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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Практичний курс української мови» входить до 

обов’язкових дисциплін підготовки студентів і надає студентам основні базові 

знання з сучасної української мови. Курс дає студентам відомості про основні 

теоретичні поняття сучасної української мови, її норми, функціональні стилі, 

способи словотворення, фонетичні явища, лексику і фразеологію, графіку і 

орфографію, синтаксис та пунктуацію. Ці знання та навички необхідні 

майбутнім вчителям для успішної роботи в сучасних умовах. 

Мета навчальної дисципліни формування високого рівня мовної 

компетентності у професійній і науковій сферах комунікації; підвищення 

загальнокультурного та інтелектуального рівнів особистості. 

Завдання сприяти формуванню стійких мовних та мовленнєвих навичок; 

надати базові знання та навички володіння рідною мовою, що сприяє 

формуванню високого рівня мовної компетентності, яка належить до 

необхідних якостей фахівця; ознайомити з сучасними науковими тенденціями 

мовознавства. 

До видів самостійної роботи належать реферування, виконання завдань 

різного типу. 

До системи забезпечення самостійної роботи навчально-методичними 

засобами входять підручники та посібники. 

Значну частину навчальної дисципліни «Практичний курс української 

мови» студенти вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення курсу, 

необхідно ознайомитися зі змістом, обсягом і питаннями кожної теми. 

Вивчення курсу рекомендується вести окремими темами. Ознайомившись зі 

змістом теми, особливостями розташування матеріалу у різних літературних 

джерелах, слід приступити до першого читання. При першому читанні треба 

відмітити суть теми, важкі та незрозумілі для себе місця. Потім розпочинають 

детальне вивчення матеріалу. Для кращого оволодіння та запам’ятовування 

матеріалу студент повинен вести конспект, вносити до нього окремі положення 
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та поняття, визначення нових термінів, назв тощо. Добре себе перевірити 

відповідями на питання, не користуючись конспектом. Питання для 

самоперевірки акцентують увагу на найважливіших моментах теми. Така 

підготовка буде основою для успішного складання заліку. 

 Самостійна робота здійснюється частково у бібліотеці, частково вдома. 

Консультації проводяться згідно з графіком. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(ПЗ) 

К-сть 

год. 

СРС 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1 Формування української мови 

як національної 

2 4   

2 Функції мови 2 4   

3 Орфоепія та фонетика 2 4   

4 Чергування голосних та 

приголосних 

2 4   

5 Асиміляція та дисиміляція  2 4   

6 Фонетичні явища та 

фонетична краса мовлення 

2 4   

7 Графіка української мови 2 4   

8 Основні правила орфографії 2 4   

9 Лексикологія 2 4   

10 Склад лексики сучасної 

української мови 

2 4   

11 Фразеологія української мови 2 4   

12 Морфемний склад слова 2 4   

13 Словотворення як джерело 

збагачення мови 

2 4   

14 Способи словотворення 2 4   

15 Грамматика української мови 2 4   

16 Самостійні частини мови 2 4   
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17 Службові частини мови 2 4   

18 Просте речення 2 4   

19 Складне речення 2 4   

20 Пряма мова 2 4   

 Всього 40 80   
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1 Формування української мови як національної 

1. Поняття «мова», походження, розвиток, становлення. 

2. Вплив мови на становлення особистості. 

3. Мовні сім’ї, групи. 

4. Українська мова серед мов світу 

Питання для самоперевірки 

1. Яке значення української мови на сучасному етапі? 

2. У чому полягають сприятливі соціальні умови для розвитку  мови? 

3. Що є предметом вивчення офіційної української мови? 

4. Які ознаки сучасного ділового мовлення? 

5. Що означає поняття національна мова? Які національні мови ви знаєте? 

6. Якій внесок сучасної науки  у розвиток української мови? 

7. Які шляхи вирішення питання державності мови ? 

8. Чому зросла роль української мови на виробництві? 

9. Що сприяє збагаченню мови ? 

10. Що таке офіційна мова ? 

Література:  [1; 2 3; 4; 6; 11; 12] 

 

Тема № 2 Функції мови 

1. Поняття функції мови. 

2. Державотворча та інтегруюча функції. 

Питання для самоперевірки 

1. Які функції мови ви знаєте? 

2. Як ви можете поясніти взаємозв’язок між мовою і психікою? 

3. Що змінилося в українській мові з почату ХХІ століття? 

4. Які соціальні та суспільно-політичні події вплинули на мову? 

5. Які технічні явища вплинули на мову? 
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6. Які національні риси відображено у мові різних націй? 

7. У чому полягає комунікативна функція? 

8. У чому полягає державотворча функція мови? 

Література:   [1; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 12] 

 

Тема № 3 Орфоепія і фонетика 

1. Фонетична транскрипція. 

2. Спеціальні знаки фонетичної транскрипції. 

3. Фонема як одиниця фонетики. 

4. Функції фонеми. 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає фонетика? 

2. Які органи мовлення беруть участь у процесі мовного спілкування? 

3. Внаслідок чого виникають тони і шуми? 

4. Яка різниця між творенням голосних і приголосних звуків? 

5. Чому фонема є основною одиницею людської мови? 

6. Чим зумовлені відтінки фонем? 

7. Хто і коли створив учення про фонему? 

8. За якими ознаками класифікують голосні і приголосні звуки? 

9. З якою метою використовується фонетична транскрипція? 

Література:  [1; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 11; 12] 

 

Тема № 4  Чергування голосних та приголосних 

1. Чергування фонем. 

2. Історичні та позиційні чергування. 

3. Чергування голосних. 

4. Чергування приголосних при словозміні та словотворенні. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називається чергуванням? 

2. Які види чергувань існують в українській мові? 
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3. У яких частинах слова може відбуватися чергування? 

4. Яке чергування називається історичним? 

5. Які чергування голосних відбуваються в українській мові? 

6. Які види чергування приголосних розрізняють? 

Література: [1, с. 38–49; 2, с. 40–45]. 

 

Тема № 5 Асиміляція та дисиміляція  

1. Зміни звуків у потоці мовлення  

2. Редукція як закономірний процес. 

3. Види асиміляції в українській мові. 

4. Уподібнення приголосних при усному мовленні. 

Питання для самоперевірки 

1.  Які зміни голосних відбуваються у мовленні? 

2. Чи впливає наголос на вимову голосних? 

3. Які види асиміляції ви знаєте? 

4. Які приголосні за місцем і способом творення  асимілюють? 

5. Як змінюються приголосні у потоці мовлення? 

4.   Чим відрізняється усне мовлення від письмового? 

Література: [2, с. 52–57; 6, с. 42–47]. 

 

Тема № 6 Фонетичні явища та фонетична краса мовлення 

1. Основи фонетичної краси мовлення. 

2. Фонетичні явища української мови. 

Питання для самоперевірки 

1. Які фонетичні явища відбуваються в українській мові? 

2. Що таке чергування фонем? 

3. Які види чергувань ви знаєте? 

4. Чим зумовлені позиційні чергування? 

5. Які історичні чергування вам відомі? 

6. Чому відбувається спрощення звуків? 
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7. Чим зумовлене подовження і подвоєння звуків? 

8. У чому полягає фонетична краса мовлення? 

Література: [4, с. 58–64;  7, с. 48–52]. 

 

Тема № 7 Графіка української мови 

1. Графіка як наука. 

2. Історія графічної системи мови. 

3. Основні принципи графіки. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під терміном графіка? 

2. Які основні вимоги графіки як науки? 

3. Чим визначаються ступінь  досконалості графічної системи мови? 

4. Які особливості української графіки? 

5. Що таке орфографія? 

6. На яких принципах базується українська орфографія? 

7. У чому особливість  кожного із принципів? 

8. Чи відповідає графіка української мови вимогам графіки як науки? 

Література: [1, с. 65–70; 2, с. 53–61]. 

 

Тема № 8  Основні правила орфографії 
 

1. Орфографія як наука. 

2. Принципи української орфографії. 

3. Правила орфографії. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке орфографія? 

2.  Які принципи української орфографії? 

3. Які правила вживання апострофа? 

4. Коли пишеться м’який знак? 

5. Які правила вживання великої букви? 



 12 
 

 

6. Як пишуться складні слова? 

7.  Які правила правопису іншомовних слів? 

8.  Як пишуться префікси і суфікси? 

9. У чому полягає суть історичного принципу? 

10. Чим визначаються диференціюючі написання слів? 

Література: [3, с. 71–76; 9, с. 54–60]. 

 

Тема № 9 Лексикологія 

1. Лексичне значення слова. 

2. Омоніми та їх види. 

3. Класифікація синонімів. 

4. Антоніми та особливості їх вживання. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під значенням слова? 

2. Що розуміють під лексичним значенням слова? 

3. Чому слово має лексичне і граматичне значення? 

4. Чому слова поділяються на повнозначні і неповнозначні? 

5. Чому самостійні слова поділяють на слова з конкретним і абстрактним 

значенням? 

6. Чим викликана поява слів з переносним значенням? 

7. За яких умов відбувається перенесення значень? 

8. Які бувають види переносних значень слова? 

9. Що розуміють під полісемією слова? 

Література: [4, с. 72–78;  8, с. 62–67]. 

 

Тема № 10 Склад лексики сучасної української мови 

 

1. Власне українська та запозичена лексика. 

2. Причини і види запозичень. 

3. Нейтральна та емоційно забарвлена лексика 
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Питання для самоперевірки 

1. Які слова називають старослов’янізмами і яка їхня роль у сучасній 

українській літературній мові? 

2. У чому відмінність між іншомовними словами й інтернаціоналізмами? 

3. Які найдавніші шари іншомовної лексики в сучасній українській мові? 

4. Наведіть приклади пізніших запозичень з різних мов в українській 

сучасній мові. 

5. У чому полягає значення іншомовних слів у сучасній українській 

літературній мові? 

Література: [5, с. 79–91;  7, с. 68–72]. 

 

Тема № 11 Фразеологія української мови 
 

1. Фразеологізми української мови. 

2. Джерела фразеології. 

3. Класифікація фразеологізмів. 

4. Труднощі перекладу фразеологізмів. 

Питання для самоперевірки 

1. На які групи поділяються фразеологічні словосполучення? 

2. Що таке ідіома? 

3. У чому відмінність між ідіомами і фразеологізмами? 

4. Які джерела української фразеології? 

6. Яку роль відіграють фразеологічні словосполучення у мові? 

7. Чи можна перекладати фразеологізми? У чому складність перекладу 

фразеологізмів?  

Література: [5, с. 92–98;  11, с. 73–85]. 

 

Тема № 12 Морфемний склад слова 

1. Морфема та її особливості. 

2. Корінь, префікс і суфікс. 
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3. Основа слова. 

4. Закінчення. Види закінчень. 

5. Причини змін в будові слова. 

6. Спрощення  перерозклад основи. 

Питання для самоперевірки 

1. Чим відрізняється морфема від звука і складу? 

2. Які морфеми входять і які не входять до складу основи? 

3. Які основи називаються непохідними? 

4. Поясніть, за якими ознаками основи відносять до похідних. 

5. Які морфеми називають суфіксами? 

6. Які морфеми називають префіксами? 

7. Яка частина слова називається коренем? 

Література: [8, с. 115–118;  9, с. 96–104]. 

 

Тема № 13 Словотворення як джерело збагачення мови 

1. Способи творення слів в українській мові. 

2. Твірна основа і твірна морфема. 

Питання для самоперевірки 

1. Який розділ науки про мову називається  словотвором? 

2. Які основні одиниці входять до словотворчої системи мови? 

3. Що таке твірна морфема? 

4. Що називається словотвірним гніздом, словотвірним типом? 

5. Які слова називаються твірними? 

6. Які називаються похідними? 

7. Назвіть головні ознаки похідних слів. 

Література: [3, с. 10–18; 7, с. 17–22]. 

 

Тема № 14 Способи словотворення  

1. Префіксальний, суфіксальний, суфіксально-префіксальний способи. 
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2. Основоскладання і зрощення основ. 

3. Абревація. 

4. Неморфологічні способи словотвору. 

Питання для самоперевірки 

1. Які є способи словотвору? 

2. Який спосіб називається морфологічно-синтаксичним? 

3. Який спосіб називається лексико-синтаксичним? 

4. У чому полягає лексико-семантичний спосіб словотвору? 

5. Які є морфологічні способи словотвору? 

6. Який спосіб називається суфіксально-префіксальним? 

7. Чим він відрізняється від інших (префіксального і суфіксального)? 

8. Чим відрізняється основоскладання від зрощення? 

Література: [3, с. 19–25; 7, с. 23–28]. 

 

Тема № 15 Граматика 

1. Граматичне значення слова. 

2. Граматичні категорії. 

3. Граматичні значення. 

4. Вираження граматичних значень. 

5. Граматична форма слова. 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає граматика? 

2.  Які її розділи? 

3. Як ви розумієте вислів  «граматична будова мови»?  

4. У чому виражається граматичне значення слова? 

5. Який характер взаємозв’язку між лексичним і граматичним значенням 

слова? 

Література: [8, с. 27–33; 9, с. 30–41]. 
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         Тема № 16 Самостійні частини мови 

1. Принципи виділення частин мови. 

2. Самостійні та службові частини мови. 

3. Перехід слів з однієї частини мови в іншу. 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає морфологія? 

2. Які слова належать до повнозначних частин мови, а які до службових? 

3. Чому вигуки становлять окрему частину мови, не вважаються ні 

повнозначними, ні службовими словами? 

4. Які принципи  покладені в основу визначення приналежності слова до 

частини мови? 

5. Чим пояснюється можливість вживання слів однієї частини мови в 

значенні іншої? 

Література: [3, с. 42–46; 4, с. 50–54]. 

 

Тема № 17 Службові частини мови 

1. Правила вживання службових частин мови. 

2. Правопис службових частин мови. 

Питання для самоперевірки 

1. Чим відрізняється прийменник від однозвучних з ним повнозначних 

слів? 

2. Як пишуться прийменники? 

3. Які сполучники пишуть тільки окремо? 

4. Яка різниця між частками, прийменниками та сполучниками? 

5. Які основні правила правопису частки не з частинами мови? 

Література: [4, с. 48–51;  8, с. 59–65]. 

 

Тема № 18 Просте речення 

1. Види простих речень за будовою. 
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2. Типи речень за метою висловлювання. 

3. Розділові знаки в простому реченні. 

Питання для самоперевірки 

1. Яке речення називається простим? 

2. Коли вживається тире в простому реченні? 

3. Коли використовується крапка з комою? 

4. Які є види простих речень? 

5. Яка різниця між реченням і словосполученням? 

6. Які є типи порядку слів у реченні? 

7. Яке основне правило вживання тире між підметом і присудком? 

8. Яке основне правило вживання тире в неповному реченні? 

Література: [7, с. 62–68;  10, с. 74–82]. 

 

 

Тема № 19 Складне речення  

1. Складне речення. 

2. Складносурядні речення. 

3. Розділові знаки в складносурядних реченнях. 

4. Складнопідрядні речення. 

5. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях. 

6. Безсполучникові речення і розділові знаки в них 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке складне речення? 

2. Які сполуники вживаються при складносурядних реченнях? 

3. Які розділові знаки використовуються у сладносурядних реченнях? 

4. Що ви знаєте про складнолпідрядне речення? 

5. Які сполучники і сполучні слова вживаються для з’єднання частин 

сладнопідрядного речення?  

Література: [4, с. 69–73;  9, с. 75–80]. 
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Тема № 20 Пряма мова 

1. Правила передачі прямої мови на письмі. 

7. Цитати, оформлення цитат. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке цитата? 

2.  Які розділові знаки при цитатах? 

3. Що таке діалог?  

4. Як передається діалог на письмі? 

5. Що таке невласне пряма мова? Непряма мова? 

6. Які труднощі при заміні прямої мови непрямою? 

7. Що називаються прямою мовою?  

8. Чим характеризуються слова автора? 

9. Яка пунктуація та інтонація в конструкціях з прямою мовою? 

Література: [5, с. 75–79;  9, с. 81–85]. 
 

 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1. Розкажіть про значення мови в житті суспільства.  

2. Функції мови. 

3. Походження української мови, розвиток, становлення. 

4. Мова усна і письмова. Літературна українська мова та загальнонародна.  

5.  Назвіть сучасні слов'янські мови. До якої сім'ї, групи, підгрупи належить 

українська мова. 

6.  Норми сучасної української літературної мови. Культура мовлення та 

норми. 

7.  Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. 

8.  Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови. 

9.  Лексичні норми сучасної української літературної мови. 

10.  Морфологічні норми сучасної української літературної мови. 

11.  Фразеологічні норми сучасної української літературної мови. 
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12.  Синтаксичні норми сучасної української мови. 

13.  Стилістичні норми сучасної української літературної мови. 

14.  Стилі сучасної української мови. 

15.  Науковий стиль, його особливості. 

16.  Діловий стиль, його особливості. 

17.  Художній стиль, його особливості. 

18.  Публіцистичний стиль, його особливості. 

19.  Розмовний стиль, його особливості. 

20.  Фонетика, одиниці фонетики. Фонетична транскрипція. 

21.  Фонема як одиниця фонетики, її функції. 

22.  Вживання великої літери.  

23.  Правопис складних слів.  

24.  Графіка і орфографія. Принципи української орфографії. 

25.  Вживання апострофа в українській мові. 

26.  Вживання м'якого знаку. 

27.  Чергування голосних фонем. 

28.  Чергування приголосних при словозміні. 

29.  Чергування приголосних при словотворенні. 

30.  Подвоєння приголосних в словах іншомовного походження. 

31.  Правопис слів іншомовного походження. 

32.  Подовження та подвоєння приголосних. 

33.  Чергування в-у, і-й. 

34.  Спрощення в групах приголосних. 

35.  Найдавніші чергування голосних. 

36. Зміни приголосних у потоці мовлення.  

37.  Асиміляція та її види. 

38.  Асиміляція за м'якістю. 

39.  Асиміляція за місцем і способом творення. 

40.  Асиміляція за глухістю і дзвінкістю (за голосом). 
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41.  Дисиміляція приголосних фонем. Дисиміляція в усному мовленні. 

42.  Правила переносу слів. 

43. Предмет лексикології, її розділи. 

44. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слова. 

45. Однозначні слова. Терміни. 

46.  Багатозначні слова.  

47. Пряме і переносне значення слів. 

48. Омоніми. 

49. Пароніми. 

50. Синоніми. 

51. Антоніми. 

52.  Склад лексики сучасної української мови з погляду її походження. 

53.  Активна і пасивна лексика сучасної української мови. Неологізми. 

Архаїзми. Історизми. 

54.  Лексика української мови зі стилістичного погляду. Загальновживана, 

суспільно-політична, виробничо-професійна лексика. 

55.  Офіційно-ділова, науково-термінологічна лексика. 

56.  Емоційна лексика, специфічно-побутова, просторічна лексика. 

Діалектизми та жаргонізми. 

57.   Експресивні різновиди мовлення. 

58.  Фразеологія. Джерела фразеології. Класифікація фразеологізмів. 

59.  Лексикографія. Типи словників. Словники української мови. 

60.  Будова слова. Поняття про морфеми. Корінь, суфікс, префікс, 

закінчення. 

61.  Основа слова. Основи непохідні, похідні і зв'язані. 

62.  Словотвір. Словотворчі засоби української мови. Словотворення як 

джерело збагачення лексики. 

63.  Твірна основа. Твірні суфікси і префікси. 

64.  Морфологічні способи словотворення. Основоскладання. Абревіація. 
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65.  Неморфологічні способи словотворення. 

66.  Предмет граматики української мови. Граматичні категорії, граматичні 

значення, граматичні форми слів. 

67. Єдність граматичних і лексичного значень слова. Основні засоби  

вираження граматичних значень слова. 

68. Морфологія як розділ граматики. Система частин мови в українській 

мові. Принципи виділення частин мови. 

69. Перехід слів з однієї частики мови в іншу.  

70. Іменник. Лексичне значення і граматичні ознаки. Правопис закінчень 

іменників, власних назв і загальних імен у кличній формі. Типи відмін 

іменників. Поділ на групи і відмінювання іменників I відміни. Поділ на групи і 

відмінювання іменників II відміни. Відмінювання іменників III відміни. 

Відмінювання іменників IV відміни. Незмінювані іменники. Відмінювання 

іменників, що мають лише форму множини. 

71. Значення і граматичні ознаки прикметника. Лексико-граматичні групи 

прикметників. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників. 

Відносні прикметники. Присвійні прикметники. Творення і правопис 

присвійних прикметників. Проміжні розряди прикметників. Відмінювання 

прикметників. Правопис відмінкових закінчень прикметників. 

72. Числівник. Розряди кількісних числівників за значенням і будовою.  

Порядкові числівники. Відмінювання і правопис числівників. Зв'язок 

числівників з іменниками. 

73. Займенник. Розряди займенників. Відмінювання займенників. 

74. Дієслово. Значення, граматичні ознаки. Вид, стан, спосіб і час дієслова. 

Категорія особи. Дієвідмінювання й особливості особових закінчень  дієслів I 

та II дієвідміни. 

75. Дієприкметник. Активні, пасивні дієприкметники. Творення  

дієприкметників. 

76. Дієприслівник. Творення дієприслівників. 
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77. Прислівник, розряди прислівників, правопис прислівників. 

78. Прийменник, правопис прийменників. 

79. Сполучник. Морфологічний склад сполучників. Сполучники сурядності і  

підрядності. Правопис сполучників. 

80. Частки. Розряди часток і їх правопис. Значення, вживання і правопис 

часток НЕ і НІ. 

81. Вигуки. Розряди вигуків. Правопис вигуків. Розділові знаки при вигуках. 

82. Звуконаслідувальні слова. Передача їх на письмі. 

83. Синтаксис та його  розділи. Словосполучення. Сполучення слів у 

реченні. 

84. Характерні ознаки словосполучень. Які сполучення слів не є 

словосполученнями. Типи словосполучень  за будовою. Назвати типи 

словосполучень за морфологічним вираженням головного слова й навести 

приклади. Типи словосполучень  за смисловими відношеннями між головним і 

залежним словами. Навести приклади. Назвати способи підрядного зв'язку між 

словами у словосполученні. 

85. Назвіть головні ознаки речення. Чим речення відрізняється від 

словосполучень. 

86. Типи речень за метою висловлювання. Які інтонаційні та структурні 

особливості розповідних, питальних, спонукальних речень. 

87. Поділ речень на прості і складні, двоскладні і односкладні, поширені і 

непоширені, повні і неповні. 

88. Ускладнені прості речення. 

89. Порядок слів у реченні. У якому разі можливе відхилення від основних з 

закономірностей порядку слів у реченні. Дайте визначення головних і 

другорядних членів речення. Якими частинами мови виражається простий 

підмет. 

90. Охарактеризуйте способи вираження складеного підмета. 

91. Назвати типи присудків і навести приклади. 
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92. Назвіть основні типи складеного дієслівного присудка. 

93. Тире між підметом і присудком. За яких умов ставиться тире між 

підметом і присудком. 

94. Охарактеризуйте узгоджені і неузгоджені означення. 

95. Прикладка. На які групи поділяються прикладки за значенням. 

96. Охарактеризуйте прямі і непрямі додатки та способи їх вираження. 

Відокремлені додатки 

97. Охарактеризуйте групи обставин за значенням. Відокремлені обставини. 

98. Які речення називаються односкладними. Назвіть типи односкладних 

речень. 

99. Охарактеризуйте безособові речення. Які їх типи за засобом вираження 

головного члена. 

100. Назвіть основні різновиди номінативних речень. 

101. Охарактеризуйте типи нечленованих речень. 

102. Охарактеризуйте типи неповних двоскладних і односкладних речень. 

103. Охарактеризуйте типи простого ускладненого речення.  

104. Речення з однорідними членами. 

105. Речення з відокремленими членами.  

106. Поняття про складне речення. 

107. Складносурядні речення і пунктуація в них. 

108. Складнопідрядні речення. Види складнопідрядних речень. 

109. Складнопідрядні речення з підрядними додатковими. 

110. Складнопідрядні речення з підрядними означальними. 

111. Складнопідрядні речення з підрядними місця. 

112. Складнопідрядні речення з підрядними часу. 

113. Складнопідрядні речення з підрядними міри і ступеня. 

114. Складнопідрядні речення з підрядними причини. 

115. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії. 

116. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими. 
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117. Складнопідрядні речення з підрядними мети. 

118. Складнопідрядні речення з підрядними умовними. 

119. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. 

120. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими. 

121. Конструкції з супідрядністю. Конструкції з послідовною підрядністю. 

122. Складні  синтаксичні конструкції. Охарактеризуйте сполучниково-

безсполучникові складні речення. Синонімія сполучних засобів у складному 

реченні. 

123. Охарактеризуйте безсполучникові речення. Пунктуація в 

безсполучникових реченнях. 

124. Речення із вставними і вставленими конструкціями. 

125. Речення із звертаннями.  

126. Цитати, розділові знаки при цитатах. 

127. Діалог. Передача діалогу на письмі. 

128. Невласна пряма мова. Непряма мова. Труднощі при заміні прямої мови 

непрямою. 

129. Пряма мова. Чим характеризуються слова автора. Пунктуація та 

інтонація в конструкціях з прямою мовою. 

130. Складне синтаксичне ціле. Охарактеризуйте типи складних синтаксичних 

цілих. 
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