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Наведено завдання і вправи, систематизовані відповідно до про-грами курсу морфології сучасної 

української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено 

практичний матеріал з усіх розділів курсу і передбачено різні типи завдань для аудиторних практичних 

занять, самостійної індивідуаль-ної роботи, контрольної перевірки знань студентів. 

Призначено для студентів-філологів, викладачів, учителів та учнів шкіл і гім-назій гуманітарного 

профілю, практикум може бути використаний для підготовки спецкурсів і спецсемінарів із поглибленого 

вивчення морфології сучасної української літературної мови.  
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