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Сучасні напрямки освіти враховують вивчення студентами-

філологами споріднених слов’янських мов, наприклад, чеської, 

польської, словацької, болгарської та ін. Навчання морфологічних 

ознак, як відомо, становить основу граматичної системи. Тому у 

процесі оволодіння слов’янською мовою відводиться значна кількість 

годин на теоретичне і практичне засвоєння особливостей частин мови. 

Теоретичні засади навчання морфології розроблені такими 

вченими, як О. Біляєв, В. Горяний, Н. Грипас, В. Мельничайко, 

М. Плющ, М. Шкільник та іншими. Накопичується досвід методистів 

щодо використання методів, прийомів і вправ для навчання, 

розробляються нестандартні підходи до вивчення морфології в різних 

навчальних закладах (праці О. Горошкіної, В. Горяного, С. Карамана). 

Все це стане у пригоді викладачам під час проведення практичних 

занять з чеської мови. 

Вивчення морфології чеської мови розпочинається із з’ясування 

питання про поділ слів на частини мови. Спорідненість української та  

чеської мов дозволяє вчителю спертись на отримані раніше учнями 

знання з морфології. Розподіл слів за частинами мови здійснюється за 

сукупністю ознак – семантичних, морфологічних, синтаксичних [3: 

207]. Студентам найлегше дається сприйняття семантики слова, тим 

більше, що за цією ознакою здійснюється поділ частин мови на 

самостійні (означають назви понять), службові (виражають 

відношення між поняттями) і вигуки (служать для вияву емоцій) [1].  

Традиційно у чеській мові для класифікації частин мови 

враховують спільні лексичні ознаки, граматичні категорії, синтаксичні 



функції та засоби словотвору. У сучасному мовознавстві існують різні 

погляди щодо кількості частин мови. Це пояснюється тим, що слово 

не можна чітко розподілити на певні класи, враховуючи всі вище 

наведені ознаки. Під час пояснення студентам особливостей чеської 

мови відштовхуємося від традиційного тлумачення класифікації 

частин мови, що сприятиме легшому засвоєнню навчального 

матеріалу.  

Методика вивчення частин мови ґрунтується на специфічних 

принципах, що усталилися в сучасній лінгводидактиці. До них 

відносимо, наприклад, вивчення частин мови у зв’язку з фонетикою, 

лексикою та іншими розділами; вивчення частин мови на 

синтаксичній основі, вивчення системи відмінювання частин мови у 

зв’язку з орфографією, вивчення частин мови в поєднанні з розвитком 

зв’язного мовлення та ін.  

Для опрацювання теоретичних відомостей про частини мови, 

формування у студентів практичних умінь та навичок, крім 

традиційних методів і прийомів, використовують і новітні. До таких 

відносимо, наприклад, метод спостереження над мовними явищами, 

проблемний метод, усний виклад матеріалу, бесіду, метод вправ. 

Останній щодо вивчення морфології охоплює використання ряду 

прийомів: постановка слова в потрібній формі, розмежування 

аналогічних слів, що належать до різних частин мови, зіставлення і 

заміна граматичних форм, складання словосполучень і речень з 

певними формами слів тощо.  

Названі вище та подібні методи і прийоми зумовлюють типологію 

видів морфологічних вправ [2; 3]. Щодо методики чеської мови 

можемо виділити вправи на засвоєння особливостей: 1) іменника, 

прикметника, займенника (замінити називний відмінок необхідним по 

смислу, слова в однині замінити варіантами у множині, вибрати 

правильний варіант відмінкового закінчення та ін.), 2) дієслівних 

форм (вибрати правильний варіант часової форми дієслова, визначити 

правильну особову форму дієслова бути, дієслово у неозначеній 

формі замінити особовою формою та под.), 3) числівника (визначити 

розряд числівника, звернути особливу увагу на форму двоїни, назвати 



правильно, котра година тощо), 4) службових частин мови (порівняти 

вживання прийменника у чеській і українській мовах, визначити 

функцію сполучника та ін.), 5) вигуків (визначення функції наведених 

вигуків у чеській мові, звуконаслідувальні слова класифікувати за 

певними ознаками тощо). 

Наводимо приклади морфологічних вправ, які можемо 

використати у процесі вивчення чеської мови студентами-філологами. 

Вивчення іменників жіночого роду типу žena: 

Вправа 1. Доповніть речення іменниками з дужок. 

Čtu dopis od (kamarádka, sestra, Olga, Zdena, teta, babička). Nesu 

dárek (kamarádka, matka, sestra, Olga, Marta, teta, Helenka). Často 

navštěvuji (matka, kamarádka, sestra, Helena, Zdena, teta, babička). Děti 

sedí na (podlaha, pohovka, tráva, louka, lavička). Mluvíme o (kamarádka, 

sestra, matka, kniha, Olga, Zdena, teta, zahrada, Vilma). Jdu do školy s 

(kniha, aktovka, tužka, Věra, Dana, Jarmila, Alena). Mluvím s (žena, dcera, 

matka, manželka, Vilma, Dana, Olga, babička). 

Вивчення іменників жіночого роду типу žena і прикметників 

твердого типу nová: 

Вправа 2. Розкрийте дужки. Іменники, прикметники та 

займенники поставте в необхідному відмінку. 

V (má nová kniha) jsou obrázky. Studuji se (svá nová kamarádka). 

Knihy jsou v (tvá nová aktovka).  Čtu (zajímavá pohádka). Čtu knihu (svá 

malá sestra). Moje nové kamarádky studují na (filologická jakulta). Moje 

matka je učitelkou na (vysoká škola). Bratr žije se (svá mladá manželka) 

v Jihlavě. Otec mi koupil (nová aktovka). Bydlíme v (stará Praha) v 

(Dlouhá třída). Píšu (nová tužka).Bratr pracuje ve (velká továrna). Často 

navštěvujeme (svá stará babička). Nedávno jsem viděla (tvá teta). Máme 

(malá zahrádka). 

Вправа 3. Утворіть родовий і місцевий відмінки множини. 

Česká kniha, stará babička, zajímavá pohádka, malá sestra, velká 

továrna, nová sousedka, velká rodina, hezká krajina, pěkná zahrada.  

Вивчення іменників чоловічого роду неістот твердого типу byt і 

прикметників твердого типу nový: 



Вправа 4. Розкрийте дужки, іменники та прикметники 

поставте у відповідному відмінку однини і множини. 

Bydlím v (nový dům). V (dům) jsou (pěkný byt). Jedeme (rychlý výtah) 

nahoru. Dnes přijede bratr z (jih). Na (kulatý stůl) stojí váza s květinami. U 

(malý stolek) stojí křeslo. Český časopis je na (můj stolek). Auto přijelo k 

(velký závod). Z (Londýn) jsme letěli tři hodiny. Do (Kyjev) pojedeme 

vlakem. Byli jsme včera v (park). Byli jste na procházce v (les)? Byl jsi na 

(koncert)? Zítra půjdu na (koncert). Stalo se to v (leden). Vrátím se do 

(Praha)  druhého (březen). 

Вправа 5. Доповніть речення іменниками та прикметниками в 

дужках. Виберіть форму однини та множини. 

Stromy rostou vedle (nové domy, velké obchody, široké mosty, Pražský 

hrad, malé rybníky, velký závod).  Jdeme z  (pěkný park, velký závod, 

vědecký ústav, velký podník, nový dům, můj byt). Stojím u (zelený strom, 

kulatý stůl, plynový sporák, vysoký plot). Jdeme k (nový dům, velký 

zelený strom, starý park, velký závod, plzen’ský vlak, svůj byt). Kupuji si 

(čistý sešit, český časopis, pěkný obraz, nový kabát, malý dárek, bílý 

papír). Bylo to v (blízký les, velký závod, nová továrna, vědecký ústav, 

starý dům, městský park, můj byt). Mluvíme o (nový úkol, český jazyk, 

nový román, pěkný dárek, velký úspěch, tvůj nový byt). Stojím pod 

(vysoký strom, velký most, starý hrad). Letadlo letí nad (velký závod, 

zelený les, vysoký dům, krásný park). 

Вивчення іменників істот чоловічого роду твердого типу student і 

прикметників твердого типу nový: 

Вправа 6. Доповніть речення, ставлячи вирази в дужках у 

однині й множині. 

Dostal jsem pozdrav od (můj dobrý kamarád). Jdeme na návštěvu k 

(můj dobrý kamarád, německý dělník, český student, starý dědeček, tvůj 

bratr). Často vidím (můj dobrý kamarád, znamý profesor, tvůj starý 

dědeček). Seznamujeme s (tvůj bratr, znamý profesor, starý voják, český 

student). V té knize se vypravuje o jednom (hoch, Čech, Rus, Nor, dělník, 

profesor, ministr, doktor, kamarád, filolog, ekonom, Afričan). Nevěřím 

tomu (hoch, básník, doktor, biolog). Dáme to (Jan, Karel Novák, Petr 

Horák). 



Вправа 7. Утворіть називний відмінок множини від таких назв 

національностей. 

Polák, Slovák, Kazach, Američan, Angličan, Bulhar, Rumun, Mad’ar, 

Fin, Ir, Ind, Rus, Švéd, Dán, Bělorus.  

Вправа 8. Утворіть кличну форму однини. 

(Zdeněk), kam jdeš? (Karel), máš čas? (Petr), kde jsi? (Mirek), kde 

máme přednášku? (Pan profesor), mohu složit zkoušku? (Drahý hoch), 

děkuji ti za všechno. (Milý bratr), posílám ti srdečný pozdrav z Liberce. 

(Pan Novák), co to děláte? 

byt student 

Вправа 9. Подані речення напишіть у множині. 

Uprostřed pokoje stojí kulatý stůl. V posluchárně je student. Můj bratr 

pracuje v závodě. Na stole leží papír, tužka a časopis. Bulharský student je 

ve třetím ročníku. Můj kamarád pracuje ve vědeckém ústavu. Profesor 

zkouší německého studenta. Jak skládá zkoušky polský student? 

Вивчення присвійних займенників типу můj: 

Вправа 10. Замість крапок поставте пропущені займенники 

mé(moje), tvé (tvoje), své (svoje). 

Pod... oknem rostou stromy. Přátelé nám často píšou o ... městě. 

Dědeček sedí ve ...křesle. Pojedeme na venkov ...autem. Umyj si ruce 

...mýdlem. Pamatuj se na ... dobrá slova. Jsou to ...jablka? Ten kompot je z 

...jablek? Mohu se podívat do ...zrcadla? 

Важливого значення надається вивченню морфології на 

синтаксичній основі. Це необхідно: 1) з метою диференціації певних 

морфологічних одиниць – спільнокореневих слів, що належать до 

різних частин мови або різних граматичних форм; 2) для встановлення 

граматичних ознак змінюваних і незмінюваних слів; 3) для 

формування уявлень про певний розряд слів; 4) для пропедевтичного 

ознайомлення з синтаксичними конструкціями, 5) для запобігання 

помилок [3: 216]. 

Завдяки синтаксично оформленому матеріалу з морфології виникає 

можливість ознайомити студентів із стилістичним використанням 

засобів морфології. Тому врахування синтаксичних зв’язків слів та їх 



форм створює умови для вдосконалення навичок зв’язного мовлення, 

підвищення рівня мовленнєвої культури.  

Таким чином, морфологічні вправи є передумовою для засвоєння 

більш складних розділів: синтаксису, розвитку зв’язного мовлення, 

стилістики. Вибір морфологічної вправи на занятті не може бути 

випадковим, оскільки виконання кожної вправи будується на основі 

специфічних принципів і спрямоване на формування певних 

морфологічних умінь та навичок. Викладач повинен це враховувати 

під час продумування структури заняття, адже правильне, 

систематичне формування морфологічних умінь та навичок є міцною 

основою для засвоєння інших розділів чеської мови і формування 

уявлення про мову в цілому. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Даниленко Л. І. Чеська мова. Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Л. І. Даниленко. – Київ: Вид-во "Довіра", 2007. – 

543 с. 

2. Донченко Т. К. Організація навчальної діяльності учнів на 

уроках рідної мови / Т. К. Донченко. – Київ: Фундація ім. О. Ольжича, 

1995. – 251 с. 

3. Методика навчання української мови в середніх освітніх 

закладах (за ред. М. І. Пентилюк) / М. І. Пентилюк, С. О. Караман, 

О. В. Караман та ін. – Київ: Ленвіт, 2005. – 400 с. 

4.  Чешский язык. Учебник-самоучитель для начинающих. Под 

ред. А. И. Изотова. / А. И. Изотов и др. – М.: Филоматис, 2006. – 176 с. 

5. Широкова А.Г. и др. Чешский язык / А. Г. Широкова, 

П. Адамец, Й. Влчек, Е. Р. Роговская.  – Санкт-Петербург: Аврора, 

2002. – 531 с. 

6.  Čejka M. a j. Cvičení z českého jazyka / M. Čejka, P. Karlík, 

M. Krčmová, Z. Rusínová.  – Brno, 1994. – 170 s. 




