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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників 
Галузь знань, освітній ступінь
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Індивідуальне науково-дослідне завдання  (реферат)
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Нормативна


Спеціальність 
035 Філологія 
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Рік підготовки:


1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат


Семестр
Загальна кількість годин  – 90
Загальна кількість годин – 90 год.

І



Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: 
аудиторних – 
самостійної роботи студента 
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
магістр
6



Практичні


10



Самостійна робота


74



Вид контролю: 
   іспит                                   
Мова навчання – українська

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год., 16 год. – аудиторні заняття, 74 год. – самостійна робота (30 %/70 %).








Заочна форма навчання
Найменування показників 
Галузь знань, освітній ступінь
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Індивідуальне науково-дослідне завдання  (реферат)
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Нормативна


Спеціальність 
035 Філологія 
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Рік підготовки:


1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат


Семестр
Загальна кількість годин  – 90
Загальна кількість годин – 90 год.

І



Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: 
аудиторних – 
самостійної роботи студента 
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
магістр
2



Практичні


4



Самостійна робота


114



Вид контролю: 
   іспит                                   
Мова навчання – українська

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год., 16 год. – аудиторні заняття, 74 год. – самостійна робота (10 %/90 %).











2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 
Мета курсу: осмислення основних концептуальних засад філософії мови; перевірка теоретичних положень із найважливіших тем філософії мови та компаративної лінгвістики.
Завдання курсу:
Ознайомити студентів із поняттями філософія і мова, мова як об’єкт філософських досліджень; філософія мови та інші напрями дослідження мови, що спираються на філософію.
Розглянути порівняльну характеристику категорії роду, числа іменників в українській і російській мовах.
Дослідити систему відмінювання прикметників, числівників, займенників у порівнюваних мовах.
Проаналізувати засади філософського підходу до мови (перші лінгвофілософські ідеї, неокантіанство, логіко-семантична програма мови, герменевтичний, феноменологічний і екзистенційно-феноменологічний підходи, комунікативна філософія і мова, теоантропокосмічна теорія мови).
	Дослідити розвиток лінгвофілософських ідей в Україні (Г. Сковорода, О. Потебня, Д. Овсяннико-Куликовський).
Встановити зв’язки між теоретичними положеннями контрастивної лінгвістики (порівняльної лексикології зокрема) та реаліями живої мови в історичному розвитку та сучасному функціонуванні
Передумови для вивчення дисципліни: "Сучасна українська літературна мова", "Практичний курс іноземної мови", "Російська мова". 
Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів.
Очікувані результати навчання: використовує українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні; аргументує свої погляди на дискусійні моменти правничої лінгвістики; ефективно працює з інформацією: добирає необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класифікує й систематизує; організовує процес свого навчання й самоосвіти; демонструє розуміння фундаментальних принципів буття людини, суспільства; використовує інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності; знає норми літературної мови та вміє їх застосовувати у практичній діяльності; створює усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною мовою; окреслює основні проблеми правничої лінгвістики як науки та навчальної дисципліни.
Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:
І.	Загальнопредметні: володіє розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої думки; володіє знаннями з основних напрямків, закономірностей, змісту і форм наукової діяльності, методів планування, організації та керування науковою творчістю, роботою наукових колективів; володіє мовою як пізнавальним знаряддям кодування та трансформації знань; володіє всіма видами мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо, аудіювання) на базі достатнього обсягу знань із фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства; має сформовані вміння та навички здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною метою; має навички створення словникових статей; розвиває навички самостійного опануваннянових знань; уміє працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, системами інформаційного пошуку.
	Фахові: орієнтується в наукових парадигмах загального та прикладного мовознавства; має уявлення про мову як фактор об’єднання етносу, народу, нації; застосовує досягнення національної та світової культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; розвиває уміння проводити порівняльні дослідження структурних і функціональних властивостей мов незалежно від характеру генетичних відношень між ними; має сформовані уміння аналізу мовних явищ як об’єктивацію багатофакторної діяльності людини; уміє застосовувати знання мови на практиці, користуватися мовними одиницями; критично оцінює набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної науки; володіє сучасною мовознавчою термінологією; знає теорії виникнення мови (філогенез) та процесу становлення і розвитку мовлення окремого індивіда.
	

Програма навчальної дисципліни

Кредит 1. Лінгвофілософський підхід до мови. 
Тема 1. Філософія і мова. Мова, модуси її існування і функція. Мова як об’єкт філософських досліджень. Сутність філософії мови. Представлення сутності мови у науково-зорієнтованій філософії мови. Філософія мови та інші напрями дослідження мови, що спираються на філософію. Філософія мови як навчальна дисципліна.
Тема 2. Виникнення філософії мови як науки. Перші лінгвофілософські школи. Лінгвофілософські ідеї Давнього Сходу (Давній Єгипет, Юдея, Індія). Лінгвофілософські ідеї у Давній Греції (Платон, Арістотель). Аспекти філософії мови у стоїків. Лінгвофілософські ідеї в епоху Середньовіччя. Лінгвофілософські проблеми у середньовічних дискусіях реалістів і номіналістів. Емпіризм та раціоналізм у філософії мови XVII–XVIII ст. Лінгвофілософська граматика Пор-Рояля.
Тема 3. Історія зіставного мовознавства. Зіставне мовознавство, типологія, характерологія й універсологія. Методика зіставного мовознавства.
Кредит 2. Контрастивна лексикологія. 
Тема 4. Предмет і завдання контрастивної лексикології. Полісемія. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми. Етимологія української та англійської мов. Типологія лексичних систем.
Тема 5. Лексико-семантичні системи мов у контрастивному висвітленні. Ономасіологічні та семасіологічні характеристики лексичних одиниць. Семасіологія. Соціальні, стилістичні та функціональні класи слів у порівнюваних мовах.
Кредит 3. Порівняльна граматика. 
Тема 6. Вступ до порівняльної морфології української та російської мов. Порівняльна характеристика категорії роду в українській і російській мовах. Іменник.
Тема 7. Порівняльна характеристика категорії числа іменників в українській та російській мовах. Категорія числа прикметників, займенників, числівників і дієслів.
Тема 8. Система відмінювання прикметників, числівників, займенників.
Тема 9. Порівняльна характеристика категорії виду, особи, стану дієслова.
Тема 10. Порівняльна характеристика простого та складного речення у російській та українській мовах.

Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Назви кредитів і тем
Кількість годин

усього
у тому числі


л
п
лаб
к
ср
1
2
3
4
5
6
7
Кредит 1. Лінгвофілософський підхід до мови. 
Тема 1. Мова, модуси її існування, функції. Зіставне мовознавство як наука та основи зіставного мовознавства як навчальна дисципліна.
14
2
2


10
Тема 2. Виникнення філософії мови як науки. Перші лінгвофілософські школи. Лінгвофілософські ідеї Давнього Сходу
5




5
Тема 3. Історія зіставного мовознавства. Зіставне мовознавство, типологія, характерологія й універсологія. Методика зіставного мовознавства.
5




5
Кредит 2. Контрастивна лексикологія.
Тема 4. Предмет і завдання контрастивної лексикології. Полісемія. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми. Етимологія української та англійської мов. Типологія лексичних систем.
14
2
2


10
Тема 5. Лексико-семантичні системи мов у контрастивному висвітленні. Ономасіологічні та семасіологічні характеристики лексичних одиниць. Семасіологія. Соціальні, стилістичні та функціональні класи слів у порівнюваних мовах.
10




10
Кредит 3. Порівняльна граматика.
Тема 6. Вступ до порівняльної морфології української та російської мов. Порівняльна характеристика категорії роду в українській і російській мовах. Іменник.
7
2



5
Тема 7. Порівняльна характеристика категорії числа іменників в українській та російській мовах. Категорія числа прикметників, займенників, числівників і дієслів.
2

2



Тема 8. Система відмінювання прикметників, числівників, займенників.
7

2


5
Тема 9. Порівняльна характеристика категорії виду, особи, стану дієслова.
5




5
Тема 10. Порівняльна характеристика простого та складного речення у російській та українській мовах
21

2


19
Усього:
90
6
10


74

Заочна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість годин

усього
у тому числі


л
п
лаб
к
ср
1
2
3
4
5
6
7
Кредит 1. Лінгвофілософський підхід до мови. 
Тема 1. Мова, модуси її існування, функції. Зіставне мовознавство як наука та основи зіставного мовознавства як навчальна дисципліна.
14
2
2


10
Тема 2. Виникнення філософії мови як науки. Перші лінгвофілософські школи. Лінгвофілософські ідеї Давнього Сходу
20




20
Тема 3. Історія зіставного мовознавства. Зіставне мовознавство, типологія, характерологія й універсологія. Методика зіставного мовознавства.
10




10
Кредит 2. Контрастивна лексикологія.
Тема 4. Предмет і завдання контрастивної лексикології. Полісемія. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми. Етимологія української та англійської мов. Типологія лексичних систем.
14
2
2


10
Тема 5. Лексико-семантичні системи мов у контрастивному висвітленні. Ономасіологічні та семасіологічні характеристики лексичних одиниць. Семасіологія. Соціальні, стилістичні та функціональні класи слів у порівнюваних мовах.
10




10
Кредит 3. Порівняльна граматика.
Тема 6. Вступ до порівняльної морфології української та російської мов. Порівняльна характеристика категорії роду в українській і російській мовах. Іменник.
12
2



10
Тема 7. Порівняльна характеристика категорії числа іменників в українській та російській мовах. Категорія числа прикметників, займенників, числівників і дієслів.
2

2



Тема 8. Система відмінювання прикметників, числівників, займенників.
12

2


10
Тема 9. Порівняльна характеристика категорії виду, особи, стану дієслова.
10




10
Тема 10. Порівняльна характеристика простого та складного речення у російській та українській мовах
21

2


19
Усього:
120
2
4


114
Теми лекційних занять
Денна форма навчання
№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
Кредит 1. Лінгвофілософський підхід до мови.

Мова, модуси її існування, функції.
2
Кредит 2. Контрастивна лексикологія.

Тема 4. Предмет і завдання контрастивної лексикології.
2
Всього:
4
Заочна форма навчання
№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
Кредит 1. Лінгвофілософський підхід до мови.

Мова, модуси її існування, функції.
2
Всього:
2

Теми практичних занять 
Денна форма навчання
№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
Кредит 1. Лінгвофілософський підхід до мови.

Тема 1. Зіставне мовознавство як наука та основи зіставного мовознавства як навчальна дисципліна
2
Кредит 2. Контрастивна лексикологія.

Тема 4. Предмет і завдання контрастивної лексикології. 
2
Кредит 3. Порівняльна граматика.

Тема 6. Порівняльна характеристика категорії числа іменників в українській та російській мовах. Категорія числа прикметників, займенників, числівників і дієслів.
2
	

Тема 7. Категорія відмінка в українській та російській мовах.
2
	

Тема 10. Порівняльна характеристика простого та складного речення в українській та російській мовах.
2
Всього:
10

Заочна форма навчання

№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
Кредит 1. Лінгвофілософський підхід до мови.

Тема 1. Зіставне мовознавство як наука та основи зіставного мовознавства як навчальна дисципліна
2
Кредит 2. Контрастивна лексикологія.

Тема 4. Предмет і завдання контрастивної лексикології. 
2
Усього:
4

8. Самостійна робота
Денна форма навчання
№
з/п
Назва теми
Кількість
Годин

Кредит 1. Лінгвофілософський підхід до мови.
1.
Тема 1. Зіставне мовознавство, типологія, характерологія й універсологія. Методика зіставного мовознавства.
40
Кредит 2. Контрастивна лексикологія.
3.
Тема 3. Етимологія української та англійської мов. Типологія лексичних систем.
10
4.
Тема 4. Лексико-семантичні системи мов у контрастивному висвітленні. Ономасіологічні та семасіологічні характеристики лексичних одиниць. Семасіологія. Соціальні, стилістичні та функціональні класи слів у порівнюваних мовах.
10
Кредит 3. Порівняльна граматика

8.
Тема 8. Порівняльна характеристика категорії роду, числа в українській і російській мовах. Категорія числа прикметників, займенників, числівників і дієслів. Порівняльна характеристика категорії виду, особи, стану дієслова.
15
9.
Тема 10. Порівняльний синтаксис 
19

Усього:
74

Заочна форма

№
з/п
Назва теми
Кількість
Годин

Кредит 1. Лінгвофілософський підхід до мови.
1.
Тема 1. Зіставне мовознавство, типологія, характерологія й універсологія. Методика зіставного мовознавства.
40
Кредит 2. Контрастивна лексикологія.
3.
Тема 3. Етимологія української та англійської мов. Типологія лексичних систем.
20
4.
Тема 4. Лексико-семантичні системи мов у контрастивному висвітленні. Ономасіологічні та семасіологічні характеристики лексичних одиниць. Семасіологія. Соціальні, стилістичні та функціональні класи слів у порівнюваних мовах.
20
Кредит 3. Порівняльна граматика
8.
Тема 8. Порівняльна характеристика категорії роду, числа в українській і російській мовах. Категорія числа прикметників, займенників, числівників і дієслів. Порівняльна характеристика категорії виду, особи, стану дієслова.
15
9.
Тема 10. Порівняльний синтаксис 
19
Всього:
114

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН);
ІІ – підготовка та захист контрольної роботи; підготовка доповіді з висвітленням таких питань (на вибір):
1. Діахронія і синхронія у компаративістиці. 
2. Типологічна характеристика української та російської мов. 
3. Об’єктивна дійсність і граматична картина світу. 
4. Морфологічні категорії, їх типи. 
5. Категорія роду іменників в укр. і рос. мовах. Зв’язок з категорією істот / неістот. 
6. Вияв категорії роду у іменниках спільного роду, у складених іменниках, у абревіатурах. 
7. Категорія роду прикметників, займенників, числівників, дієслів. 
8. Категорія числа іменників в укр. і рос. мовах. 
9. Опозиція форм числа у речовинних і абстрактних іменників. 
10. Категорія числа прикметників, дієслів, займенників, числівників. 
11. Загальна характеристика категорії відмінка. 
12. Значення відмінкових форм. 
13. Відмінювання іменників укр. та рос.мов у однині і множині (1 відміна). 
14. Категорія відмінка прикметників, числівників, займенників. 
15.Категорія ступенів порівняння. Питання про об’єм категорії. 
16. Утворення форм компаративу і суперлативу в укр. і рос.мовах. 
18. Категорія виду дієслів. Семантичні ознаки доконаного і недоконаного виду. 
19. Поняття видової кореляції. Видові пари. 
20. Перфективація, способи її вираження. 
21. Імперфективація, способи її вираження. 
22. Зв’язок категорії виду з категорією часу і способу дії. 
Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійному вивченню частини програмного матеріалу; систематизації, поглибленню, узагальненню, закріпленню та практичному застосуванню знань студента з навчальної дисципліни та розвити навички самостійної роботи.

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) самостійність виконання;
2) логічність і послідовність викладення матеріалу;
3) повнота виконання завдання;
4) обґрунтованість висновків;
5) використання статистичної інформації та довідкової літератури;
6) наявність конкретних пропозицій;
7) якість оформлення;
8) вміння захищати результати проведеного дослідження.

9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання
ОЦІНКА
ЄКТС
СУМА БАЛІВ
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 


екзамен 
залік
A
90-100
5 (відмінно)
5/відм./зараховано
B
80-89
4 (добре)
4/добре/ зараховано
C
65-79


D
55-64
3 (задовільно)
3/задов./ зараховано 
E
50-54


FX
35-49
2 (незадовільно)
Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.
Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом програмового матеріалу модуля.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання.
Студенту виставляється дуже добре якщо студент активно працює протягом усього практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, допускаючи не більше 1-2 помилок або описок.
 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні помилки.
Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач.
Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене невміння розв’язувати навчальні задачі.
Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд.


Поточне оцінювання та самостійна робота
КР
Накопичувальні бали/сума
Кредит 1
Кредит 2
Кредит 3


Т1
Т2
Т3
Т4
Т1
Т2
Т3
Т4
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
І-40
ІІ-40

300/100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20



10. Засоби дігностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.
11. Методи навчання 
Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод спостереження над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-синтетична), робота з підручником, програмоване навчання, використання наочних посібників (рисунків, схем, таблиць). 

12. Рекомендована література
Базова 
Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Д. Аракин. – Ленинград, 1979. – 301 с.
	Арват Н. Н., Арват Ф. С. Сопоставительное изучение русского и украинского языков в школе : Пособие для учителя. – К. : Рад. школа, 1989. – 190 с. 
	Безпояско О., Городенська К., Русанівський В. Граматика української мови. Морфологія : Підручник. – К. : Либідь, 1993. – 336 с. 
Бондарко А. В. Русский глагол: Пособие для студентов и учителей / А. В. Бондарко. – Л. : Просвещение, 1967. – 190 с. 
	Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: Підручник / Бацевич Флорій Сергійович. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 240 с.
	Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Посібник для перекладацьких відділень вузів / Л. Г. Верба. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 160 с.
	Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / Отв. ред. Г. А. Золотова. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. школа, 1986. – 640 с. 
Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. – К. : Пульсари, 2004. – 400 с. 
Горпинич В. О. Морфологія української мови: Підручник. – К. : ВЦ Академія, 2004. – 336 с. 
Загнітко А. П. Морфологічні категорії в системі предикатності та предикативності речення. – К. : НКМ ВО, 1990. – 68 с. 
Загнітко А. П. Система і структура категорій сучасної української мови. Проблеми теорії. – К. : ІСДО, 1993. – 344 с. 
	Кириченко Г. С., Кириченко С. В., Супрун А. П. Нариси загального мовознавства: навч. посіб. для студ. филол. спец. вищ. навч. закл.: у 2 ч. / Г. Кириченко, С. Кириченко, А. Супрун. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.
	Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: підручник / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2006. – 424 с.
Краткая русская грамматика / Белоусов В. Н., Ковтунова И. И., Кручинина И. Н. и др.; Под ред. Шведовой Н. Ю. и Лопатина В. В. – М. : Рус. яз., 1989. – 639 с. 
Маслов Ю. С. Введение в языкознание.– 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1987. – 272 с. 
	Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка. – М. : Просвещение, 1981. – 254 с. 
	Порівняльна граматика української і російської мов: Підручник для педагогічних інститутів. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Рад. школа, 1961. – 268 с. 
Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. – М. : Учпедгиз, 1958. – 536 с. 
Практикум по изучению русского языка в сопоставлении с украинским/ Сост. Л. И. Галузинская, Н. Ф. Сазонова. – К. :УМК ВО, 1991. – 44 с.
Русанівський В. Структура українського дієслова. – К. : Наук. думка, 1971. – 316 с. 
Сборник упражнений по современному русскому языку / Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. – 3-е изд, перераб. – М. : Высш. школа, 1987. – 320 с. 
	Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / Селіванова Олена Олександрівна. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
	Современный русский язык : Учебник / Белошапкова В. А., Земская Е. А., Милославский И. Г., Панов М. В.; Под ред. В. А. Белошапковой. – М. : Высш. школа, 1981. – 560 с. 
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков / Отв. ред. Н. Г. Озерова. – К. : Наук. думка, 2003. – 534 с. 
	Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ / М. Я. Плющ, О. І. Леута, Н. П. Гальона. – К. : Вища школа,1995. – 284 с. 
	Фоміна Л. Ф. Порівняльна граматика української та російської мов. Морфологія : конспект лекцій. – Одеса : «Одеський національний університет», 2013. – 85 с.
	Цыганенко Г. П. Морфология современного русского языка. Введение. Именные части речи : Лекционный курс. – Донецк : Каштан, 2005. – 344 с. 
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