

трочленовою. 

Така сама трочленова (за змістом – відносна) періода оця: 

Хто в першій життя четвертинї знання не здобув, а [хто] в другій 

життя четвертинї майна не здобув, а в третїй життя четвертинї хто чесним 

не був, || той скаже в четвертій: «Бодай я і в світї не був!» (Франко). 

Та бувають іще періоди двочленові, чотирочленові ... та багаточленові. 

Ось приклад на чотирочленову періоду: 

Коли весна рожева прилетить і землю всю вбере і заквітчає, коли зелений 

гай ласкаво зашумить і стоголосо заспіває, коли веснї зрадїє світ увесь і 

заблищить в щасливій долї, і [коли] ти одна в квітках, і травах, в полї десь, 

серед весни, краси і волї не зможеш більше серця зупинить, що в грудях буде 

битись, мов шалене, і скрикнеш, || знай: не доходить уже той скрик тодї до 

мене (Олесь). 

За змістом це періода умовна. 

А ось зразок пятичленової – часової періоди: 

В сам час, коли неправда люта найвище голову здійма, в сам час, коли 

народнї пута найдужче тиснуть, і [коли] закута народня мисль мовчить нїма, 

[коли] довкола найтемнїща тьма, [коли] надії й просвітку нема, || в той час 

якраз ви не теряйте надїї й твердо теє знайте, що в груз розсиплеть ся тюрма, 

неправдї й злу не потуряйте, в зневірі рук не покладайте, і увільняйте ся з ярма 

(Франко)… 

Отже щодо своєї форми періоди дїлять ся на одно-, дво-, тро-, чотири- й 

багаточленові» [276, с. 443–444]. 
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Українська мова період – та ще довгих – не любить, і вони рідко стрічають 

ся в нашому гарному письменстві. Ще найчастїще стрічаєть ся порівнальна 

періода, бо порівнання українська мова любить, любить їх і народня поезія, і ті 

порівнання складають часом письменники в періоди.  

Частїще вже стрічають ся періоди в реторичній [у промовах], і ґазетній 

прозї, але це вже окрема прикмета краси цієї прози [стилю]. 

Як зазначав В. Сімович, із граматичного боку в нашій мові треба періоди 

оминати [277, с. 329–330]. 

Синтаксичні терміни, виявлені у граматиках В. Сімовича, поділяємо на:  

1. Терміни, що вживаються у ПГУМ, ГУМ мають: 

а) інше словесне позначення у сучасній мові: запитові або питання, 

запитове речення – запитові, або питання – питальні речення, речення 

питальної модальності, приказові речення – наказові речення – спонукальні 

речення, поєдичне речення, або просте – речення звичайне або просте – просте 

речення, части речення, головні части речення – частини речення, головні 

частини речення – головні члени речення, прислівниковий додаток – 

прислівникові додатки або обставні слова, прислівниковий додаток – обставина, 

додаткові частини речення, або побічні – додаткові частини речення або 

побічні – другорядні члени речення, речення поширене – просте поширене 

речення – поширене речення, злучка – сполучка – зв’язка, дієслово-зв’язка, 

справжнїй, або властивий предмет – справжнїй або властивий предмет – 

прямий додаток, слова власні – модально-вставні слова, вставні слова, вставні 

слова або конструкції, вставні мовні одиниці, пропускове (елїптичне) речення – 

примовчані речення або еліптичні – еліптичні речення, лад слів – лад слів у 

реченні – порядок слів, звичайний лад слів – лад слів або звичайний лад – прямий 

порядок слів, об’єктивний порядок слів, рівнорядна сполука – 

рівнорядно-зложене (сполука) – сурядний зв’язок, нерівнорядна сполука, сполука 

нерівнорядна – нерівнорядно-зложене (спійня) – підрядний зв’язок, 

рівнорядно-зложене речення, рівнорядна сполука, речення рівнорядно-сполучені – 

рівнорядно-зложені речення (сполука речень) – складносурядні речення, 



175 
 

нерівнорядно-зложене речення – нерівнорядно-зложене речення, 

нерівнорядно-зложені речення (спійня речень) – складнопідрядні речення, гадка, 

тямка – гадка – речення, сполучна лучба – єднальна сполука – єднальні 

сполучники, суперечна або протиставна лучба – протиставна сполука – 

протиставні сполучники, порівнальні речення – порівняльні речення – порівняльні 

складнопідрядні речення, складнопідрядні речення з підрядними порівняльними 

частинами, підрядні порівняльні, наслїдкові речення – наслїдкові речення – 

складнопідрядні речення з підрядним наслідковим, наслідкові складнопідрядні 

речення, складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, підрядні наслідку, 

умовні речення – умовні речення: умова справждиста, умова несправждиста, 

попередник (побічне речення) – наступник (головне речення) – складнопідрядні 

речення з підрядним умовним, умовні складнопідрядні речення, складнопідрядні 

речення з підрядними умовними, підрядне умови, бесїда посередня – посередня 

мова, залежна мова – непряма мова. 24 терміни. 

б) не мають сучасних відповідників: приказове притакливе речення – 

наказове притакливе речення, присудкові вирази – присудкові вислови, неособові 

вискази – неособові вислови, неособові вискази, приімениковий зворот – 

приімениковий вислів, між підметом і присудком згода – 1.згода між підметом і 

присудком, згода по думцї – згода за думкою, cтягнене речення – стягнене 

речення, злите речення, неcтягнене речення – речення нестягнене, лучба намірові 

– сполука намірові, лучба наслідкова – сполука наслідкова, лучба часова – сполука 

часова, причинова лучба – сполука причинова, лучба умовна – сполука умовна, 

лучба порівняльна – сполука порівняльна, лучба висказова – сполука висказова, 

лучба питайна – сполука питайна, допустова лучба – сполука допустова, 1. 

чисто-способові речення – чисто-способові речення, злучникові речення – 

сполучникові речення, головні речення, висказані коротче – речення висказані 

коротче, швидка розмова – швидка розмова. 21 термін.  

2. Сімовичеві терміни, що мають однакове термінологічне позначення у 

його граматиках, але:  
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а) зазнали у сучасній мові деяких модифікацій: складня, синтакса – 

синтаксис, оповідні речення – розповідні речення, бажальні речення – оптативні 

речення, речення бажальної модальності, викликові речення – окличні речення, 

притакливі речення, речення оповідне притакливе – стверджувальні 

слова-речення, стверджувальне речення, заперечні речення, оповідні заперечні 

речення – заперечні слова-речення, заперечне речення, зложене речення – складне 

речення, предмет – додаток, речення голе або непоширене – непоширене 

речення, присудкове імня – іменний складений присудок, зложений присудок – 

складений дієслівний присудок, дієслівний складений присудок, підмет 

граматичний – простий підмет, підмет, льоґічний підмет – складений підмет, 

безпідметові речення – односкладне безпідметове речення, односкладне речення, 

прислівниковий додаток місця – обставина місця, прислівниковий додаток 

способу – обставина способу дії, прислівниковий додаток часу – обставина часу, 

прислівниковий додаток ступня – обставина міри і ступеня дії, прислівниковий 

додаток причини – обставина причини, прислівниковий додаток наміру – 

обставина мети, прислівникові додатки допусту – обставини допустовості, 

обставини з допустовим значенням, обставина допусту, обставина 

допустовости, прислівникові додатки умови – обставина умови, довільний лад 

слів – інверсійний порядок слів у реченні, суб’єктивний порядок слів, непрямий 

порядок слів (зворотний, інверсійний), присудкові речення – присудкове речення, 

складнопідрядні речення з підрядними частинами присудковими, підметові 

речення – підрядне підметове речення, підметово-присудкові речення, 

складнопідрядні речення з підрядними підметовими, предметові речення – 

додаткове речення, складнопідрядні речення субстанціальні (із значенням 

предметності), складнопідрядні речення з підрядними додатковими, 

прислівникові речення – складнопідрядні речення адвербіальні, обставинні 

речення, складнопідрядні речення з підрядними обставинними, прикметникові 

речення – складнопідрядні речення атрибутивні (означальні), означальні речення, 

складнопідрядні речення з підрядними означальними, місцеві речення – підрядне 

речення місця, складнопідрядні речення місця, складнопідрядні речення з 
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підрядними обставинними місця, часові речення – складнопідрядні речення з 

підрядним часу, часові складнопідрядні речення, складнопідрядні речення з 

підрядними обставинними частинами часу, підрядні часу, способові речення – 

складнопідрядні речення з підрядним способу дії, складнопідрядні речення з 

підрядними обставинними способу дії, підрядні способу дії, причинові речення – 

складнопідрядні речення з підрядним причиновим, причинові складнопідрядні 

речення, складнопідрядні речення з підрядними причиновими, підрядні причини, 

намірові речення – складнопідрядні речення з підрядним мети, складнопідрядні 

речення мети, складнопідрядні речення з підрядними обставинними мети, 

підрядні мети, допустові речення – складнопідрядні речення з підрядним 

допустовим, допустові складнопідрядні речення, складнопідрядні речення з 

підрядними допустовими, підрядне речення допустове, відносні речення – 

займенниково-співвідносні складнопідрядні речення, періода – період, 

прикметниковий додаток, означення – означення, побічне речення, підрядне 

речення – підрядне речення, підрядна частина, надрядне речення – головне 

речення, надрядне речення – головна частина, головне речення. 40 термінів. 

б) не мають сучасного відповідника: присудок (стягнений), неособові мовні 

звороти, прислівниковий додаток засобу, прислівниковий додаток міри, згода в 

реченнї, присудкові речення, підметові речення, предметові речення, 

прислівникові речення, прикметникові речення, питайні речення, залежні 

питання, підметові речення, предметові речення, прислівникові речення, 

прикметникові речення, висказові речення, предметові речення, прикметникові 

речення, підметові речення, речення «що», речення «щоб», речення «як», «коли», 

нескорочені речення, скорочені речення, скорочення: дїєприкметником і 

прикметником, скорочення дієприслівником, скорочення дїєімеником, чужа мова, 

піднесення, пониження, порівняльна періода, умовна періода, допустова періода, 

часова періода, відносна періода. 36 термінів. 

3. Авторські терміни з дублетами, що сприяло утвердженню сучасного 

синтаксичного терміна: речення звичайне або просте – просте речення, 
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пропускове (елїптичне) речення – примовчані речення або еліптичні – еліптичні 

речення, бесїда пряма – пряма мова – пряма мова. 3 терміни. 

4. Терміни, які не закріпилися у сучасній граматичній терміносистемі і:  

а) вживаються лише у ПГУМ: дальший предмет, внутрішнїй предмет, 

розставні слівця, попередник – наступник. 4 терміни.  

б) вживаються лише у ГУМ: наказове заперечне речення, інші назви на 

присудок і підмет – вислів та дїяльник, згода між прикметниковим додатком і 

імям, згода у стягненому реченнї, виясняльна сполука, з’ясувальна, уривчаста 

мова, причинова періода, протиставна періода, наслїдкова періода, питайна 

періода, намірова періода, виясняльна періода, двочленові періоди, трочленові 

періоди, чотирочленові періоди, багаточленові періоди, пятичленова періода. 

18 термінів. 

5. Терміни, які без жодних змін увійшли до термінологічної системи 

сучасної української літературної мови: підмет, присудок, поширене речення, 

розділові знаки, підметові речення, присудкові речення, питальні речення, повне 

речення, неповне речення та ін. За походженням переважають українські 

слова-терміни, лише окремі (період…) мають грецьке походження. 

 

4.13. Структура синтаксичних термінів. 

У ГУМ В. Сімовича синтаксичні терміни мають однослівну, двослівну, 

трислівну та багатослівну структуру.  

1.Однослівними є терміни: складня, синтакса, сполучка (тобто зв’язка 

бути та ін.), підмет, предмет, імя, прикладка, періода, підвищення, пониження 

(так називаються частини речення у періоді). 10 термінів. 

Великою кількістю структурних моделей відзначаються:  

2. Двослівні терміни:  

а) пр.+і.: оповідні речення, наказові речення, бажальні речення, викликові 

речення, зложене речення, поширене речення, присудкове імня, зложений 

присудок, граматичний підмет, льоґічний підмет, льоґічний присудок, 

безпідметові речення, присудковий вислів, неособові вислови, предметний стан, 
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прислівниковий додаток, прикметниковий додаток, повне речення, неповне 

речення, єднальна сполука, протиставна сполука, часова сполука, причинова 

сполука, наслїдкова сполука, порівняльна сполука, намірова сполука, умовна 

сполука, допустова сполука, висказова сполука, питайна сполука, присудкові 

речення, підметові речення, предметові речення, прислівникові речення, 

прикметникові речення, місцеві речення, часові речення, способові речення, 

порівняльні речення, наслїдкові речення, причинові речення, намірові речення, 

допустові речення, відносні речення, питайні речення, сполучникові речення, 

висказові речення, нескорочені речення, скорочені речення, спільний підмет, 

иньчий підмет, чужа мова, пряма мова, швидка розмова, порівняльні періоди, 

умовна періода, допустова періода, часова періода, причинова періода, 

протиставна періода, відносна періода, наслідкові періоди, питайні періоди, 

намірові періоди, виясняльні періоди, двочленові періоди, трочленові періоди, 

чотирочленові періоди, багаточленові періоди, пятичленові періоди, одночленові 

періоди, уривчаста мова, неособові вискази, рівновартні речення, дальший 

предмет, внутрішнїй предмет. 76 термінів. 

б) і.+і.: частини речення, присудок – прикметник, скорочення 

дїєприслівником, скорочення дїєімеником, члени-речення. 5 термінів.  

в) і.+пр.: умова справждиста, умова несправждиста. 2 терміни.  

г) і.+сп.: речення «що», речення «щоб», речення «як», «коли». 3 терміни. 

3. Трислівні терміносполуки репрезентують моделі: 

а) пр.+і.+і.: головні частини речення, прислівниковий додаток місця, 

прислівниковий додаток способу, прислівниковий додаток часу, прислівниковий 

додаток ступня, прислівниковий додаток причини, прислівниковий додаток 

засобу, прислівниковий додаток наміру, прислівниковий додаток допусту, 

прислівниковий додаток умови, прислівниковий додаток міри, довільний лад слів, 

одновартні частини стягнення. 13 термінів.  

б) пр.+і.+пр.: прислівниковий додаток місцевий, прислівниковий додаток 

способовий, прислівниковий додаток часовий. 3 терміни. 

в) і.+пр.+присл.: речення висказані коротче. 
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г) пр.+пр.+і.: чисто-способові речення. 

Багатослівні терміни мають розширену структуру: 

а) пр.+і.+пр.+і.: скорочені дієприслівником часові речення, скорочені 

дієприслівником причинові речення, скорочені дієприслівником умовні речення, 

скорочені дієприслівником наслїдкові речення, скорочені дієприслівником 

допустові речення, скорочені дієприслівником способові речення, скорочені 

дїєімеником намірові речення, скорочені дїєімеником предметові речення, 

скорочені дїєімеником прикметникові речення. 9 термінів.  

б) пр.+пр.+і.+(і.+і.): рівнорядно-зложене речення (сполука речень), 

нерівнорядно-зложене речення (спійня речень). 2 терміни. 

в) пр.+і.+пр.+пр.+і.: скорочені дієприслівником чисто-способові речення. 

1 термін. 

У граматиках В. Сімовича синтаксичні терміни мають однослівну, 

двослівну, трислівну та багатослівну структуру. Однослівними є терміни: 

складня, синтакса (10 термінів). Великою кількістю структурних моделей 

двослівних термінів відзначаються: пр.+і.: оповідні речення, наказові речення 

(76 термінів), і.+і.: частини речення (5 термінів), і.+пр.: умова справждиста 

(2 терміни), і.+сп.: речення «що» (3 терміни). Трислівні терміносполуки 

репрезентують моделі: пр.+і.+і.: головні частини речення (13 термінів), 

пр.+і.+пр.: прислівниковий додаток місцевий (3 терміни), і.+пр.+присл.: речення 

висказані коротче і пр.+пр.+і.: чисто-способові речення (по 1 терміну). 

Багатослівні терміни мають розширену структуру: пр.+і.+пр.+і.: скорочені 

дієприслівником часові речення (9 термінів), пр.+пр.+і.+і.+і.: 

рівнорядно-зложене речення (сполука речень) (2 терміни), пр.+і.+пр.+пр.+і.: 

скорочені дієприслівником чисто-способові речення (1 термін). 

 

Висновки до розділу 4 

Синтаксису присвячено третій розділ у граматиках В. Сімовича, який 

іменується «Речення». Він має близько 30 підрозділів (параграфів), у яких 

охоплено основні синтаксичні поняття простих і складних синтаксичних 
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одиниць. Синтаксична термінологія викликає зацікавлення своєю доступністю і 

нерідко прозорою етимологією. У кінці розділу вміщено «Додаток до «Складні», 

де йдеться про «складню по думці, складню по формі» і под. 

Щоб виявити авторське позначення синтаксичних одиниць, зіставили їх з 

назвами в інших тогочасних підручниках-граматиках з тими, що називають ті 

самі поняття, що дозволило виявити специфіку відбору фахових термінів у 

граматиках В. Сімовича. Зазначимо, що терміни, якими оперує в цьому розділі 

вчений, відповідають вимогам, які ставлять до термінів, доповнені розлогими 

дефініціями та ілюстративним матеріалом. У ПГУМ налічується 

132 синтаксичних терміни та 147 у ГУМ  

На жаль, тогочасні граматики не всі містять цей розділ (у Є. Тимченка) або 

мають короткий ознайомчий виклад цього розділу граматики (див. граматики 

В. Коцовського, І. Огоновського та О. Курило та ін.). 

Основи синтаксичної теорії детально подані у С. Смаль-Стоцького і 

Ф. Ґартнера, Г. Шерстюка, звідки чимало термінів запозичує і В. Сімович.  

Синтаксичні терміни, що зафіксовано у ПГУМ та ГУМ мають різне 

термінологічне позначення (24 терміни) і не мають сучасного відповідника 

(21 термін), а також однакове термінологічне позначення, проте зазнали 

модифікацій у сучасній практиці (40 термінів) і не мають сучасного 

відповідника (36 термінів). У синтаксичній термінології представлено авторські 

терміни з дублетами. Фіксуємо синтаксичні терміни у ПГУМ (4 терміни) та у 

ГУМ (18 термінів), які не закріпилися у практиці. Низка термінів, що є у ПГУМ, 

ГУМ увійшли до термінологічного фонду сучасної української літературної 

мови.  

Зазначимо, що чимало синтаксичних термінів у граматиках В. Сімовича 

вживаються зі сполучником або: запитові або питання, запитове речення – 

запитові, або питання, поєдичне речення, або просте – речення звичайне або 

просте тощо. 

За будовою синтаксичні терміни у підручнику В. Сімовича поділено на 

прості, тобто однослівні: речення, період, синтакса, підмет, присудок, предмет; 
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двослівні, трислівні та багатослівні. Найбільшу кількість виявлено двослівних 

назв, що відтворюють модель пр.+і. (76 термінів). З-поміж трислівних 

терміносполук переважає структурна модель: пр.+і.+і. (13 термінів), а також 

багатослівні терміни: пр.+і.+пр.+і. (9 термінів).  

Зафіксовані синтаксичні терміни мають особливу цінність для вивчення 

синтаксису, оскільки увібрали в себе не тільки відбиток часу, а й тенденцію 

вироблення термінів на українськомовному ґрунті, і це дає право стверджувати, 

що попри калькування з інших мов, які простежувались раніше над виробленням 

лінгвістичної термінології, зокрема й синтаксичної, ці терміни сфокусували в 

собі єдність форми і змісту, бо своєю будовою він відповідає фонетичній і 

граматичній будові української мови, а тому є доступним для розуміння й 

сприйняття. 

Опрацьовані граматики показують специфіку термінології В. Сімовича на 

позначення синтаксичних понять, його творчий підхід до підбору того чи іншого 

терміна. У зіставленні з іншими граматиками, виявили терміни, що є лише у 

граматиках В. Сімовича: оповідні речення, речення запитові, або питання, 

речення голе і под.  

Результати дослідження розділу 4 відображено у статті: «Особливості 

кодифікації синтаксичних термінів в українських граматиках кінця ХІХ – 

початку ХХ століття» [101]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Українська лінгвістична термінологія чи не найповніше описана у 

наукових дослідженнях вчених (В. Деркач, О. Кацімон, І. Мамчич, 

Є. Регушевський, В. Чикут та ін.); окремі мовні підсистеми розглядали: 

(В. Захарчин, Н. Ляшук, О. Медведь, Л. Радомська, Л. Рогач, Г. Циганок, 

І. Ярошевич, Д. Якимович-Чапран та ін.). Усі вони показали тяглість становлення 

української лінгвістичної терміносистеми, вплив на неї зовнішніх і внутрішніх 

чинників, до яких належать: поділ України поміж іншими державами, заборона 

українського слова на східних теренах (підросійська територія) та політика 

розвитку національних мов слов’янського світу після Собору руських учених 

1848 р. на західних теренах, а також прагнення національної єдності, що 

відбувається передусім через мову. Зрозуміло, що розвивати національну мову 

можна через її знання, користування нею в різних сферах життя, тому 

відновлювати прогалини у цій справі взялися передусім західноукраїнські учені. 

Треба було готувати навчальні книжки з граматики, щоб усунути 

неписьменність, поширювати грамотність серед населення. 

2. Як відомо, такі книжки мають свою давню історію. Перші українські 

граматики з’явилися вже у XVI – XVII ст., вони містили мовознавчі терміни. 

Тому цей період можна вважати початком вироблення лінгвістичної термінології 

української мови. Це, зокрема, праці: Трактат «О осмихъ частехъ слова», 

«Адельфотес», «Грамматіка словенска» Л. Зизанія, «Грамматіка славенскія 

правилное синтаґма…» М. Смотрицького, у яких автори оперують мовознавчими 

термінами. Цінною працею була «Граматыка» І. Ужевича, написана латинською 

мовою. Автору належить удосконалення мовної системи та її термінології, 

зокрема термінології дієслівних форм – категорії виду. Потрудилися для 

шкільних підручників І. Могильницький, І. Вагилевич та ін. 

Г. Шашкевичу вдалося запровадити народну термінологію. Заслуга 

П. Дячана виявилася у запровадженні таких термінів, як числівник, дієслово, 

О. Партицький увів назви іменник, прислівник. Період з кінця XVI – до кінця 

http://litopys.org.ua/zyzgram/zy.htm
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першої половини ХІХ ст. Н. Москаленко називає підготовчим, В. Чапленко – 

стихійним. Деякі праці цього часу В. Сімович визначає «клясично 

непотрібними». 

3. Проблему вироблення єдиної граматичної системи української мови та її 

термінології, порушували діячі науки наприкінці ХІХ початку ХХ ст. Науковці 

намагалися уніфікувати граматичну термінологію та утвердити її в мовознавчій 

науці. Відомо, що ГРМ С. Смаль-Стоцького, Ф. Ґартнера тривалий час була 

єдиним підручником шкільного типу. Навчальна книга витримала чотири 

видання. В. Сімович був учнем С. Смаль-Стоцького і дав високу оцінку цій 

граматиці, вказавши на добре сформульовані в ній мовні закони, та підхід 

авторів до самого викладу мовного матеріалу. Слід зазначити, що найбільше 

навчальних книжок з української мови в цей час виходить саме на західних 

теренах України. 

У перші десятиліття ХХ ст. ситуація змінилася. Граматики виходять одна 

за одною на східних теренах. Це підручники П. Залозного, Г. Шерстюка, 

О. Курило, І. Нечуя-Левицького, Є. Тимченка та ін. На заході побачили світ 

книжки В. Коцовського та І. Огоновського, В. Сімовича та ін. Усі вони мали по 

кілька видань. Характерною ознакою їх є те, що, скажімо, східні автори часто 

послуговувалися термінами, створеними на західних теренах. В. Сімович у своїх 

граматиках намагався наслідувати терміни свого патрона – С. Смаль-Стоцького. 

4. «Практична граматика української мови» та «Граматика української 

мови для самонавчання …» В. Сімовича – це навчальні книжки, правильно 

методично побудовані, наповнені націоцентричним ілюстративним матеріалом, 

спрямовані на ознайомлення учнів зі структурою мовної системи і вивчення 

рідної мови шляхом усвідомленого сприйняття предмета, а значить його 

розуміння та поступового опанування у соціокультурному аспекті. Граматики 

В. Сімовича містять три розділи: «Звуки», «Слова», «Речення» та додатки: 

«Додаток до науки про слова», «Додаток до складнї» (ПГУМ), а також додаток 

до граматики «Віршовання» (ГУМ). У розділі «Звуки» розглянуто фонетичні 

терміни, у розділі «Слова» подано матеріали морфеміки та морфології. У 
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«Реченні» йдеться про елементи синтаксису. В. Сімович уклав свої граматики 

так, щоб позбавити учнів потреби заучувати матеріал. Загалом у ПГУМ та ГУМ 

В. Сімовича є 893 лінгвістичних терміни. 

Спостереження за цим процесом у загальному дозволило виокремити роль 

В. Сімовича у творенні наукової лінгвістичної термінології. Учений вдало 

використовував терміни, вироблені його попередниками, та доповняв їх власне 

створеними, здійснивши таким чином певний внесок у становлення й 

унормування сучасної лінгвістичної терміносистеми.  

5. Лінгвістичну термінологію своїх праць В. Сімович розподілив на 

терміни, які є новими, утвореними згідно із духом мови, є зрозумілими і 

доступними для учнів та які є незручними, незрозумілими для них. 

У ПГУМ налічується 98 фонетичних термінів та 99 – у ГУМ. Зіставляючи 

фонетичні терміни тогочасних граматик, виявили, що В. Сімович чимало 

термінів переймає без змін від С. Смаль-Стоцького. Це зокрема терміни: 

безголосі шелестівки, визвук, випад шелестівок, вставка голосівок, голосівки, 

голосові шелестівки, двозвуки тощо. Таких виявлено понад 30 фонетичних, і 67 у 

розділі «Слова». Це назви частин мови, позначення граматичного числа, числове 

позначення відмінків. Окремі терміни мають іншу номінацію у В. Сімовича, 

напр.: ненаголошені шелестівки (пор.: безнаголосі голосівки), нове мягчення 

(мягченє першого ступеня), придихова шелестівка Г (придиховий Г), шипучі 

шелестівки (шиплячі шелестівки) тощо. 

Не перейняв В. Сімович термінів: здвоєня шелестівок, опуст голосівок, 

назвукове і, ий, перезвук словотворчий, переставка звуків і складів, 

милозвучність тощо. Не прижилися у В. Сімовича терміни: самозвуки, співзвуки, 

замкнений склад, тихі співзвуки, сичачі співзвуки, опуст і под. (П. Залозний, 

Г. Шерстюк), дифтонг, тональні тембри, велярні шелестівки, форми звука, міна 

звуків, міна голосівок, альвеолярні шелестові тембри, первісно вузькі шелестівки, 

неперехідне мякшення шелестівок (Є. Тимченко) тощо. 

У ПГУМ зафіксовано близько 215 термінів та 202 терміни у ГУМ. 
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В. Сімович переймає окремі терміни В. Коцовського та І. Огоновського, 

Г. Шерстюка, О. Курило. Від цих авторів узято терміни: части мови, животний 

іменник (В. Коцовський, І. Огоновський), чоловічий, жіночий рід, дієслова 

обопільні, тверді, мнякі закінчення (Г. Шерстюк), ступеньовання (О. Курило) 

тощо. В роботі виділено такі групи термінів: а) які не увійшли до сучасної мови: 

паростки, приростки, зложені приставки, середня тверда (мняка) відміна, 

злучник, виклик; б) терміни, які модифікувалися у сучасній мові: части речі, 

невідмінні части речі, чужі іменники, іменники з прикметниковими 

закінченнями, ступенювання прикметників, відміна займенників, відміна 

зложених прийменників тощо. Створює і власні назви на позначення 

морфологічних понять: здрібнїлі прикметники, песливі прикметники, 

сприросткові недоконані дієслова та ін. Пропонує В. Сімович і дублетні терміни 

на позначення тих самих понять: перший відмінок – називний відмінок або 

називник. 

У ПГУМ налічується 132 синтаксичних терміни та 147 у ГУМ. Як і 

попередні терміни, вони поділяються на групи: а) терміни, ужиті лише в 

граматиках В. Сімовича: прислівниковий додаток, прикметниковий додаток, 

голе речення, рівнорядна сполука, бесіда пряма і посередня. б) Сімовичеві 

терміни, що зазнали у сучасній мові деяких модифікацій: головні частини 

речення – головні члени речення, викликові речення – окличні речення, оповідні 

речення – розповідні речення, період – періода; в) терміни, які не увійшли до 

сучасної граматичної терміносистеми і: дальший предмет, внутрішнїй предмет, 

розставні слівця, притакливе речення, лучба намірова. 

6. У сучасній літературній мові без жодних змін функціонують: 

а) фонетичні терміни: азбука, абетка, буква, звук, наголошений склад, 

ненаголошений склад, письмо, правопис, мовний апарат; б) морфологічні 

терміни: іменики, прикметники, заіменики, числівники, дїєслова, приіменики, 

прислівники, сполучники, творення імеників, здрїбнілі та песливі слова; 

в) синтаксичні терміни: підмет, присудок, безпідметові речення, еліптичне 

речення, вставлені слова, підметові речення, присудкові речення, питальні 
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речення, повне речення, неповне речення і под. Усе це свідчить про те, що 

В. Сімович прислужився українській мовознавчій науці багатьма своїми 

працями, а особливо граматиками, у яких паралельно зі своїми сучасниками 

витворив основу фонетичної, морфологічної та синтаксичної термінології на 

національній основі. Як бачимо, уже в той час ця термінологія була досить 

розвиненою і заклала основи сучасної лінгвістичної терміносистеми, яка далі 

удосконалюється. 

7. На основі аналізованих праць В. Сімовича та граматик кінця ХІХ – 

першої половини ХХ ст. укладено зіставні таблиці фонетичних та граматичних 

термінів (додаток Б, додаток В, додаток Г, додаток Д).  

Перспективу дослідження вбачаємо у вивченні лінгвістичної термінології 

інших мовознавчих праць В. Сімовича, а саме: з історії української граматики й 

правопису, історичної морфології й фонетики, стилістичних праць. 
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Додаток Б  

Зіставлення фонетичних термінів у граматичних працях В. Сімовича 

 

«Практична граматика 

української мови» (1918) 

В. Сімовича/ «Граматика 

української мови для 

самонавчання та в 

допомогу шкільній 

науцї» (1921) 

В. Сімовича 

«Граматика 

руської мови» 

(1914) С. Смаль- 

Стоцького, 

Ф. Ґартнера 

«Коротка 

граматика 

української 

мови» (1906) 

П. Залозного  

 

«Українська 

граматика» 

(1917) 

Є. Тимченка  

 

«Коротка 

українська 

граматика для 

школи» (1907) 

Г. Шерстюка 

«Методична 

граматика 

руської мови» 

(1912) 

В. Коцовського, 

І. Огоновського 

 

«Початкова 

граматика 

української 

мови» (1918) 

О. Курило 

звук (с.26)/звуки (с.28) звуки, звуки 

мовні (с.5)  

звуки (с.6) звуки (с.5) звук (с.10) звуки (с.5) звуки (с.6) 

наголос (с.26)/наголос 

(с.28) 

наголос (с.9) наголос (с.8)  наголос (с.8) наголос (с.13) наголос (с.6) 

склад (с.26)/ 

склади (с.28) 

склади (с.9)  склад (с.18) склад (с.8) склад (с.6) склади (с.5) 

слова односкладові 

(с.26)/слова 

односкладові (с.28) 

   слово 

односкладне 

(с.8) 

 слова 

односкладові 

(с.5) 

трискладові (с.26)/ 

трискладові (с.28) 

     трискладові (с.5) 

чотироскладові (с.26) 

/чотироскладові (с.28) 

 о ненаголошене 

(с.22) 

    

шелестівки (с.26)/ 

шелестівки (с.28) 

шелестівки (с.5) співзвуки (с.8) шелестові 

тембри, чи 

шелестівки 

(с.17) 

співзвуки (с.10) співзвуки (с.6) шелестівки (с.8) 
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відчинений склад (с.26)/ 

відчинений склад (с.29),  

одчинений склад (с.54), 

склад одчинений (с.47) 

 отвертий склад 

(с.8) 

відкритий склад 

(с.24) 

отвертий склад 

(с.9)  

  

голосівки (с.26)/ 

голосівки (с.28) 

голосівки (с.5) самозвуки (с.8) тональні тембри, 

чи голосівки 

(с.16) 

самозвуки (с.10) самозвуки (с.6) голосівки (с.8) 

двоскладові (с.26)/ 

двоскладові (с.28) 

     двоскладові (с.5) 

зачинений склад (с.26), 

замкнений склад (с.138) 

(останній зафіксовано у 

2 розділі «Слова»)/ 

зачинений склад (с.29) 

 замкнений склад 

(с.8) 

закритий склад 

(с.20) 

замкнений склад 

(с.9) 

  

рухомий наголос (с.27)/ 

рухомий наголос (с.29) 

рухомий наголос 

(с.10) 

     

сталий наголос (с.27)/ 

наголос постійний (с.29) 

 постійний 

наголос (с.8) 

    

дишниця (продиховий 

канал) (с.27)/дишниця 

(продиховий канал) 

(с.30)  

      

письмо (с.28)/—       

—/багатоскладові (с.28)    слово 

многоскладне 

(с.8) 

  

букви (с.28)/значки 

(с.31) букви (лїтери) 

(с.31) 

 букви (с.6) літера (с.5) буква (с.10) букви (с.5) літера або буква 

(с.7) 

мнякі голосівки (с.29)/ 

мнякі голосівки (с.32) 

 мнякі самозвуки 

(с.8) 

 мнякі самозвуки 

(с.10) 

мягкі самозвуки 

(с.7)  
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одчинені голосівки 

(с.29)/одчинені 

голосівки (с.31) 

      

тверді голосівки 

(с.29)/тверді голосівки 

(с.32) 

 тверді самозвуки 

(с.8) 

 тверді самозвуки 

(с.10) 

тверді самозвуки 

(с.7) 

 

голосівкові двозвуки 

(с.29)/голосівкові 

двозвуки (с.32) 

  голосові 

дифтонґи (с.18) 

   

зубні шелестівки 

проривні (с.30)/ зубні 

проривні шелестівки 

(с.34) 

      

шелестівки проривні 

(с.30)/шелестівки 

проривні (с.34) 

шелестівки 

проривні (с.7) 

     

шелестівки проривні 

безголосі (глухі) 

(с.30)/шелестівки 

проривні безголосі 

(глухі) (с.34) 

шелестівки 

проривні 

безголосі (с.7) 

     

шелестівки проривні 

голосові (дзвінкі) 

(с.30)/шелестівки 

проривні голосові 

(дзвінкі) (с.34) 

шелестівки 

проривні 

голосові (с.7) 

звучні співзвуки 

(с.12) 

 звучні співзвуки 

(с.11)  

  

губні шелестівки 

проривні (с.30)/губні 

проривні шелестівки 

(с.34)  
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заднєпіднебінні 

шелестівки проривні 

(с.30)/заднєпіднебінні 

проривні шелестівки 

(с.34) 

      

зубні шелестівки 

протиснені (с.31)/зубні 

протиснені шелестівки 

(с.34) 

      

носові звуки 

(с.31)/носові звуки (с.35) 

звуки носові 

(с.7) 

носові співзвуки 

(с.12) 

носові 

шелестівки 

(с.17) 

носові співзвуки 

(с.12) 

носові співзвуки 

(с.10) 

 

придихова шелестівка г 

(с.31)/голосова 

придихова шелестівка г 

(с.35) 

придиховий г 

(с.7) 

     

проривно-протиснений 

звук (с.31)/проривно-

протиснений звук (с.35) 

      

протиснені шелестівки 

(с.31)/ протиснені 

шелестівки (с.34) 

шелестівки 

протиснені (с.7) 

     

протиснені шелестівки 

безголосі (глухі) 

(с.31)/протиснені 

шелестівки безголосі 

(глухі) (с.34) 

 тихі співзвуки 

(с.12) 

 тихі співзвуки 

(с.11) 

  

протиснені шелестівки 

голосові (дзвінкі) 

(с.31)/протиснені 

шелестівки голосові 

(дзвінкі) (с.34)  
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ротові шелестівки 

(с.31)/ротові шелестівки 

(с.35)  

      

сичні шелестівки (с.31)/ 

сичні шелестівки (с.34) 

 сичачі співзвуки 

(с.12) 

 сичачі співзвуки 

(с.12) 

сичачі співзвуки 

(с.10) 

 

шелестівки плавні (с.31)/ 

шелестівки плавкі (с.34) 

 язичні співзвуки 

(с.12), плавні 

співзвуки (с.12) 

альвеолярні 

шелестові 

тембри; плавні 

шелестівки 

(с.17), 

альвеолярні 

шелестівки 

(с.25) 

язичні співзвуки 

(с.12), плавні 

співзвуки (с.12) 

плавні співзвуки 

(с.10) 

 

шелестівкові двозвуки 

(с.31)/шелестівкові 

двозвуки (с.35) 

  шелестові 

двозвуки (с.18) 

   

шипучі шелестівки 

(с.31)/шипучі 

шелестівки (с.34) 

шипячі звуки 

(с.15) 

шиплячі 

співзвуки (с.12) 

 

середньо-язикові 

(піднебінні) 

шелестівки 

(с.19) 

шиплячі 

співзвуки (с.12) 

 

шипячі 

співзвуки (с.10) 

 

 

губні шелестівки 

притиснені (с.31)/ губні 

протиснені шелестівки 

(с.34)  

      

гугнаві звуки 

(с.31)/гугнаві звуки 

(с.35)  

      

заднєпіднебінні 

шелестівки протиснені 

(с.31)/ заднєпіднебінні 

протиснені шелестівки 

(с.34)  
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горляне, придихове, 

голосове: г 

(с.32)/гортанне, 

придихове, голосове : г 

(с.35)  

      

звучня (с.33)/звучня 

(с.37) 

  наука про форми 

звука, фонетика 

(звучня) (с.5) 

   

правопис 

(с. 33)/правопис (с. 37) 

      

фонетичний правопис 

(с.34)/фонетичний 

правопис (с.38)  

      

звукові й правописні 

закони (с.35)/звукові і 

правописні закони (с. 39) 

      

визвук (с.38)/визвук 

(с.75) 

визвук (с.17) 

 

     

двозвук (с.38)/двозвук 

(с.32) 

двозвуки (с.6)  дифтонґи 

(двозвуки) (с.18) 

 двозвук (с.9)  

—/етимольоґічний 

правопис (с.38)  

      

зубні шелестівки 

(с.39)/зубні шелестівки 

(с.44) 

 зубні співзвуки 

(с.12) 

зубні шелестові 

тембри (с.17); 

зубні шелестівки 

(с.25) 

зубні співзвуки 

(с.11) 

зубні співзвуки 

(с.10) 

 

мнягчення 

(с.39)/мнягчення (с.44) 

мягченє (с.14) мнякшення 

співзвуків (с.13) 

  мягченє 

співзвуків (с.10) 

 

нове мнягчення 

(с.39)/нове мнягчення 

(с.44) 

мягченє першого 

ступня (с.15)  

     

—/українська азбука або 

абетка (с.39) 

 азбука (с.7) українська 

азбука (с.5) 

азбука (с.10) азбука (с.5) абетка (с.7) 
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—/азбука або абетка 

(с.39) 

      

голосова шелестівка 

(с.39)/голосові 

шелестівки (с.40) 

голосові 

шелестівки (с.8)  

     

мнякі шелестівки 

(с.40)/— 

мягкі шелестівки 

(с.12) 

 зубно-

піднебінні, ще 

називать мякі 

шелестівки 

(с.17), зубно-

піднебінні 

шелестівки 

(с.25) 

 мягкі співзвуки 

(с.8), змягчені 

співзвуки (с.12) 

 

незложені слова 

(с.40)/незложені слова 

(с.46) 

      

мнякий знак (с.41)/—    знак мнякшення 

(с.10) 

знак мягченя 

(с.5) 

мякий знак (с.7) 

апостроф (с.41)/—  протинка (с.9)     

старе мнягчення 

(с.42)/старе або 

історичне мнягчення 

(с.49) 

мягченє другого 

ступня (с.15) 

     

гортанна шелестівка г 

(с.43)/гортанний г (с.51) 

 гортанні 

співзвуки (с.12) 

 гортанні 

співзвуки (с.12) 

гортанні 

співзвуки (с.10) 

 

—/губні шелестівки 

(с.44) 

 губні співзвуки 

(с.12) 

губні шелестові 

тембри (с.17) 

губні співзвуки 

(с.11)  

губні співзвуки 

(с.10) 

 

о або е вставлене 

(с.45)/— 

е або о вставне 

(с.21) 

     

повноголос (с.45)/— повноголос 

(с.22) 

повнозвучність 

(с.10) 

    

—/середнє «л» (с.45)       
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закон ікання 

(с.45)/ікання (с.53) 

перезвук іканє 

(с.21) 

     

роззїв (с.46)/— роззїв (с.21)      

стягнення (с.46)/—       

назвук (с.48)/назвук слів 

(с.63) 

назвук (с.19)      

приставне «і» (с.48)/—       

вставне «і» 

(с.48)/вставне, приставне 

«і» (с.59)  

      

—/заднєпіднебінні 

шелестівки к, ґ, х (с.49) 

  задньо-язикові 

(велярні) 

шелестівки 

(с.19) 

   

безголосі шелестівки 

(с.50)/безголосі 

шелестівки (с.40) 

безголосі 

шелестівки (с.8) 

     

—/мняке «ц» (с.51)       

черговання «в» із «у», та 

«і» з «й» на початку 

слова (с.51)/черговання 

«в» із «у», та «і» з «й» на 

початку слова (с.61) 

 чергування 

самозвуків (с.9), 

зміна самозвуків 

і на й, у на в 

(с.11), зміна 

співзвуків (с.14) 

міна звуків 

(с.19), міна 

голосівок (с.20) 

 переміна 

самозвуків о на 

і, е на ї, і (с.8), 

заміна 

самозвуків у (о) 

на в, і , й (с.9) 

 

—/українське «і» (с.52)       

назвучні шелестівки 

(с.52)/назвучні 

шелестівки (с.63) 

      

подвоєння шелестівок 

(с.52)/подвоєння 

шелестівок (с.63) 

      

здвоєне назвучне «в» 

(с.53)/— 
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—/тверде «і» (с.53)       

зустріч шелестівок 

(с.54)/зустріч шелестівок 

(с.65) 

  зникнення і 

з’явлення 

шелестівки 

(с.32) 

    

подвійна шелестівка 

(с.54)/подвоєна 

шелестівка (с.45) 

      

випад шелестівок 

(с.54)/випад шелестівок 

(с.65) 

випад 

шелестівок 

(с.13) 

     

стягнення шелестівок 

(с.56)/стягнення 

шелестівок (с.68) 

      

вставка голосівок 

(с.56)/вставка голосівок 

(с.68) 

вставка 

голосівок (с.20) 

     

приподіблення 

шелестівок 

(с.57)/приподібнення 

шелестівок (с.69) 

      

вставка (с.58)/—  вставка звуків 

(с.15) 

    

зустріч голосівок 

(роззїв) (с.59)/зустріч 

голосівок (роззїв) (с.72) 

  роззів (с.30)     

наголошені голосівки 

(с.60)/наголошені 

голосівки (с.73) 

визвучна голосівка (с.76) 
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ненаголошені голосівки 

(с.60)/ненаголошені 

голосівки (с.73) 

безнаголосні голосівки 

(с.73) 

визвукові 

безнаголосні 

голосівки (с.20) 

     

відпад ненаголошених 

голосівок (с.61)/відпад 

ненаголошених 

голосівок (с.74)  

      

—/назвучне «і» (с.61)       

гармонїйне 

приподіблення голосівок 

(с.66)/гармонїйне 

приподібнення голосівок 

(с.79) 

  гармонійне 

уподібнення 

голосївок (с.20) 

   

чужі звуки (с.67)/чужі 

звуки (с.80) 

      

чужі двозвуки 

(с.71)/чужоземні 

двозвуки (с.85) 

      

чуже «ґ» (с.72)/чуже «ґ» 

(с.85) 

 глухе ъ (с.22)     

подвійні звуки «кв», 

«хв» (с.73)/подвійні 

звуки «кв», «хв» (с.87) 

 подвійні звуки: 

ст, зд, ск (с.14) 

    

чуже «о» (с.73)/—       

чуже «ф» (с.73)/—       

—/вимова голосівок 

(с.73)  

      

чуже «л» (с.74)/—       
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чужі подвійні 

шелестівки (с.74)/чужі 

подвійні шелестівки 

(с.88) 

      

чужі імена власні 

(с.74)/чужі власні ймена 

(с.88)  

      

—/акання (с.80)       

—/чуже «і» (с.81)  коротке і (с.22)     

—/чужі голосівки (с.81)       

—/чуже «іа» (с.82)       

—/чуже «іе» (с.83)       

—/чуже «іо» (с.83)       

—/чуже «іу» (с.83)       

—/чуже «е» (с.84)  коротке у (с.22)     

—/відчинене «е» (с.84)       

—/чужі сполуки 

голосівок аі, еі, уі 

(с.84) 

      

—/чужоземні посереднї 

звуки «Ö», «Ü» (с.84) 

      

—/придихове «фт» (с.87)       

перезвук «ї (і)» (с. 135) 

(зафіксовано у 2 розділі 

«Слова»)/— 

      

 голосівка 

наголошена (с.7) 

твердий звук 

(с.7) 

вузькі чи 

піднебінні 

(палятальні) 

звуки (с.17) 

наголосний 

значок (с.9) 

твердий співзвук 

(с.8) 

голосові звуки 

(с.8) 

 звук дрожачий 

(с.7) 

глухі самозвуки 

(с.9) 

велярні звуки 

(с.17), велярні 

шелестівки 

(с.25) 

 тверде і (с.9) шелестові звуки 

(с.8) 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%9C_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
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 звук 

протиснений з 

перестанками 

(с.7)  

піднебенні 

співзвуки (с.12) 

піднебінно-

велярні звуки 

(с.17)  

 піднебінні 

співзвуки (с.10) 

тверді шелестові 

звуки (с.8) 

 мягкі звуки (с.8) опуст (с.16) губні звуки 

(с.17) (про 

голосні йдеться) 

 опуст (с.12) мякі шелестові 

звуки (с.8)  

 тверді звуки 

(с.8) 

 язикові 

шелестові 

тембри (с.17) 

благозвучність 

(с.11) 

  

 зміни звукові 

(с.12) 

 передньоязикові 

(зубні) 

шелестівки 

(с.19) 

піднебенні 

співзвуки (с.11) 

  

 уподібненє 

звуків (с.12)  

 раптові 

шелестівки 

(с.18) 

   

 тверді 

шелестівки 

(с.12) 

 протяжні 

шелестівки 

(с.18) 

   

 вставка 

шелестівок 

(с.13) 

 дзвінкі 

шелестівки 

(с.18) 

   

 давні уподібненя 

(с.14)  

 тихі шелестівки 

(с.18) 

   

 безголосе г 

(с.19) 

 мішані дифтонґи 

(с.18) 

   

 тихе ф (с.19)  первісно вузькі 

голосівки (с.20) 

   

 назвукове і, и, й 

(с.19) 

 тверді 

шелестівки 

(с.23) 
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 опуст голосівок 

(с.20) 

 міна первісного 

е на а (я) (с.24) 

   

 здвоєня 

шелестівок 

(с.21) 

 вузька голосівка 

(с.24)  

   

 переставка (с.23)  широка 

голосівка (с.24) 

   

 носове о, у (с.23)  міна шелестівок 

(с.25) 

   

 давні голосівки 

ъ, ь (с.23) 

 неперехідне 

мякшення 

шелестівок 

(с.25) 

   

 двозвук іе (с.24)  уподібнення, чи 

асиміляція (с.26) 

   

 перезвук 

словотворний 

(с.24) 

 зникнення і 

з’явлення 

голосівки (с.29) 

   

 переставка 

звуків і складів 

(с.26) 

 зникнення 

складів (с.34) 

   

 милозвучність 

(с.26) 

 переміщення 

звуків (с.35) 

   

   заміна звуків 

(с.35) 
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Додаток В  

Зіставлення морфологічних термінів у граматичних працях В. Сімовича 

 

«Практична граматика 

української мови»,  

«Граматика 

української  

мови для 

самонавчання  

та в допомогу шкільній 

науцї» В. Сімовича 

«Граматика 

руської мови» 

(1914) 

С. Смаль-Стоцьк

ого, Ф. Ґартнера 

 

 

 

«Коротка 

граматика 

української 

мови» (1906) 

П. Залозного  

 

«Коротка 

українська 

граматика для 

школи» (1907) 

Г. Шерстюка 

«Методична 

граматика руської 

мови» (1912) 

В. Коцовського, 

І. Огоновського 

 

«Українська 

граматика» 

(1917) 

Є. Тимченка   

 

«Початкова 

граматика 

української 

мови» (1918) 

О. Курило 

частини мови:       

части мови (с.25)/—   частини мови 

(с.17): 

частини мови 

(с.13): 

части мови (с.16)   

—/відмінні частини 

мови (с.126) 

      відмінні частини 

мови (с.18) 

—/невідмінні слова 

(частини мови) (с.126)  

    части мови 

невідмінні або 

частиці (с.67) 

 невідмінні 

частини мови 

(с.18) 

іменик (с.25) /іменики 

(с.126) 

іменники (с.60) іменники (с.17) ім’я самостійне 

(с.13) 

іменники (с.16) речівник (с.91) речівник (с.58) 

прикметник (с.25) 

/прикметники (с.126) 

прикметники 

(с.60)   

прикметники 

(с.17)   

ім’я приложне 

(с.13) 

прикметники (с.16)  прикметник 

(с.58) 

заіменик (с.25) 

/заіменики (с.126) 

заіменники 

(с.60) 

заіменники 

(с.17) 

містойменник 

(с.13) 

заіменники (с.16)  займенник (с.58) 

числівник (с.25) 

/числівники (с.126) 

числівники 

(с.60) 

числівники 

(с.17) 

ім’я числове 

(с.13) 

числівники (с.16)  числівник (с.58) 
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імена (с.25) — термін 

позначає сукупність 

терміноодиниць 

іменик, прикметник, 

заіменик, числівник 

/імена (с.127) — 

відповідає терміну 

іменник 

    імена (с.17) — 

термін позначає 

сукупність термінів 

іменник, 

прикметник, 

числівник, 

заіменник  

  

дїєслово (с.25); слово 

(с.25) /дїєслова (с.126) 

 дієслова (с.17) дієслово (с.13) дїєслова (с.17)  дієслово (с.58) 

приіменик (с.25) 

/приіменики (с.126) 

   приіменники 

(с.17) 

приіменник 

(с.13) 

приіменники (с.17)  прийменник 

(с.58) 

прислівник (с.25) 

/прислівники (с.126) 

  прислівники 

(с.17) 

наріччя (с.13) прислівники (с.17)  прислівник 

(с.58) 

злучник (с.26) 

/сполучники (с.126) 

  злучники (с.17) злучник (с.13) злучники (с.17)  злучник (с.58) 

виклики (с.26) 

/виклики (с.126) 

  оклики (с.17) виклик (с.13) оклики (с.67)  вигук (с.58) 

 

терміни, що позначають частину мови іменник 

 

відмінки 

(с.101)/відмінок 

(с.125); 

відміняти (с.125) 

відмінки (с.60) відмінки (с.19) відмінки (с.16) відмінки (с.18)  відмінки (с.22) 

особа (с.102)/особа 

(с.125) 

       

час (с.102)/час (с.125)        

відміна (с.103)/відміна 

(с.127) 

    відміна (с.18) деклінація (с.91) відміна (с.18) 

чоловічий рід 

(с.104)/чоловічий рід 

(с.127) 

рід мужеський 

(с.61) 

мужеський рід 

(с.18) 

чоловічий рід 

(с.14) 

мужеский рід (с.18)  мужеський рід 

(с.20) 
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жіночий рід (с.104)/ 

жіночий рід (с.127) 

рід женський 

(с.61) 

женський рід 

(с.18) 

жіночий рід 

(с.14) 

женьский рід (с.18)  жіночий рід 

(с.20) 

середнїй рід 

(с.104)/середнїй рід 

(с.127) 

рід середний 

(с.61) 

середний рід 

(с.18) 

середній рід 

(с.15) 

середний рід (с.18)  ніякий рід (с.20) 

рід по значінню 

(с.112)/— 

       

рід по закінченню 

(с.113)/— 

родові закінченя 

(с.62) 

     

шелестівкове 

закінчення (с.104) 

/шелестівкове 

закінчення (с.128) 

      

тверді закінчення 

(с.115)/— 

      

мнякі закінчення 

(с.115)/— 

      

іменики з 

прикметниковими 

закінченнями 

(с.143)/іменики з 

прикметниковими 

закінченнями (с.181) 

       

числа: числа: числа: числа: числа:  числа: 

однина (с.105)/ 

однина (с.129) 

однина (с.60), 

іменники без 

множини (с.61) 

одиничне 

(однина) (с.18) 

одиничне (с.16) одиничне (однина) 

(с.18)  

 однина (с.21) 

двійня(с.105)/ 

двійня (с.129) 

двійня(с.60)  подвійне число 

(с.16) 

двійня (с.18)   

множина (с.105)/ 

множина (с.129) 

множина (с.60), 

іменники без 

однини (с.61) 

многе 

(множина) 

(с.18) 

многе (с.16) многе (множина) 

(с.18) 

 множина (с.21) 
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перший відмінок 

(с.105)/перший 

відмінок—називний 

відмінок або називник 

(с.128) 

перший відмінок 

(с.60) 

І відмінок 

(с.19) 

відмінок 

називний (с.17) 

І-ший відмінок 

(с.18) 

номінатив (с.94) іменовий 

відмінок (с.23) 

другий відмінок 

(с.105)/другий 

відмінок або 

родовий—родовик 

(с.129) 

другий відмінок 

(с.60) 

ІІ відмінок 

(с.19) 

відмінок 

родовий (с.17) 

ІІ-гий відмінок 

(с.18) 

ґенітив (с.95) родовий 

відмінок (с.23) 

третїй відмінок (с.105), 

3. вдм. (етичний) 

(с.168)/третїй відмінок 

або давальний — 

давальник (с.129) 

третий відмінок 

(с.60)  

ІІІ відмінок 

(с.19) 

відмінок 

давальний (с.17) 

ІІІ-тий відмінок 

(с.19) 

датив (с.96) датний відмінок 

(с.23) 

четвертий відмінок 

(с.105)/четвертий 

відмінок або знахідний 

—знахідник (с.129) 

четвертий 

відмінок (с.60) 

ІV відмінок 

(с.19) 

відмінок 

знахідний (с.17) 

ІV-тий відмінок 

(с.19) 

акузатив (с.96) причиновий 

відмінок (с.23) 

пятий відмінок 

(с.105)/пятий відмінок; 

кличний або кличник 

(с.129)  

пятий відмінок 

(с.60) 

V відмінок 

(с.19) 

відмінок 

кличний (с.17) 

V-тий відмінок 

(с.19) 

вокатив (с.96) зовний відмінок 

(с.23) 

шостий відмінок 

(с.105)/шостий 

відмінок або орудний, 

орудник (с.129) 

шестий відмінок 

(с.105) 

VІ відмінок 

(с.19) 

відмінок 

орудний (с.17) 

VІ-тий відмінок 

(с.19) 

інструменталь 

(с.97) 

орудний 

відмінок (с.23) 

сьомий відмінок 

(с.105)/сьомий 

відмінок або місцевий 

— місцевик (с.129) 

семий відмінок 

(с.60) 

VIІ відмінок 

(с.19) 

відмінок 

місцевий (с.17) 

VIІ-мий відмінок 

(с.19) 

льокатив (с.97) місцевий 

відмінок (с.23) 
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подїл імеників на дві 

громади: (с.106)/ 

подїл імеників на дві 

громади: (с.130) 

      

іменики змислові 

(с.106)/іменики наочні; 

змислові (с.130) 

    змислові 

іменники (с.17) 

 іменники змислові 

(с.18) 

ймення 

конкретні 

загальні (с.95) 

 

іменики подумані; речі 

(с.106)/іменики 

подумані; уявні; речі 

(с.131)   

  подумані 

іменники (с.17) 

 іменники подумані 

(с.18) 

ймення уявні; 

змислові 

вражіння (с.95) 

 

подїл змислових імен:/ 

наочні іменники 

поділяються на:  

      

животні іменики 

(с.107)/ 

живі іменики (с.131) 

  іменник 

животний 

(с.18) 

ім’я самостійне 

животне (с.13) 

животні іменники 

(с.17) 

  

неживотні іменики 

(с.107)/ 

неживі іменики (с.131) 

  іменник 

неживотний 

(с.18) 

ім’я самостійне 

неживотне (с.13) 

неживотні іменники 

(с.17) 

ймення 

неживітні (с.96) 

 

особові іменики 

(с.107)/ 

особові іменики (с.131)  

імена для 

розумних істот 

(с.63) 

іменник 

особовий 

(с.18) 

ім’я самостійне 

особове (с.13) 

   

звірячі іменики (с.107)/ 

звірячі іменики (с.131)  

імена зьвірят 

(с.63) 

     

власні імена (с.107)/ 

власні ймена (с.131) 

  іменник 

власний (с.18) 

ім’я самостійне 

власне (с.14) 

імена власні (с.17)  власні речівники 

(с.20) 

ґатункові (родові) 

іменики (с.107)/ 

ґатункові (рядові) 

іменики (с.131) 

  іменник 

рядовий (с.18) 

ім’я самостійне 

рядове (с.14) 

   

збірні іменики (с.107)/ 

збірні іменики (с.131) 

   іменник 

збірний (с.18) 

ім’я самостійне 

збірне (с.14) 

збірні іменники 

(с.17) 

ймення збірні 

(с.96) 
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матеріяльні іменики 

(с.107)/ 

матеріяльні іменики 

(с.131) 

    ймення 

матеріальні 

(с.96) 

 

річеві іменики 

(с.118)/— 

      

дїєслівні іменики 

(с.110)/— 

       

згрубілі іменики 

(с.111)/ 

згрубілі іменики 

(с.136) 

  побільшуючі 

іменники (с.18) 

ймення 

самостійні 

побільшуючі 

(с.14) 

   

здрібнїлі іменики 

(с.111)/ 

здрібнїлі іменики 

(с.137) 

  поменшуючі 

іменники (с.18) 

ймення 

самостійні 

поменьшуючі 

(с.14) 

   

тверда відміна 

(с.115)/— 

відміна тверда 

(с.65) 

     

мняка відміна 

(с.115)/— 

відміна мягка 

(с.65) 

     

шелестівкова відміна 

(с.115)/— 

      

відміна чоловіча 

(с.114), чоловіча 

відміна (с.115), 

чоловіча тверда 

відміна (с.115)/ 

чоловіча тверда 

відміна (с.146) 

І-а відміна 

(тверда) (с.65) 

  відміна іменників 

мужеских (с.20) 

 відміна 

речівників 

мужеського роду 

(с.25) 

чоловіча мняка відміна 

(с.124)/ 

чоловіча мняка відміна 

(с.155) 

ІІ-а відміна 

(мягка) (с.70) 
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відміна жіноча (с.114) 

жіноча тверда відміна 

(с.128)/ 

жіноча тверда відміна 

(с.161) 

відміна тверда 

(с.72), І-а 

відміна (тверда) 

(с.73) 

  відміна іменників 

женьских (с.25) 

 відміна 

речівників 

жіночого роду 

(с.27) 

жіноча мняка відміна 

(с.131)/ 

жіноча мняка відміна 

(с.165) 

відміна 

мягка(с.72), ІІ-а 

відміна (мягка) 

(с.74) 

   

 

 

 

 

 

  

жіноча шелестівкова 

відміна (с.134)/ 

жіноча шелестівкова 

відміна (с.168) 

відміна 

шелестівкова 

(с.73), ІІІ-а 

відміна 

(шелестівкова) 

(с.75) 

     

відміна середня (с.114) 

середня тверда відміна 

(с.137)/ 

середня тверда відміна 

(с.173) 

відміна тверда 

(с.76), І-а 

відміна (тверда) 

(с.76) 

  відміна іменників 

середних (с.29) 

 відміна 

речівників 

ніякого роду 

(с.28) 

середня мняка відміна 

(с.140)/ 

середня мняка відміна 

(с.176) 

відміна мягка 

(с.76), ІІ-а 

відміна (мягка) 

(с.78) 

     

середня шелестівкова 

відміна (с.142)/ 

середня шелестівкова 

відміна (с.179) 

відміна 

шелестівкова 

(с.76), ІІІ-а 

відміна 

(шелестівкова) 

(с.79) 

     

власна відміна 

(с.142)/— 
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давня відміна 

(с.144)/— 

      

чужі іменики 

(с.144)/— 

чужі імена 

власні (с.80) 

чужомовні 

іменники 

власні (с.29) 

чужомовні 

ймення 

самостійні 

власні (с.26) 

чужі імена власні 

(с.33) 

чужоземні слова 

неживітні (с.96) 

 

невідмінні іменики 

(с.144)/— 

іменники 

невідмінні (с.62) 

  іменники невідмінні 

(с.33) 

  

  ласкаючі і 

зневажаючі 

іменники (с.18) 

ймення 

самостійні 

ласкаючі й 

зневажаючі 

(с.14) 

  загальні 

речівники (с.20) 

  спільний рід 

(с.18) 

спільний рід 

(с.15) 

   

  двійне число 

(с.19) 

    

  початковий 

вид іменника 

(с.19) 

    

  відміна  

іменникова, 

деклінація або 

відмінювання 

(с.18) 

    

  відміна 

іменників 

(с. 18) 

    

 

терміни, що характеризують частину мови прикметник 

 

прикметники (с.145)/ 

прикметники (с.183) 

прикметники 

(с.81) 

прикметники 

(с.29) 

ім’я приложне 

(с.26) 

прикметники (с.33) прикметник 

(с.116) 

прикметники 

(с.30) 



 

 

2
3

8
 

чоловічий рід (с.145)/ 

чоловічий рід (с.183) 

мужеський рід 

(с.81) 

 чоловічий рід 

(с.27) 

мужеский рід (с.35) муж. рід (с.118) мужеський рід 

(с.31) 

жіночий рід (с.145)/ 

жіночий рід (с.183) 

женський рід 

(с.81) 

 жіночий рід 

(с.27) 

женьский рід (с.35) жін. рід (с.118) жіночий рід 

(с.81) 

середнїй рід (с.145)/ 

середнїй рід (с.183) 

середний рід 

(с.81) 

 середній рід 

(с.27) 

середний рід (с.35) середн. рід 

(с.116) 

ніякий рід (с.31) 

перший рід, т.зв. 

іменикові 

прикметники 

(с.153)/перший рід, 

т.зв. іменикові 

прикметники (с.194) 

      

другий рід 

прикметників (с.153)/ 

другий рід 

прикметників (с.194) 

      

присвойні 

прикметники (с.145)/ 

присвойні 

прикметники (с.183) 

       

згрубілі прикметники 

(с.148)/ 

згрубілі прикметники 

(с.187) 

 побільшуючі 

прикметники 

(с.31) 

ім’я приложне 

побільшуюче 

(с.28) 

   

порівняльні 

прикметники (с.148)/ 

порівняльні 

прикметники (с.187) 

      

здрібнїлі прикметники 

(с.148)/ 

здрібнїлі прикметники 

(с.187) 

 поменшуючі 

прикметники 

(с.31)  

ім’я приложне 

поменьшуюче 

(с.28) 
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песливі прикметники 

(с.148)/ 

песливі прикметники 

(с.187) 

 ласкаючі 

прикметники 

(с.31) 

ім’я приложне 

ласкаюче (с.28) 

   

ступіновання 

прикметників (с.148)/ 

ступіньовання 

прикметників (с.187) 

  ступні 

порівняння 

(с.30) 

ступні 

порівняння 

(с.27) 

порівнанє 

прикметників (с.34) 

 ступенювання 

прикметників 

(с.34) 

1. ступінь (с.148)/1. 

ступінь (с.187) 

перший ступінь 

(с.187), 

рівний ступінь (с.192) 

  перший 

ступінь (с.30) 

перший ступінь 

(с.27) 

перший степень 

прикметників (с.34) 

  

2. ступінь (с.148)  

другий (вищий) 

ступінь (с.148)/2. 

ступінь (с.187), 

другий—вищий 

(с.187), 

вищий ступінь (с.187) 

  

  

другий 

(вищий) 

ступінь (с.30) 

другий ступінь 

(с.28) 

другий або висший 

степень (с.34) 

 вищий ступінь 

порівнання 

(с.35) 

3. ступінь (с.148)  

третїй (найвищий) 

ступінь (с.151)/ 

3. ступінь (с.187) 

третїй—найвищий 

(с.187), 

найвищий ступінь 

(с.190) 

  третій 

(найвищий) 

ступінь (с.30) 

третій ступінь 

(с.28) 

третий степень 

прикметників (с.35) 

 найвищий 

ступінь 

порівнання 

(с.35) 

відміна прикметників 

(с.152)/ 

відміна прикметників 

(с.193) 

   відміна 

прикметників 

(с.31) 

відміна йменнів 

приложних 

(с.28) 

відміна 

прикметників (с.35) 

деклінації 

прикметників 

(с.118) 

відміна 

прикметників 

(с.32) 

тверді закінчення 

(с.153)/— 

  тверді 

закінчення (с.27) 

тверде закінчення 

(с.38) 

 тверді 

закінчення (с.31) 
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мнякі закінчення 

(с.153)/— 

  мнякі закінчення 

(с.27) 

  мякі закінчення 

(с.31) 

тверда відміна (с.154)/ 

тверда відміна (с.195) 

відміна тверда 

(с.81), І-а 

відміна (тверда) 

(с.81) 

     

мняка відміна (с.156)/ 

мняка відміна (с.197) 

відміна мягка 

(с.81), ІІ-а 

відміна (мягка) 

(с.82) 

     

останки давньої 

зложеної відміни 

прикметників: зложена 

відміна (с.158)/ 

останки давньої 

зложеної відміни 

прикметників: зложена 

відміна (с.199) 

       

останки незложених 

форм прикметників: 

іменна відміна (с.158)/ 

останки незложених 

форм прикметників: 

іменикова відміна 

(с.200)   

останки 

іменникової 

відміни (с.82) 

     

відміна власних імен 

(с.159)/ 

відміна власних  

імен (с.202) 

       

  зневажаючі 

прикметники 

(с.31)  

ім’я приложне 

зневажаюче 

(с.28) 

 первісні форми 

прикметників 

(с.117) 
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  подовшені 

закінчення 

(с.32) 

    

  початковий 

вид 

прикметника 

(с.32) 

    

 

терміни, що характеризують частину мови займенник 

 

заіменики (с.160)/ 

заіменики (с.203) 

заіменники 

(с.83) 

заіменники 

(с.33) 

містойменник 

(с.34) 

заіменники (с.41) займенник 

(с.111) 

займенник (с.38) 

є сїм віддїлів:       

особові заіменики 

(с.160)/ 

особові заіменики 

(с.203) 

заіменник 

особовий (с.84) 

особові 

заіменики 

(с.34) 

особові 

містойменник 

(с.34) 

особові заіменники 

(с.41) 

займенники 

особові (с.111) 
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особові заіменики 

мають три особи: 

перша особа однини, 

перша особа множини; 

друга особа однини, 

друга особа множини 

(с.160); третя особа 

однини, третя особа 

множини (с.161)/ 

особові заіменики 

мають три особи: 

перша особа однини, 

перша особа множини; 

друга особа однини, 

друга особа множини 

(с.203); третя особа 

однини, третя особа 

множини (с.204) 

особові 

заіменики мають 

три особи: 

перша особа; 

друга особа; 

трета особа 

(с.84) 

особові 

заіменники 

мають три 

особи: перша, 

друга, третя 

особи (с.34) 

особові 

містойменники 

мають три 

особи: перша 

особа; друга 

особа; третя 

особа (с.34) 

особові заіменники: 

перша, друга, трета 

особа (с.41) 

  

заіменик зворотний 

(с.161)/ 

заіменик зворотний 

(с.204) 

заіменник 

зворотний (с.84) 

зворотний 

заіменник 

(с.34) 

зворотній 

містойменник 

(с.34) 

зворотний 

заіменник (с.41) 

рефлексійний 

займенник 

(с.111) 

 

присвойні заіменики 

(с.161)/ 

присвойні заіменики 

(с.204) 

заіменник 

присвойний 

(с.84) 

присвоюючі 

заіменники 

(с.34) 

присвоюючі 

містойменники 

(с.34) 

присвоюючі 

заіменники (с.42) 

займенники 

присвойні 

(с.113) 

 

указові заіменики 

(с.162) вказовий 

заіменик (с.168)/ 

указові заіменики 

(с.205) 

заіменники 

указові (с.84) 

вказуючі 

заіменники 

(с.34) 

вказуючі 

містойменники 

(с.34) 

вказуючі 

заіменники (с.42) 

займенники 

показуючі 

(с.112) 
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питайні заіменики 

(с.163)/ 

питайні заіменики 

(с.206) 

заіменники 

питайні (с.84) 

питайні 

заіменники 

(с.34) 

питайні 

містойменники 

(с.34) 

питайні заіменники 

(с.42) 

займенники 

питайні (с.115) 

 

відносні заіменики 

(с.163)/ 

відносні заіменики 

(с.206) 

заіменники 

відносні (с.84) 

відносні 

заіменники 

(с.34) 

відносні 

містойменники 

(с.34) 

відносні заіменники 

(с.42) 

  

подвоєні заіменики 

(с.163)/— 

      

невизначені заіменики 

(с.164)  

зложений 

(невизначений) 

заіменик (с.174)/ 

невизначені заіменики 

(с.207) 

заіменники 

неозначені (с.84) 

неозначені 

заіменники 

(с.34) 

неозначені 

містойменники 

(с.34) 

неозначені 

заіменники (с.42) 

займенники 

невизначені 

(с.115) 

 

заіменикові пнї (с.251)/ 

заіменикові пнї (с.208, 

с.331)  

      

відміна заімеників 

(с.165)/ 

відміна заімеників 

(с.208)  

  відміна 

заіменників 

(с.34) 

відміна 

містойменників 

особових (с.35), 

відміна 

містойменників 

вказуючих 

(с.36), 

відміна 

містойменників 

присвоюючих 

(с.37) 

відміна заіменників 

(с.42) 

деклінація 

займенникова 

(с.118) 

відміна 

займенників 

(с.39) 

самостійна форма 

(с.169)/— 
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самостійне слово 

(с.169)/— 

      

рівнобіжна форма 

(с.174)/— 

      

   означені 

містойменники 

(с.34) 

  займенники-

речівники (с.38) 

      займенники-

прикметники 

(с.38) 

      займенники- 

числівники 

(с.38) 

 

терміни, що характеризують частину мови числівник 

 

числівники (с.178)/ 

числівники (с.226) 

числівники 

(с.88) 

числівники 

(с.32) 

ім’я числове 

(с.31) 

числівники (с.38) числівник 

(с.120) 

числівник (с.36) 

є сїм віддїлів 

числівників: 

       

головні числівники 

(с.178)/ 

головні числівники 

(с.226) 

числівники 

головні (с.88) 

головні 

числівники 

(с.32) 

головні ймення 

числові (с.31) 

головні числівники 

(с.38) 

числівники 

головні (с.120) 

головні 

числівники 

(с.36) 

порядкові числівники 

(с.178)/ 

порядкові числівники 

(с.227) 

числівники 

порядкові (с.90) 

порядкові 

числівники 

(с.32) 

порядкові 

ймення числові 

(с.31), ім’я 

числове 

порядкове (с.33) 

порядкові 

числівники (с.39) 

числівники 

рядові (с.122) 

рядові 

числівники 

(с.36) 

збірні числівники 

(с.179)/ 

збірні числівники 

(с.228) 

числівники 

збірні (с.90) 

збірні 

числівники 

(с.32) 

збірні імена 

числові (с.31) 

числівники збірні 

(с.39) 

числівники 

збірні (с.122) 
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подїлові числівники 

(с.179)/ 

роздїлові числівники 

(с.228) 

подїлові 

числівники 

(с.90) 

  числівники подїлові 

(с.39) 

  

множні числівники 

(с.180)/ 

множні числівники 

(с.228) 

   числівники множні 

(с.39) 

числівники 

множні (с.122) 

 

дрібні числівники 

(с.180)/ 

дробові числівники  

(с.228) 

    числівники 

дрібні (с.122) 

 

невизначені 

числівники (с.180)/ 

невизначені 

числівники (с.229) 

   числівники 

неозначені (с.39) 

невизначені, або 

загальні 

числівники 

(с.121) 

 

відміна числівників 

(с.181)/ 

відміна числівників 

(с.230) 

  відміна 

числівників 

(с.33) 

відміна йменнів 

числових (с.32) 

відміна числівників 

(с.39) 

деклінація 

числівників 

(с.121) 

відміна 

головних 

числівників 

(с.36) 

зложені числові імена 

(с.185)/ 

зложені числові ймена 

(с.236) 

  ім’я числове 

зложене (с.33) 

   

згода числівників 

(с.186)/ 

згода числівників 

(с.236) 

      

 числівникові 

прислівники 

(с.90) 

  прислівники числові 

(с.39) 

прислівники 

числівникові 

множні (с.122) 
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терміни, що характеризують частину мови дієслово 

 

дїєслово (с.190)/ 

дїєслово (с.241) 

дїєслово (с.91) дієслова (с.37) дієслово (с.38) дїєслова (с.47) часівник (с.122) дієслово (с.43) 

подїл дїєслів:       

перехідні дїєслова 

(с.190)/ 

перехідні дїєслова 

(с.241) 

 перехідні 

дієслова (с.39) 

перехідні 

дієслова (с.41) 

перехідні дїєслова 

(с.49) 

  

дїєслова неперехідні 

(с.190)/ 

неперехідні дїєслова 

(с.241) 

 дієслова 

неперехідні 

(с.39) 

дієслова 

неперехідні 

(с.40) 

дїєслова неперехідні 

(с.50) 

  

дїєслова зворотні 

(с.190)/ 

дїєслова зворотні 

(с.241) 

 дієслова 

зворотні (с.39) 

дієслова 

зворотні (с.41) 

дїєслова зворотні 

(с.50) 

  

дїєслова заіменикові 

або загальні (с.191)/ 

заіменикові або 

загальні дїєслова 

(с.242) 

   дїєслова 

заіменникові (с.50) 

  

дїєслова обопільні 

(с.190)/ 

дїєслова обопільні 

(с.242) 

  дієслова 

обопільні (с.41) 

   

вид дїєслова (с.191)/ 

вид дїєслова (с.242) 

       

дїєслова недоконані 

(с.191):/ 

недоконані дїєслова 

(с.242): 

дїєслова 

недоконані 

(с.92) 

дієслова 

недоконані 

(с.37) 

дієслова 

недоконані 

(с.39) 

недоконані дїєслова 

(с.47) 

 дієслова 

недоконані 

(с.50) 
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недоконані започинові 

дїєслова (с.191)/ 

недоконані дїєслова 

започинові (с.242) 

      

недоконані протягові 

дїєслова (с.191)/ 

недоконані дїєслова 

протягові (с.243) 

      

недоконані наворотові 

дїєслова (с.191)/ 

недоконані дїєслова 

наворотові (с.243) 

      

дїєслова доконані 

(с.192)/ 

дїєслова доконані 

(с.243) 

дїєслова 

доконані (с.92) 

дієслова 

доконані (с.37) 

дієслова 

доконані (с.39) 

дїєслова доконані 

(с.47) 

 дієслова 

доконані (с.50) 

самостійне дїєслово 

(с.192)/ 

самостійне дїєслово 

(с.244) 

      

помічні дїєслова 

(с.192)/ 

помічні дїєслова 

(с.244)  

помічне слово 

(с.91) 

     

дїєслова способові 

(с.193)/ 

дїєслова способові 

(с.244) 

      

дїєслова безнаросткові 

(с.193)/— 

      

чужі дїєслова (с.195)/ 

чужі дїєслова (с.247) 
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сприставковані 

недоконані дїєслова 

(с.196)/ 

сприростковані 

недоконані дїєслова 

(с.249) 

      

сприставковане 

доконане дїєслово 

(с.197)/ 

сприростковане 

доконане дїєслова 

(с.249) 

      

особи (перша, друга, 

третя) (с.198)/ 

особи (перша, друга, 

третя) (с.250) 

особи (перша, 

друга, трета) 

(с.91) 

особи (перша, 

друга, третя) 

(с.38) 

особи (перша, 

друга, третя) 

(с.38)  

особи (перша, 

друга, трета) (с.47) 

  

числа: однина, 

множина (с.198)/ 

числа: однина, 

множина (с.250) 

числа: однина, 

множина (с.91) 

числа: 

одиничне, 

многе (с.38) 

числа: одиничне, 

многе (с.38) 

числа: одиничне, 

многе (с.47) 

  

часи є чотири : часи є три: часи є чотири: часи є чотири:    

теперішність (с.198)/ 

теперішнїй час (с. 251) 

теперішність 

(с.91) 

теперішній час 

(с.38) 

теперішній час 

(с.38) 

теперішний час 

(с.48) 

теперішній час 

(с.122) 

теперішний час 

(с.44) 

минулість (с.198)/ 

минулий час (с. 251) 

минувшість 

(с.91) 

минулий час 

(с.38) 

минулий час 

(с.38) 

минувший час (с.48) минулий час 

(с.123) 

минулий час 

(с.44) 

давноминулість 

(с.198)/ 

давноминулий час 

(с.251) 

  давноминулий 

час (с.38) 

давноминулий 

час (с.38) 

 передминулий 

час (с. 123) 

передминулий 

час (с.44) 

будучність (с.198)/ 

будучий час або 

прийдешний час 

(с.251) 

будучність (с.91) будучий час 

(с.38) 

будучий час 

(с.38) 

час будучий (с.48) прийдучий час 

(с.123) 

прийдучий час 

(с.44) 
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—/давнї минулі часи 

(с.255)   

      

—/новий минулий час 

(с.257) 

      

—/історичний 

теперішнїй час (с.266)  

      

способи висказу: способи висказу: способи 

виразу: 

способи виразу: способи визказу:   

дїйсний спосіб (с.198), 

прямий спосіб (с.198)/ 

дїйсний спосіб (с. 251)   

прямий спосіб 

(с.91) 

прямий спосіб 

(с.38) 

прямий спосіб 

(с.40) 

прямий спосіб (с.48) дійсний спосіб 

(с.122) 

 

приказовий спосіб 

(с.199)/ 

наказовий, волевий або 

бажальний спосіб 

(с.251) 

приказовий 

спосіб (с.91) 

приказовий 

спосіб (с.39) 

приказовий 

спосіб (с.40) 

приказовий спосіб 

(с.49) 

вольовий спосіб 

(с.123) 

вольовий спосіб 

(с.45) 

можливий спосіб 

(с.199)/ 

можливий спосіб або 

умовний (с. 252) 

можливий 

спосіб (с.91) 

можливий 

спосіб (с.39) 

можливий 

спосіб (с.40) 

можливий спосіб 

(с.49) 

гаданий спосіб 

(с.123) 

 

стан підметний, стан 

дїяльний (с.200)/ 

стан дїяльний, 

підметний стан (с.253) 

стан підметний 

(дїяльний) (с.91) 

  дїйство дїяльне 

(с.49) 

  

стан предметний, стан 

страдальний (с.200) 

страдальний стан 

(предметний) (с.217)/ 

стан страждальний, 

предметний стан 

(с.253) 

стан предметний 

(страдальний) 

(с.91) 

 

  дїйство страдальне 

(с.49) 

  

форми дїєслова: форми дїєслова:   види дієслів:    
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дїєіменик (с.199)/ 

дїєіменик (с.252)   

дїєіменик (с.92) початковий 

вид дієслова 

(с.37), 

дієіменники 

(с.40) 

початкові 

дієслова (с.47) 

дїєіменники (с.51) інфінітив (с.126) початок дієслова 

(с.43) 

дїєприкметник (с.199)/ 

дїєприкметник (с.252) 

дїєприкметники 

(с.92) 

дієприкметник

и (с.40) 

дієприложник 

(с.43) 

дїєприкметники 

(с.51) 

 причасники-

прикметники 

(с.51) 

дїєприслівники (с.201)/ 

дїєприслівники (с.254)  

дїєприслівники 

(с.92) 

дієприслівники 

(с.40) 

дієнарічники 

(с.43): часу 

теперішнього, 

часу минулого 

(с.44) 

дїєприслівники 

(с.51) 

причасник 

(с.125) 

причасники-

прислівники 

(с.54) 

дїєприслівник 

теперішности (с.201)/ 

дїєприслівник 

теперішнього часу 

(с.254) 

дїєприслівник 

часу 

теперішнього 

(с.92) 

 

   причасник 

тепер. часу 

активний (с.125) 

причасники-

прислівники 

теперішнього 

часу (с.54) 

дїєприслівник 

минулости (с.201)/ 

дїєприслівник 

минулого часу (с.254) 

дїєприслівник 

часу минувшого 

(с.92) 

   причасник 

присудковий 

минул. ч. 

активн. (с.126); 

причасник 

минул. ч. 

пасивний 

(с.126); 

причасник 

присудковий 

минул. ч. 

пасивний (с.127) 

причасники-

прислівники 

минулого часу 

(с.54) 
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прості (незложені) 

дїєслівні форми 

(с.201)/ 

прості 

(незложені,суцїльні) 

форми (с.254); 

прості (незложені) 

дїєслівні форми (с.254) 

      

зложені форми (с.201)/ 

зложені форми (с.254) 

      

пень дїєіменика 

(с.201)/ 

пень дїєіменика (с.255) 

пень дїєіменника 

(с.95) 

  пень дїєіменника 

(с.59) 

пень інфінітива 

(с.126) 

 

пень теперішности 

(с.201)/ 

пень теперішнього 

часу (с.255) 

пень 

теперішности 

(с.95) 

  пень часу 

теперішнього (с.59) 

пень 

теперішнього 

часу (с.122) 

 

останки давнїх форм у 

письменстві (с.202)/ 

останки давнїх 

незложених форм у 

письменстві (с.255) 

      

дїєприкметник 

підметного (дїяльного) 

стану (с.202)/— 

  дієприкметник

и діяльні (с.43) 

дієприложники 

діяльні: часу 

теперішнього, 

часу минулого 

(с.43) 

дїєприкметники 

дїяльні (с.51): часу 

минувшого (с.55), 

часу теперішного 

(с.58) 

  

дїєприкметник 

страдального 

(предметного) стану 

(с.205)/дїєприкметник 

страждального стану 

(с.254) 

 дієприкметник

и страдальні 

(с.43)  

дієприложники 

страдальні: часу 

теперішнього, 

часу минулого 

(с.44) 

дїєприкметники 

страдальні (с.51) 
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форми теперішности:/ 

форми теперішнього 

часу: 

      

І.громада; перша 

громада (с.206)/ 

І.громада; перша 

громада (с.262)  

І-а відміна (с.95)      

ІІ.громада; друга 

громада (с.206)/ 

ІІ.громада; друга 

громада(с.262)  

ІІ-а відміна 

(с.100) 

     

ІІІ.громада; третя 

громада (с.206)/ 

ІІІ.громада; третя 

громада (с.262) 

ІІІ-а відміна 

(с.102) 

     

звязковий звук «е» (є) 

(с.206)/ 

звязковий звук «е» (є) 

(с.263) 

       

звязковий звук «и» (ї) 

(с.206)/ 

звязковий звук «и» (ї) 

(с.263) 

        

відміна помічних 

дїєслів (с.213)/ 

відміна помічних 

дїєслів (с.274) 

  відміна 

допомагаючого 

дієслова: бути 

(с.46) 

   

зложені дїєслівні 

форми (с.214)/ 

зложені дїєслівні 

форми (с.276) 
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неособові форми 

дїєприкметника 

страдального 

(с.218)/неособові 

форми дїєприкметника 

страждального (с.282) 

      

відміна дїєслів (с.219)/ 

відміна дїєслів (с.284) 

  відміна дієслів 

(с.40) 

відміна дієслів 

(с.45) 

відміна дїєслів 

(с.51) 

 відміна дієслів 

(с.46) 

перша відміна дїєслів 

«е»  –  відміна) (с. 

221)/ 

перша відміна дїєслів 

(«е»  –  відміна) (с.286) 

 дієслова 

першої відміни 

(с. 44) 

дієслова першої 

відміни (с. 42) 

відміна перша (с.59)  перша відміна 

(с.45) 

громада рівнопнева 

голосівкова (с.221)/І. 

громада рівнопнева 

голосівкова (с.286) 

підвідміна рівно-

голосівкова 

(мягка) (с.95)  

     

громада рівнопнева 

шелестівкова 

(с.221)/І.громада 

рівнопнева 

шелестівкова (с.286) 

підвідміна рівно-

шелестівкова 

(тверда) (с.95) 

     

громада нерівнопнева 

голосівкова 

(с.221)/ІІ.громада 

нерівнопнева 

голосівкова (с.286)  

      

громада нерівнопнева 

мішана 

(с.221)/ІІ.громада 

нерівнопнева мішана 

(с.286) 
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громада рівнопнева 

голосівкова «е»-

відміни 

(с.222)/рівнопнева 

голосівкова громада 

«е» -відміни (с.287) 

      

шелестівкова 

рівнопнева громада 

«е»-відміни 

(с.224)/рівнопнева 

шелестівкова громада 

«е» -відміни (с.290)   

      

громада нерівнопнева 

голосівкова «е»-

відміни 

(с.229)/нерівнопнева 

голосівкова громада 

«е» -відміни (с.297) 

      

мішана нерівнопнева 

громада «е»-відміни 

(с.231)/нерівнопнева 

мішана громада «е» -

відміни (с.299)   

      

громада мішана тверда 

(с.231)/ 

громада мішана тверда 

(с.299)    

      

нерівнопнева мішана 

тверда громада (с.232)/ 

нерівнопнева мішана 

тверда громада (с.300)   
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громада мішана мняка 

(с.233)/ 

громада мішана мняка 

(с.302)   

      

нерівнопнева мішана 

мняка громада (с.234)/ 

нерівнопнева мішана 

мняка громада (с.303)   

      

друга відміна дїєслів 

(«и»-відміна) (с. 236)/ 

друга відміна дїєслів 

(«и» - відміна) (с.305) 

 дієслова другої 

відміни (с. 44) 

дієслова другої 

відміни (с. 42) 

відміна друга (с.63)  друга відміна 

(с.45) 

третя відміна дїєслів 

(без звязкового звука) 

(с.240)/третя відміна 

дїєслів (без звязкового 

звука) (с.310) 

   відміна трета (с.65)   

—/невідмінні вислови 

(с.313) 

      

 відмінюванє 

дїєслів (с.91) 

страдальні 

дієслова (с.39) 

страдальні 

дієслова (с.41) 

неособові дїєслова 

(с.47) 

часи описові, 

або зложені 

(с.127) 

 

 дїєприкметник 

присудковий 

(с.92)  

неособові 

дієслова (с.40) 

 минувше 

недоконане дїйство 

(с.48) 

І кон’юґація 

громада 1, 

громада 2 (с.130) 

 

 підвідміна 

нерівно-

голосівкова 

(мягка) (с.95) 

імена 

дієсловові 

(с.43) 

 минувше доконане 

дїйство (с.48) 

ІІ кон’юґація 

громада 1, 

громада 2 (с.130) 
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 підвідміна 

голосівково-

шелестівкова 

(с.95) 

  давно минувше 

дїйство (с.48) 

ІІІ кон’юґація 

громада 1, 

громада 2 

(с.130), громада 

3, громада 4, 

громада 5 (с.131) 

 

    імена дїєсловові 

(с.51) 

ІV кон’юґація 

громада 1, 

громада 2 (с.131) 

 

     пень теперішн. 

часу (с.131) 

 

     пень минулого 

часу (с.131) 

 

     пень прийдучого 

часу (с.131) 

 

     часівниковий 

речівник (с.136) 

 

 

терміни, що характеризують частину мови прийменник 

 

приіменики (с.242)/ 

приіменики (с.315)    

  приіменники 

(с.47) 

прийменник 

(с.49) 

приіменник (с.67)  прийменник 

(с.55) 

зложені приіменики 

(с.243)/ 

зложені приіменики 

(с.316)    

   зложені 

прийменники 

(с.51) 

   

—/приімениковий 

вислів (с.315) 

      

приіменики-приставки 

(с.248)/ 

приіменики-приростки 

(с.325) 
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терміни, що характеризують частину мови прислівник 

 

прислівники (с.249)/ 

прислівник (с.328) 

невідмінні 

частицї 

(прислівники) 

(с.88) 

прислівники 

(с.49) 

наріччя (с.47) прислівники (с.70)  прислівник 

(с.52) 

подїл прислівників:        

прислівники місця 

(с.249)/ 

прислівники місця 

(с.328)  

  прислівники 

місця (с.49) 

наріччя місця 

(с.47) 

прислівники місця 

(с.71) 

  

прислівники часу 

(с.249)/ 

прислівники часу 

(с.328) 

  прислівники 

часу (с.49) 

наріччя часу 

(с.47) 

прислівники часу 

(с.71) 

  

прислівники способу 

(с.249)/ 

прислівники способу 

(с.328)  

  прислівники 

способу (с.49) 

наріччя способу 

(с.47) 

прислівники 

способу (с.71) 

  

прислівники міри 

(ступня) (с.250)/ 

прислівники міри 

(ступня) (с.329) 

 прислівники 

міри і ступня 

(с.49) 

наріччя міри 

(с.47) 

прислівники 

степеня і міри (с.71) 

  

прислівники причини 

(с.250)/ 

прислівники причини 

(с.329) 

       

прислівники обстанови 

дїйства за змістом:/ 

прислівники обстанови 

дїйства за змістом:  
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притакливі 

прислівники (с.250)/ 

притакливий 

прислівник (с.329) 

 прислівники 

згоди (с.49) 

наріччя згоди 

(с.47) 

прислівники 

твердячі (с.71) 

  

заперечні прислівники 

(с.250)/ 

заперечний прислівник 

(с.329) 

  прислівники 

суперечки 

(с.49) 

наріччя 

суперечки (с.47) 

прислівники 

заперечаючі (с.71) 

  

бажальні прислівники 

(с.250)/ 

бажальні прислівники 

(с.330) 

  наріччя бажання 

(с.47) 

   

питайні прислівники, 

частиці (с.250)/ 

питайні прислівники, 

частиці (с.330) 

  прислівники 

питайні (с.49) 

наріччя питання 

(с.47) 

прислівники 

питайні (с.72) 

  

ступіновання 

прислівників (с.252)/ 

ступіньовання 

прислівників (с.333)  

    степенованє 

прислівників (с.72) 

  

—/чисті прислівники 

(с.331)   

       

—/витвірні 

прислівники (с.331) 

      

 

  наріччя 

порівняння 

(с.47) 

   

 

  наріччя 

стверження 

(с.47) 
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терміни, що характеризують частину мови сполучник 

 

злучник (с.252)/ 

сполучник (с.334) 

 злучники (с.50) злучник (с.52) злучники (с.72)  злучник (с.56) 

віддїли злучників:/ 

віддїли сполучників:  

      

співпорядкові 

злучники (с.254)/ 

рівнопорядкові 

сполучники (с.336):    

      

сполучні злучники 

(с.253)/ 

єднальні сполучники 

(с.334) 

  прилучаючі 

злучники (с.50) 

прилучаючі 

злучники (с.52) 

   

суперечні 

(протиставні) злучники 

(с.253)/ 

протиставні 

сполучники (с.334) 

  суперечні 

злучники (с.50) 

суперечні 

злучники (с.52) 

   

розставні злучники 

(с.253)/ 

розставні сполучники 

(с.335)    

  розділяючі 

злучники (с.50) 

розділяючі 

злучники (с.52) 

   

бажальні злучники 

(с.253)/ 

бажальні сполучники 

(с.335)   

      

обосновні злучники 

(с.254)/ 

зясувальні сполучники 

(с.335)   
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злучники висновні 

(с.254)/ 

висновні сполучники 

(с.336) 

      

підпорядкові 

злучники: (с.254)/ 

підпорядкові або 

нерівнопорядкові 

сполучники; нерівно-

порядкові сполучники 

(с.336) 

      

порівнальні злучники 

(с.254)/ 

порівняльні 

сполучники (с.336) 

 порівняючі 

злучники (с.50) 

порівняючі 

злучники (с.52) 

   

висказові злучники 

(с.255) визказовий 

злучник 

(с.255)/висказові 

сполучники (с.337) 

      

часові злучники 

(с.255)/ 

часові сполучники 

(с.337) 

       

причинові злучники 

(с.255)/ 

причинові сполучники 

(с.337) 

    причинні 

злучники (с.50) 

причинні 

злучники (с.52) 

   

намірові злучники 

(с.255)/ 

намірові сполучники 

(с.337) 
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наслїдкові злучники 

(с.255)/ 

наслїдкові сполучники 

(с.337) 

  наслідкові 

злучники (с.50) 

наслідкові 

злучники (с.52) 

   

умовні злучники 

(с.255)/ 

умовні сполучники 

(с.338) 

  умовні 

злучники (с.50) 

умовні злучники 

(с.52) 

   

допустові злучники 

(с.255)/ 

допустові сполучники 

(с.338) 

       

питайні злучники 

(с.256)/ 

питайні сполучники 

(с.338) 

      

як потворили ся 

сполучники: 

      

первісні злучники 

(с.256)/ 

чисті, первісні 

сполучники (с.339) 

   самостійні 

злучники (с.53) 

   

похідні злучники 

(с.256)/ 

витвірні або похідні 

сполучники (с.339) 

      

зложені злучники 

(с.256)/ 

зложені сполучники 

(с.339) 

  витворені 

злучники (с.53) 

   

  поясняючі 

злучники (с.50) 

поясняючі 

злучники (с.52) 
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терміни, що характеризують частину мови вигук 

 

виклик (с.256) / 

виклик (с.339) 

  оклики (с.50) викрик (с.54) оклики (с.73)  вигук (с.57) 

згукопідроблені 

виклики (с.257)/ 

згукопідроблені 

виклики (с.340) 

   звукопідробленн

і викрики (с.54) 

   

     морфольоґія 

(с.36) 
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Додаток Г 

Зіставлення синтаксичних термінів у граматичних працях В. Сімовича 

 

«Практична граматика української 

мови», 

«Граматика української мови для 

самонавчання та в допомогу шкільній 

науцї» В. Сімовича 

«Граматика руської 

мови» (1914) 

С. Смаль-Стоцького, 

Ф. Ґартнера 

 

 

 

«Коротка українська 

граматика для школи» 

(1909) Г. Шерстюка 

  

«Методична граматика 

руської мови» (1912) 

В. Коцовського, 

І. Огоновського 

 

«Початкова граматика 

української мови» 

(1918) О. Курило 

 

ІІІ. Речення 

складня, синтакса (с.271)/ 

складня, синтакса (с.359) 

складня (с.104), реченє 

(гадка) (с.104) 

складня (с.7); речення 

(с.7) 

реченє (с.3); гадка 

(с.3); складня (с.74) 

речення (с.3) 

ІІ. Подїл речень щодо змісту:/ 

ІІ. Подїл речень за змістом: 

    

оповідні речення (с.272)/ 

оповідні речення (с. 360) 

реченє твердженє 

(с.104) 

речення твердження 

(с.14) 

реченє твердяче (с.76)  

запитові або питання (с.272); запитове 

речення (с.317)/ 

запитові, або питання (с. 360) 

реченє питанє (с.104) речення питайне (с.15)   

приказові речення (с.272)/ 

наказові речення (с. 360) 

реченє приказ (с.105) речення приказове 

(с.15) 

  

бажальні речення (с.273)/ 

бажальні речення (с. 360) 

реченє бажанє (с.105) речення бажання (с.15)   

викликове речення (с.336)/ 

викликові речення (с.361) 

         

притакливі речення; речення оповідне 

притакливе (с.273)/ 

притакливі речення; речення оповідне 

притакливе (с.361) 
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заперечні речення, оповідні заперечні 

речення (с.273)/ 

заперечні речення, оповідні заперечні 

речення (с. 361) 

реченя перечне (с.130) речення перечне (с.15) реченє заперечаюче 

(с.76) 

 

приказове притакливе речення (с.273)/ 

наказове притакливе речення (с.361) 

    

—/наказове заперечне речення (с.361)     

ІІІ. Подїл речень по формі:/ 

ІІІ. Подїл речень за формою: 

    

поєдичне речення, або просте (с.273)/ 

речення звичайне або просте (с.362) 

реченє поєдинче 

(с.104) 

просте речення (с.13) реченє поєдинче 

(с.74); просте реченє 

(с.76) 

 

речення зложене (с.274); зложене 

речення (с.301)/ 

речення зложене (с. 362); зложене 

речення (с.398) 

   речення зложене (с.27) реченє зложене (с.85) зложені речення (с.20) 

части речення; головні части речення 

(с.275)/частини речення; головні 

частини речення (с.363) 

головні реченя (с.105) головні частини 

речення (с.9); головні 

речення (с.28) 

  

присудок (с.275)/присудок (с.363) присудок (с.105) присудок (с.8) присудок (с.4) присудок (с.6) 

підмет (с.275)/підмет (с.363) підмет (с.105) підмет (с.8) підмет (с.3) підмет (с.4) 

—/інші назви на присудок і підмет—

вислів та дїяльник (с.363) 

    

предмет (с.275)/предмет (с.363) предмет (с.105) предмет (с.9) предмет (с.78) предмет (с.10) 

прислівниковий додаток 

(с.276)/прислівникові додатки або 

обставні слова (с.364); прислівниковий 

додаток (с.374) 

придаток 

прислівниковий (с.105) 

прислівниковий 

додаток (с.12); додаток 

прислівниковий (с.21) 

придатки 

прислівникові (с.80) 

 

прикметниковий додаток (с.276)/ 

прикметниковий додаток; означення 

(с.365) 

придаток 

прикметниковий 

(с.105) 

прикметниковий 

додаток (с.11); додаток 

прикметниковий (с.20) 

придатки 

прикметникові (с.77) 

придаток 

прикметниковий (с.7) 
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додаткові частини речення, або 

побічні (с.276)/додаткові частини 

речення або побічні (с.365) 

побічні реченя (с.105) частини другорядні 

(с.13) 

побічні реченя (с.76) побічне речення (с.21) 

речення поширене (с.277)/ 

просте поширене речення (с.365) 

   речення поширене 

(с.9) 

  

речення голе або непоширене (с.277)/ 

речення голе або непоширене (с.365) 

  речення коротке (с.9)   

злучка (с.278)/ 

сполучка (с.366) 

злучка (с.107) злучка (с.16) злучка (с.75)  

присудкове імня (с.278)/ 

присудкове імня (с.367) 

присудкове імя (с.135)  імя присудкове (с.80)  

зложений присудок (с.279)/ 

зложений присудок (с.368) 

   присудок зложений 

(с.86) 

присудок зложений 

(с.6) 

присудок (стягнений) (с.296)/ 

присудок (стягнений) (с.391) 

   присудок звичайний 

(с.6) 

підмет граматичний (с.280)/ 

підмет граматичний (с.370) 

  

 

   

льоґічний підмет (с.280)/ 

льоґічний підмет (с.370) 

        

безпідметові речення (с.280)/ 

безпідметові речення (с.370) 

реченя безпідметові 

(с.107) 

речення безпідметові 

(с.13) 

 речення безпідметові 

(с.5) 

присудкові вирази (с.280)/ 

присудкові вислови (с.370) 

    

неособові вискази (с.281)/ 

неособові вислови (с.371); неособові 

вискази (с.482) 

    

неособові мовні звороти (с.281)/ 

неособові мовні звороти (с.371) 

    

приімениковий зворот (с.282)/ 

приімениковий вислів (с.373) 

зворот 

приіменниковий 

(с.108)  
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справжнїй, або властивий предмет 

(с.283)/справжнїй або властивий 

предмет (с.373)  

предмет (с.108); 

властивий предмет 

(с.109) 

   

дальший предмет (с.348)/— дальший предмет 

(с.131) 

   

внутрішнїй предмет (с.349)/— внутрішний предмет 

(с.131) 

   

прислівниковий додаток місця (с.284)/ 

прислівниковий додаток місця (с.375) 

придатки 

прислівникові місця 

(с.109) 

  придатки 

прислівникові місця 

(с.11) 

прислівниковий додаток способу 

(с.284)/прислівниковий додаток 

способу (с.375) 

придатки 

прислівникові способу 

(с.109) 

  придатки 

прислівникові способу 

(с.13) 

прислівниковий додаток часу (с.284)/ 

прислівниковий додаток часу (с.375) 

придатки 

прислівникові часу 

(с.109) 

  придатки 

прислівникові часу 

(с.12) 

прислівниковий додаток ступня 

(с.284)/прислівниковий додаток ступня 

(с.375) 

придатки 

прислівникові степеня 

(с.109) 

   

прислівниковий додаток причини 

(с.284)/прислівниковий додаток 

причини (с.376) 

придатки 

прислівникові 

причини (с.109) 

  придатки 

прислівникові 

причини (с.13) 

прислівниковий додаток засобу 

(с.284)/прислівниковий додаток засобу 

(с.376) 

    

прислівниковий додаток наміру 

(с.284)/прислівниковий додаток наміру 

(с.376) 

    придаток 

прислівниковий ціли 

(с.14) 

прислівникові додатки допусту 

(с.285)/ 

прислівникові додатки допусту (с.376) 
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прислівникові додатки умови 

(с.285)/прислівникові додатки умови 

(с.376) 

     

прислівниковий додаток міри (с.285)/ 

прислівниковий додаток міри (с.377) 

    

прикладка (с.287)/прикладка (с.379) прикладка (с.111)  прикладка (с.78) приложення (с.8) 

вставлені слова (речення) 

(с.288)/вставні слова (речення) (с.380); 

слова власні (с.381) 

 слова вставлені (с.23) вставлені реченя (с.87) вставні речення (с.35) 

згода в реченнї (с.290)/згода в реченнї 

(с. 383) 

 згода слів у реченні 

(с.24) 

згода слів у реченю 

(с.81) 

 

між підметом і присудком згода 

(с.291)/1.згода між підметом і 

присудком (с.383) 

    

згода по думцї (с.292)/2.згода за 

думкою (с.385) 

    

—/3.згода між прикметниковим 

додатком і імям (с.387) 

    

cтягнене речення (с.293)/стягнене 

речення (с. 387); злите речення (с.388) 

реченє cтягнене (с.116) cтягнене речення 

(с.13) 

реченя cтягнені (с.86)  

неcтягнене речення (с.295)/речення 

нестягнене (с.390) 

    

розставні слівця (с.296)/—  

 

   

—/згода у стягненому реченнї (с.391)  

 

   

пропускове (елїптичне) речення 

(с.297)/примовчані  речення або 

елїптичні (с.393) 

реченє елїптичне 

(с.112) 

 реченє пропускове 

(елїптичне) (с.76) 

 

—/повне речення (с.393)     

—/неповне речення (с.393)     

лад слів (с.297)/лад слів у реченні 

(с.394) 

лад слів у реченю 

(гадцї) (с.156) 

розставка слів у 

реченні (с.40) 

розставка слів в 

реченю (с.91) 
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звичайний лад слів (с.298)/лад слів або 

звичайний лад (с.395) 

 порядок простий 

(с.40); звичайний або 

простий порядок (с.41) 

звичайний порядок 

слів (с.91) 

 

довільний лад слів (с.299)/довільний 

лад слів (с.396) 

 порядок переставний 

(с.40) 

  

рівнорядна сполука 

(с.301)/рівнорядно-зложене (сполука) 

(с.398) 

    

нерівнорядна сполука (с.301); сполука 

нерівнорядна (с.307)/нерівнорядно-

зложене (спійня) (с.399) 

    

побічне речення (с.302);  

підрядне речення (с.302)/побічне 

речення (с.399); 

підрядне речення (с.400) 

підрядне речення 

(с.114) 

побічне речення (с.28) підрядні 

(підпорядкові) реченя 

(с.85); реченє побічне 

(с.87) 

 

головне речення (с.302);  

надрядне речення (с.302)/головне 

речення (с.399); 

надрядне речення (с.400) 

надрядне речення 

(с.114) 

  головне речення (с.22) 

рівнорядно-зложене речення (с.302); 

рівнорядна сполука (с.302); речення 

рівнорядно-сполучені 

(с.333)/рівнорядно-зложені речення 

(сполука речень) (с.400) 

рівнорядні реченя 

(с.114); злучна звязь 

речень (с.114) 

рівнорядне сполучення 

(с.29); речення 

сполучені рівнорядно 

(с.29) 

рівнорядні 

(співпорядкові) реченя 

(с.85) 

рівнорядні частини 

речення (с.17); 

рівнорядно сполучені 

речення (с.20) 

нерівнорядно-зложене речення 

(с.302);/нерівнорядно-зложене речення 

(с.402); нерівнорядно-зложені речення 

(спійня речень) (с.407) 

 речення сполучені 

підрядно (с.32) 

 нерівнорядно 

сполучені речення 

(с.20) 

гадка (с.303); тямка (с.340)/гадка 

(с.401) 

    

лучба (c.304):/поділ рівнорядно- 

зложених речень за змістом (с.402) 

    

сполучна лучба (с.305)/єднальна 

сполука (с.403) 

 сполучення єднаюче 

(с.30) 
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суперечна або протиставна лучба 

(с.305)/протиставна сполука (с.403) 

сполука речень 

протиставна (с.115) 

сполучення 

протиставне (с.30) 

  

лучба намірова (с.305)/сполука 

намірова (с.405) 

звязь замірова (с.115)    

лучба наслїдкова (с.305)/сполука 

наслїдкова (с.404) 

наслїдкова звязь 

(с.115) 

сполучення причинно-

наслідкове (с.30) 

  

лучба часова (с.306)/сполука часова 

(с.404) 

часова звязь (с.116)    

причинова лучба (с.306)/сполука 

причинова (с.404) 

    

лучба умовна (с.306)/сполука умовна 

(с.405) 

умовна звязь (с.115)    

лучба порівнальна (с.306)/сполука 

порівняльна (с.405) 

порівнальна звязь 

(с.116) 

   

лучба висказова (с.306)/сполука 

висказова (с.406) 

    

лучба питайна (с.307)/сполука питайна 

(с.407) 

    

допустова лучба (с.338)/сполука 

допустова (с.406) 

припустова звязь 

(с.115) 

   

—/виясняльна сполука, зясувальна 

(с.407) 

    

подїл побічних речень щодо 

змісту:/подїл побічних речень за 

змістом: 

    

присудкове речення (с.308)/присудкові 

речення (с.409) 

реченє присудкове 

(с.117) 

речення присудкові 

(с.32) 

реченє присудкове 

(с.87) 

побічне присудкове 

речення (с.23) 

підметові речення (с.309)/підметові 

речення (с.409) 

реченя підметові 

(с.117) 

речення підметові 

(с.32) 

реченє підметове (с.87) побічне підметове 

речення (с.23) 

предметові речення (с.309)/предметові  

речення (с.410) 

реченя предметові 

(с.117) 

речення предметові 

(с.32) 

реченє предметове 

(с.87) 

побічне предметове 

речення (с.24) 

прислівникові речення 

(с.309)/прислівникові речення (с.410) 

реченя прислівникові 

(с.117) 

речення прислівникові 

(с.32) 
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прикметникові речення (с.310)/ 

прикметникові речення (с.410) 

реченя прикметникові 

(с.118) 

речення 

прикметникові (с.32) 

 побічне 

прикметникове 

речення (с.23) 

прислівникові речення:/прислівникові 

речення (с.411): 

    

місцеві речення (с.310)/місцеві 

речення (с.411) 

 речення місцеві (с.34)  побічне прислівникове 

речення місця (с.24) 

часові речення (с.311)/ часові речення 

(с.412) 

реченя часові (с.121) речення часові (с.34) реченя часові (с.89) побічне прислівникове 

речення часу (с.24) 

способові речення (с.311):/способові 

речення (с.412) 

 речення способові: 

(с.36) 

 побічне прислівникове 

речення способу (с.25) 

1.чисто-способові речення 

(с.311)/чисто-способові речення 

(с.412) 

    

2.порівнальні речення 

(с.311)/порівняльні речення (с.413) 

реченя порівнальні 

(с.121) 

речення порівнюючі 

(с.36) 

реченя порівнуючі 

(с.88) 

побічне порівнавче 

речення (с.27) 

3.наслїдкові речення (с.311)/наслїдкові 

речення (с.414) 

реченя наслїдкові 

(с.120) 

речення наслідкові 

(с.36) 

реченя наслїдкові 

(с.89) 

 

причинові речення (с.313)/причинові 

речення (с.414) 

реченя причинові 

(с.121) 

речення причинові 

(с.37) 

реченя причинові 

(с.89) 

побічне прислівникове 

речення причини (с.25) 

намірові речення (с.313)/намірові 

речення (с.415) 

реченя замірові (с.120) речення замірові (с.37) реченя замірові (с.89) побічне прислівникове 

речення ціли (с.25) 

умовні речення (с.314)/ умовні 

речення: умова справждиста, умова 

несправждиста; попередник (побічне 

речення)— наступник (головне 

речення) (с.415-416) 

реченя умовні (с.121) 

 

речення умовні (с.39) 

 

реченя услівні (с.90) 

 

побічне умовне 

речення (с.28) 

попередник – наступник (с.314)/—     

допустові речення (с.314)/допустові 

речення (с.416) 

реченя припустові 

(с.121) 

речення припустові 

(с.39) 

 побічне припустове 

речення (с.28) 

подїл побічних речень по формі:/подїл 

побічних речень за формою: 
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відносні речення (с.315) поділяються 

щодо змісту на:/відносні речення 

(с.418): 

реченя відносні (с.119)  реченя відносні (с.88)  

присудкові речення (с.316)/присудкові 

речення (с.418) 

    

підметові речення (с.316)/підметові 

речення (с.418)   

    

предметові речення (с.316)/предметові 

речення (с.418)   

    

прислівникові речення 

(с.316)/прислівникові речення (с.418)   

    

прикметникові речення 

(с.316)/прикметникові речення (с.418)   

    

питайні речення (залежні питання) 

(с.316)/питайні речення, залежні 

питання (с.419) щодо змісту можуть 

бути: 

реченя питайні (с.120)  реченя питайні (с.88)  

підметові речення (с.316)/ підметові 

речення (с.419)   

    

предметові речення (с.316)/ 

предметові речення (с.419)   

    

прислівникові речення 

(с.316)/прислівникові речення (с.419) 

    

прикметникові речення 

(с.316)/прикметникові речення (с.419)   

    

злучникові речення: 

(с.317)/сполучникові речення (с.418): 

    

а) висказові речення (с.317)/ висказові 

речення (с.420): 

реченя висказові 

(с.120) 

 реченя висказові (с.88)  

предметові речення (с.318)/предметові 

речення (с.421) 

    

прикметникові речення 

(с.318)/прикметникові речення (с.421) 
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підметові речення (с.318)/підметові 

речення (с.421) 

    

б) речення «що» (с.318)/б) речення 

«що» (с.421) 

    

в) речення «щоби» (с.318)/ речення 

«щоб»  (с.422) 

    

г) речення «як, коли» (с.319)/речення 

«як», «коли» (с.423) 

    

нескорочені речення 

(с.319)/нескорочені речення (с.423) 

    

скорочені речення (с.319)/скорочені 

речення (с. 423)   

  скороченє реченя 

(с.90) 

 

скорочення дїєприкметником і 

прикметником (с.319)/скорочення: 

дїєприкметником і прикметником 

(с.424) 

    

скорочення дїєприслівником 

(с.321)/скорочення дїєприслівником (с. 

425) 

    

скорочення дїєімеником 

(с.323)/скорочення дїєімеником (с.430) 

 

 

   

головні речення, висказані коротче 

(с.323)/речення висказані коротче 

(с.432) 

    

чужа мова (с.325)/чужа мова (с.436)     

бесїда пряма (с.306, с.325)/пряма мова 

(с.436) 

бесїда пряма (с.118)   мова пряма (с.36) 

швидка розмова (с.326)/швидка 

розмова (с.437) 

    

бесїда посередня (с.326)/посередня 

мова (с.438); 

залежна мова (с.438) 

бесїда залежна (с.118)   мова непряма (с.36) 

—/уривчаста мова (с.445)     
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періода (с.328)/періода (с.440)   очеркове реченє 

(периода) (с.86) 

 

піднесення (с.328)/піднесення (с.440)     

пониження (с.328)/пониження (с.440)     

 подїл період за змістом:     

порівнальна періода 

(с.328)/порівняльна періода (с.440) 

    

умовна періода (с.328)/умовна періода 

(с.441) 

    

допустова періода (с.329)/допустова 

періода (с.441) 

    

часова періода (с.329)/ 

часова періода (с.442) 

    

—/причинова періода (с.442)     

—/протиставна періода (с.442)     

відносна періода (с.329) / 

відносна періода (с.442) 

    

—/наслїдкова періода (с.443)      

—/питайна періода (с.443)     

—/намірова періода (с.443)     

—/виясняльна періода (с.443)     

форми періоди:      

—/двочленові періоди (с.443)     

—/трочленові періоди (с.443)     

—/чотирочленові періоди (с.443)     

—/багаточленові періоди (с.443)     

—/пятичленова періода (с.444)     

 опуст частий реченя 

(с.112) 

підрядне сполучення 

(с.29) 

поясняючі додатки 

(с.76) 

слова зовні (с.15) 

 сполука речень (с.113) сполучення розділове 

(с.31) 

розширене реченє 

(с.76) 

 

 однорідні реченя 

побічні (с.153) 

 придаток іменниковий 

(с.77) 
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   придаток 

приіменниковий (с.78) 

 

   зложений підмет (с.86)  

   реченє придаткове 

(с.87) 

 

   реченя припускові 

(с.90) 
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Додаток Д 

Діаграми фонетичних та граматичних термінів, які вжито  

у ПГУМ та ГУМ В. Сімовича 

 

 

 

Рис. Д.1 Порівняльна діаграма фонетичних та граматичних термінів у  

ПГУМ (1918) та ГУМ (1921) В.Сімовича, % 

 

 

Рис. Д.2. Кількісне співвідношення фонетичних, морфологічних,  

синтаксичних термінів у граматиках В.Сімовича, % 

 

27% 

35% 

38% 

фонетичні терміни морфологічні терміни синтаксичні терміни 
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Рис. Д.3. Вживання фонетичних та граматичних термінів В. Сімовича  

в сучасній граматичній терміносистемі, % 

 

 

 

Рис. Д.4. Структура фонетичних термінів у граматиках В.Сімовича, % 
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Рис. Д.5. Структура морфологічних термінів у граматиках В.Сімовича, % 

 

 

 

Рис. Д.6. Структура синтаксичних термінів у граматиках В.Сімовича, % 
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