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ВСТУП 

 

Методичні вказівки призначені для організації практичних занять з 

дисципліни «Практичний курс української мови» студентів денної форми 

навчання спеціальності 014 – «Середня освіта (Українська мова і література)» 

за предметною спеціальністю 014.01 «Середня освіта (Українська мова і 

література)» та другою предметною спеціальністю 014.02 «Середня освіта 

(Англійська мова і література)» освітнього ступеня «бакалавр». Дисципліна 

«Практичний курс української мови» входить до обов’язкових дисциплін 

загальної підготовки.  Методичні вказівки розроблені відповідно до освітньо-

професійної та навчальної програм з курсу та на основі модульної системи з 

урахуванням нових підходів щодо підготовки фахівців. Кожен з модулів 

містить наступні види навчального навантаження: практичні заняття та 

самостійну роботу студентів. Методичні вказівки містять короткі теоретичні 

відомості з теми практичного заняття, завдання до теми, контрольні питання 

для самоконтролю студентів, які сприяють закріпленню набутих навичок.   

Методичні вказівки «Практичний курс української мови» орієнтують 

студентів на систематичне й поглиблене вивчення розділів «Фонетика», 

«Графіка і орфографія», «Морфологія», «Лексика і фразеологія», «Словотвір», 

«Синтаксис і пунктуація», а також допоможуть перевірити їхні знання норм 

сучасної української мови. Вивчення курсу української мови має на меті 

допомогти студентам оволодіти орфографічними, орфоепічними, 

граматичними і стилістичними нормами сучасної української літературної 

мови, навчитися правильно аналізувати їх, піднести загальну грамотність і 

культуру усного та писемного мовлення. Враховуючи, що основні знання 

студенти одержали в школі, методичні вказівки спрямовані на підвищення 

знань студентів та формування пізнавальної самостійної діяльності.  

  Мета дисципліни: формування високого рівня мовної компетентності у 

професійній і науковій сферах комунікації; вироблення навичок володіння 
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нормами сучасної української літературної мови; підвищення мовного, 

загальнокультурного та інтелектуального рівнів особистості. 

Завдання дисципліни: формувати у студентів мовленнєві уміння та 

навички, необхідні для активної виробничої та суспільної діяльності, вчити 

користуватися словниками та всіма багатствами мовних засобів, сприяти 

постійному збагаченню словникового запасу. 

На практичні заняття виносяться питання, які спрямовані на більш 

глибоке оволодіння навчальним матеріалом і його закріплення. Виконавши 

завдання до кожної теми, студенти навчаться правильно використовувати різні 

правила орфографії; практично оволодіють нормами сучасної української 

літературної мови; навчаться послуговуватися лексикографічними джерелами 

та іншою допоміжною довідковою літературою. Запропонований список 

літератури надасть змогу більш детально вивчити питання, передбачені 

навчальною програмою, та ознайомитися з різними тлумаченнями і поглядами 

стосовно однієї теми. Запитання до заліку дозволять з’ясувати рівень 

оволодіння студентами навчальним матеріалом. Курс навчання здійснюється з 

урахуванням послідовності викладу матеріалу. Систематизація та повторення 

матеріалу здійснюється з дотриманням одного з основних методичних 

принципів: від простого до складного з поступовим наростанням складності.  
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Практичне заняття № 1 

Тема   Формування української мови як національної  

Мета: ознайомити студентів з основними теоріями формування 

української мови як національної; закріпити знання про мову як суспільне 

явище. 

Короткі теоретичні відомості 

Мова – явище суспільне. Поза суспільством немає мови, оскільки 

обов’язковою умовою існування і розвитку будь-якого людського колективу є 

постійний обмін думками. Коли зникає мова, зникає і народ, держава. 

Національною мовою вважають мову певної нації. Національна мова 

відображає ментальність народу. Мова існує у двох формах: усній та писемній. 

Вона твориться народом і є загальнонародною. Відшліфований варіант 

загальнонародної мови – літературна мова, що має норми на різних рівнях 

(орфоепічному, акцентуаційному, лексичному, морфологічному, 

стилістичному та ін.) 

Мова  належить до найважливіших ознак (і сутностей) людини. Вона є 

засобом і матеріалом формування її інтелекту, почуттів та формою буття. 

Мова – це безперервний процес пізнання світу, його освоєння людиною. Мова 

є засобом спілкування між людьми, передання власного досвіду іншим і 

збагачення досвідом інших.  

Існує кілька версій щодо походження української мови. Донедавна єдино 

правильним вважався погляд, за яким початок формування української мови 

припадає на ХІІ-ХIV століття.  

До сьогодні історики та лінгвісти не мають єдиного погляду про час 

виокремлення української мови з мови-основи. Щодо цього питання існує 

декілька версій. Польський і російський сходознавець М. Красуський 

стверджував, що українська мова є найдавнішою  в Європі, її сліди треба 
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шукати в говірках племен, котрі у ІV – ІІІ ст. до н. е. кочували південними 

степами. На основі зіставлення фонетичних та морфологічних особливостей 

індоєвропейських мов вчений дійшов висновку, що українська мова давніша 

не тільки за всі слов’янські, а й за грецьку, латинську і санскрит. 

Російський мовознавець Ф. Буслаєв, дослідивши лексику і фразеологію 

«Слова о полку Ігоревім», інші писемні джерела давньоруської доби, а також 

пам’ятки чеської літератури, твори давнього українського фольклору, дійшов 

висновку, що українська мова давніша за російську. 

Український лінгвіст І. Ющук зіставив фонетичні системи української 

мови і латинської і вказав на архаїчність української, оскільки вона має велику 

кількість прадавніх індоєвропейських елементів, можливо, більше, ніж будь-

яка сучасна мова, що входить до цієї сім’ї.  

Традиційна точка зору: українська мова виокремилась у ХІІ – ХІV ст. з 

давньоруської, що постала на основі спільнослов’янської, яка, у свою чергу, 

виникла на ґрунті індоєвропейської мови.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповіді на тему «Мова і нація», «Мова і держава». 

Завдання 2. Розкрити основні етапи виникнення і розвитку української мови 

(розкрити традиційну і нетрадиційну точку зору). 

Завдання 3. Охарактеризувати стан сучасної української  мови. 

Завдання 4. Взяти участь у диспуті на тему «Проблеми сучасної української 

мови». 

Завдання 5. Охарактеризувати основні ознаки літературної мови. 

Контрольні запитання 

1. Яке значення державної 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? 
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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] 

 

Практичне заняття № 2 

Тема  Функції мови 

Мета: ознайомити студентів з основними функціями мови; розвинути 

вміння виділяти основні риси національних мов; формувати навички вільного 

володіння мовою. 

Короткі теоретичні відомості 

Мова – це система звукових, письмових знаків або символів, що служать 

засобом людського спілкування, мислительної діяльності, способом 

вираження самосвідомості особистості тощо. Тобто, це система одиниць 

спілкування і правил їх функціонування; явище загальне, абстрактне, відносно 

стабільне, довговічне, загальноприйняте.  

Основними функціями мови є комунікативна, мислетворча. Похідними 

від них є фактична, репрезентативна, емотивна, експресивна, волюнтативна, 

прагматична, естетична, метамовна, когнітивна (гносеологічна), акумулятивна, 

інформативна (референтна). Суть комунікативної функції полягає у 

використанні мови для інформаційного зв’язку між членами суспільства. 

Експресивна функція полягає в тому, що мова є універсальним засобом 

вираження внутрішнього світу людини. Ідентифікаційна функція – мова є 

засобом спілкування тільки для тих, хто її знає. Спілкуватися можуть тільки 

носії певної мови. Тобто мова є засобом ідентифікації, ототожнення в межах 

певної спільності. Гносеологісна – мова є засобом пізнання світу, пізнаючи 

мову, людина пізнає світ. Мислетворча –  мова є засобом формування думки, 

мислити означає оперувати мовним матеріалом. Естетична – мова є знаряддям 

і водночас матеріалом створення культурних цінностей. Культуроносна 
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функція – культура народу зафіксована у мові (усна народна творчість). 

Номінативна функція мови полягає в її здатності називати все словом, тобто 

омовлювати світ. Державна мова виконує такі найважливіші функції: 

інтегруючу (об’єднує людей), організуючу (виступає засобом планування 

тощо), регулюючу (забезпечує здатність підтримувати і відтворювати 

внутрішні й зовнішні зв’язки суспільства). 

Мова системне явище. Її функції виступають не ізольовано, 

проявляються у взаємодії. Відсутність чи неповнота використання якоїсь із 

них згубно впливає на мову в цілому, що відбивається на різних рівнях її 

функціонування і впливає на суспільство. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Мова і ментальність». 

Завдання 2. Дайте коротку характеристику кожній з функцій. 

Завдання 3. Прочитайте роман Д. Оруела «1984» та поясніть взаємозв’язок 

між мовою і психікою. 

Завдання 4. Проведіть тест «Національні особливості».  

Завдання 5. Створіть ситуацію, в якій би проявилися національні риси. 

Завдання 6. Назвіть основні риси відомих вам національних мов. 

Контрольні запитання 

1. Які функції мови ви знаєте? 

2. Як ви можете пояснити 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? 

6. Які національні риси відображено у мові різних націй? 

7. У чому полягає комунікативна функція? 

8. У чому полягає культуроносна функція? 

9. У чому полягає ідентифікаційна функція? 

Література: [1; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 12] 
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Практичне заняття № 3 

Тема Орфоепія та фонетика 

Мета: ознайомити студентів з особливостями відтворення звукового 

мовлення з усіма відтінками; розширити знання про знаки фонетичної 

транскрипції; виробити навички правильно фіксувати звукове мовлення 

знаками фонетичної транскрипції 

Короткі теоретичні відомості 

Наука, що вивчає звукову систему мови, називається фонетикою. 

Фонетика вивчає звуки мови як елемент фонетичної системи  у двох напрямах: 

фізіолого-акустичному (творення звуків мовними органами та акустичну 

природу звуків мови) і фонологічному (смислорозрізнювальні властивості 

звуків, систему фонем та їх різновидів, що виступають у певних фонетичних 

умовах).  

 Звуки мовлення творяться органами мовлення, або мовним апаратом. 

Мовний апарат складається з таких елементів: дихальний апарат, гортань зі 

голосовими зв’язками, надставна труба, що складається з трьох порожнин – 

зіва, рота, носа, органи вимовляння (артикуляції): язик, зуби, губи, піднебіння, 

язичок. Робота органів мовлення відбувається за активною участю головного 

мозку. Звуки остаточно формуються у ротовій порожнині. Акустичні 

особливості їх різні. Залежно від участі голосу і шуму при творенні звуки 

поділяються на голосні і приголосні. 

 Фонема – це найпростіша одиниця звукового мовлення. Фонема і звук не 

тотожні мовні одиниці, хоч тісно пов’язані. Звук стає фонемою лише тоді, 

коли виконує особливі функції передачі змісту думок. Фонеми виконують  у 

мові смислорозрізнювальну і словорозпізнавальну (форморозпізнавальну) 

функцію. 

  Фонетична транскрипція – це точне відтворення звукового мовлення на 

письмі з усіма існуючими відтінками. Для передачі звуків  фонетична 

транскрипція використовує як букви алфавіту так і спеціальні знаки. Не 

використовуються у фонетичній транскрипції великі літери, розділові знаки, 
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апостроф, м’який знак, букви Я, Ю, Є, Ї. При передачі слів фонетичною 

транскрипцією слід пам’ятати, що в українській мові дзвінкі приголосні не 

оглушуються ні в кінці складу, ні в кінці слова. Характерними помилками 

також є вживання бука Я, Ю, Є, Ї, Ь при фонетичному записі слова. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Звук як явище акустичне, 

артикуляторне та фонологічне». 

Завдання 2. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. 

І. Поляна, вчитель, вночі, земля, голубка, боротьба, зозуля, село, союз, неси, 

розумний, лив, інколи, інколи, грати, ллємо, кожух, б’ємося, будується, казка, 

розкидати, розписати, український, кров, шовк, голів, сміється, розказувати, 

косьба, вокзал, місячний, солдатський, кігті, полегшено, звешся, везти, іноді, 

уперше, був, гай, слава, ягода, інший, в’єшся, розум, хліб, чуб, дубки, 

обходити, обтесати, берізка, допомагати, дужка, джміль, кукурудза, любив, 

джем. 

ІІ. Приставлений, марево, черепиця, мети, греби, гарненький, вечоріти, 

передумав, знаєш, наперед, невеликий, весна, стелити, личенько, бряжчати, 

важче, блюдце, легкий, наслідок, небезпечно, кожух, шипшина, ввійти, інший, 

бджола, дзьоб, робиться, смієшся, книжці, невістчин, братство, молодший, 

шість, з тобою, спитати, розстебнути, безкорисно, жінці, освідчитись, кігті, 

був, броджу. 

ІІІ. Витяг, народ, просьба, коритце, балканський, власність, безшумний, 

розшнурувати, розщепити, зжовкнути, зшити, схитрувати, з стільця, шістдесят, 

багатший, заводський, журналістці, ґудзик, зборище, зозуля, вважати, голосуй, 

воджу, піджену, тримаються, зважся, вибачся, пляшці, внучці, у поїздці, 

білгородський, шістнадцять, зцементувати, стерти, розселити, безхребетний, 

велетенський, кукурудза, вгадав. 

Завдання 3. Назвіть складові частини мовного апарату. Опишіть процес його 

роботи. 
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Завдання 4. Простежте процес творення голосних звуків і назвіть органи 

мовлення, що беруть участь у творенні їх. Вимовте кілька приголосних звуків і 

назвіть органи, за допомогою яких вони творяться. 

Завдання 5. Поясніть різницю в значенні однакових букв і буквосполучень. 

Сяяти, милосердя, ягня, малюють, Рилєєв, підзеленити і подзеленькати, 

підземний і подзьобаний, віджити і воджу. 

Завдання 6. У кожній парі допишіть слово, яке відрізнялося б від 

попереднього лише одним першим звуком (не буквою) 

Джаз – г…, джміль – х…, дзень - …, дзявкати – г.., дзьоб – л…, льон – с.., люк 

– л…, їсти– …, тяма – я…, ясно – р…, цькувати – …, щенята – … 

Завдання 7. Випишіть у три колонки слова у яких: 1) звуків і букв порівну; 2) 

звуків менше, ніж букв; 3) звуків більше, ніж букв. 

Радію, праця, рідня, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, 

цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, елекродзвоник, троє, ячмінь, льон, ідея, 

обсаджувати 

Завдання 8. Випишіть у три колонки слова, що починаються: 1) на сонорний; 

2) на дзвінкий; 3) на глухий. 

Жасмин, трубач, серце, яструб, ледве-ледве, кипарис, джерельце, грім, віз, 

фонтан, дзеркало, насип, число, ювелір, пейзаж, їзда, багаж, черевики, матрац, 

двигун, щит, радощі, шуміти, згадка. 

Завдання 9. Випишіть у три колонки слова, що починаються : 1) на губний; 2) 

на зубний; 3) на шиплячий. 

Дощ, п’ятниця, жарт, щонайкраще, зерно, в’юк, грань, надріз, дзвін, час, шлях, 

цятка, тьмяний, клопіт, м’ясо, джерело, льодохід, шов, фельдшер, щілина, 

хитрощі, сонце, вибір, товариш, шукає, м’ята, радість, чекаєш. 

Завдання 10. Запишіть фонетичною транскрипцією текст і дайте 

характеристику приголосних фонем. 

І. Од гори до гори на півтори верстви вподовж загатив Господь Дніпро 

грудами кам’яних скель. Повитикались ті скелі з водної глибини і стирчать, 

неначе вартова сторожа, а через них з височенного перекату скатертю 
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переливається широкий пласт кришталевої лави, рине, пада, розбивається і 

люто, скажено біжить через десятки кам’яних перекатів, гуде, обганя хвилю, 

випручується, стрибає через кам’яні гори, б’ється, кипить, розсипається 

смарагдом і яхонтом і висвічується веселкою (О. Стороженко). 

ІІ. А під теплими снігами спить мати-земля, набирається снаги та буяння 

весняного, тужавіє могуттю життєдайною, леліє в грудях посіяне восени 

житнє зерно, тулить в долонях, гріє в цибулинки дивоквітів, боронить од 

студені глибинні кореневища дубів та слабі паростки трав. Вона матір усім: 

дубам, травам, тобі, Любаню, мені, батьку твоєму Бояну; всі ми з землі 

вийшли, вона нас годує, в ній ляжемо спати (Р. Федорів). 

Контрольні запитання 

1. Що вивчає фонетика? 

2. Для чого потрібна фонетична транскрипція? 

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

4. Внаслідок чого виникають тони і шуми? 

5. Яка різниця між творенням голосних і приголосних звуків? 

6. Чому фонема є основною одиницею людської мови? 

7. Чим зумовлені відтінки фонем? 

8. Хто і коли створив учення про фонему? 

9. За якими ознаками класифікують голосні і приголосні звуки? 

10. З якою метою використовується фонетична транскрипція? 

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

 

Практичне заняття № 4 

Тема  Чергування голосних і приголосних 

Мета: ознайомити з видами чергувань звуків в українській мові; 

виробити вміння правильно змінювати слова, щоб відбулося чергування; 

навчити розрізняти історичні та позиційні чергування, чергування при 

словозміні та словотворенні, визначати  вид чергування; закріпити навички 

розрізняти слова, де не відбувається чергування. 
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Короткі теоретичні відомості 

Чергуваннями звуків називаються різні зміни в звуковому складі слова, 

що виникають постійно і закономірно. Чергування відбувається в усіх 

морфемах. Розрізняють позиційні і давні чергування. До позиційних належать 

чергування і –й, у- в (він іде – ми йдемо), до давніх (історичних) належать 

чергування Е-О (беру - збори), І- А (сідати - садити), Е- І (мести - вимітати), О- 

А (гонити - ганяти) тощо. Найпоширенішим і найвиразнішим у цьому плані є 

чергування такі: 

- Між приголосним вживаються [і], [у] (день і ніч, був у нього), між 

голосними – [й], [в] (думаю й аналізую, прийшла в агентство). У 

пришвидшеному темпі мовлення після слів, що закінчуються на голосний, [і], 

[у], як правило, змінюються на [й], [в]. 

- Перед словами, що починаються з й, я, ю, є, ї, сполучник [і] 

здебільшого зберігається (ішов і їхав, дитсадок і ясла). Щоб не було 

нагромадження звуків [й], у цих випадках може бути сполучник та. 

- Якщо попереднє слово закінчується на голосний, а наступне 

починається з [в] зберігається прийменник у (були у відпустці, зайшли у вагон). 

- Якщо попереднє слово закінчується на голосний, а наступне 

починається на голосний, зберігається [в] (зустріч в ефірі, спад в економіці, 

порядок в установі). 

- На початку речення (абзацу) завжди вимовляється (і пишеться) у. Лише 

перед голосним вживається [в], а не [у]: В університеті розпочалася наукова 

конференція. На початку речення (абзацу) сполучник й взагалі не вживається. 

- Після паузи найчастіше вживаються [і], [у], особливо якщо ця пауза 

слугує для смислового виділення слів, що йдуть за нею.  

- Не чергуються у – в, і – й у словах іншомовного походження, а також у 

тих українських словах, у яких при зміні звуків змінюються значення (вправа – 

управа, вклад – уклад, вдача – удача). 

- Якщо сполучник і слугує для зіставлення двох понять, то чергування з 

[й] не буває: теорія і практика, мир і дружба, мова і нація. 



 15 

Милозвучність українського мовлення забезпечують варіанти слів, що 

активно використовуються в живому спілкуванні (як і в письмі): більше – 

більш, менше – менш, знову – знов та багато інших. Це стосується і давального 

відмінка іменників чоловічого роду на -у, -ю, -ові, -еві, -єві. 

  Розрізняють також чергування при словозміні: нога – нозі, рука – руці, 

вухо – вусі, що відбувається в іменниках при зміні їх за відмінками, та 

словотворенні: утворення прикметників за допомогою суфікса –СЬК, 

іменників за допомогою суфікса –СТВ, творення іменників з прикметників за 

допомогою суфікса ИН та ін. Особливої уваги заслуговують чергування 

приголосних в дієслівних основах: їздити – їжджу, сидіти –  сиджу, купити – 

куплю, графити – графлю, любити – люблю, мостити – мощу, оскільки 

чергуються декілька звуків. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Чергування при словозміні і 

словотворенні». 

Завдання 2. Доберіть споріднені слова або змініть слово так, щоб відбулося 

чергування. Поясніть чергування звуків чи його відсутність. Назвіть вид 

чергування. 

Щілина, гірник, мітла, зелень, промінець, грім, річниця, буйок, папір, вислів, 

січень, гомоніти, визволитель, заболочений, село, взірець, півень, коло, 

бджоляр, березовий, вибір, дзвонити, шепіт, відбій, батьків, нести, зберегти, 

межа, важіль, ніс, вощина, горошина, ячмінь, водозбір, спік, закоренілий, 

говорити, гора, весілля, ведмежа, відстріл, газопровід, біль, пригостити, 

вершок, камінь, вельможність, підстерегти, грозити, двір, він, вечірка, 

верболіз, водостік, уродити, директор, долоня, морозний, борода, кінець, 

кілечко, візок, зіронька, комбайнер, поле, сік, кореспондент, сором, ворон, 

череда, репортер, середа, повінь, чверть, молот, гордий, борг, молоко, серце, 

якір, очі, явір, верх, космос, очерет, пілот, жовтий, чоло, телевізор, толока, 

велетень, перехід, лектор, жнець, стрілець, посол, сосна, день, лісок.  
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Завдання 3. Вставте букви И, Е, О, А і поясніть правопис голосних. 

Прост.рти, прост.рати, вит.рти, вит.рати, приб.ру, приб.раю, заб.ру, заб.раю, 

ст..лю, заст.. ляю, зд.ру, зд.раю, вм.рти, вм.раю,пов.рнути, пов.ртати, пов.ртаю, 

вим.рзнути, вим.рзати, зам. рзнути, зам. рзати, пом.рати, невм.рущий, пом.рти, 

перем.гти, перем.гати, ск.чити, ск.кати, г.нити, г.няти, укл.нятися, укл.нитися, 

допом.гти, допом.гати,ск.тити, ск.тати, зл.мити, зл.мати, вим.гати, м.гти, 

ст..рти, ст..рати, ж.рти, пож.рати, к.тити, к.чати, сх..пити, х.пати, л.мити, 

л.мати. 

Завдання 4. Поставте слова у місцевому відмінку однини і простежте 

чергування. 

Епілог, біг, універмаг, берег, подвиг, ріг, ранг, спінінг, ворог, бульдог, варяг, 

друг, дорога, туга, крига, облога, дуга, бак, словак, електрик, піджак, рюкзак, 

мак, бік, сатирик, павук, звук, земляк, маяк, онук, ознака, гайдамака, ковпак, 

техніка, моряк, балка, п’ятирічка, мряка, барак, страх, казах, чех, патріарх, 

пастух, монарх, розмах, шлях, слух, бідолаха, нюх, невдаха, щебетуха. 

Завдання 5. Утворіть нові слова за допомогою –СЬКИЙ, -СТВО. 

Буг, Оренбург, Воронеж, Цюріх, Волга, Запоріжжя, Убогий, киргиз, Великий 

Устюг, Збараж, Балхаш, Сиваш, Виборг, Черкаси, Вільнюс, Прилуки, Острог, 

Кавказ, Онега, Великі Луки, Черемош, багач, узбек, казах, Канада, Поділля, 

Ірпінь, Хортиця, люд, ткач. 

Завдання 6. Перекладіть. Порівняйте правопис. 

1. Листва на березах была еще почти вся зеленая. 2. Вода заблестела, как 

расплавленный металл. 3. Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. 4. Но 

вот передовые облака уже начинают закрывать солнце. 5. За холмами глухо 

прогремел гром, подуло свежестью. 6. На небе водворялась торопливая 

тревога. 7. Все притаилось, все изнывало под зловещим блеском последних 

солнечных лучей. 8. Матери ненавидят оружие нападения, признавая только 

то, которым защищается жизнь. 9. Вода была до того густой, синей, что даже 

не отсвечивала красным. 10. На пристани никого не было, кроме сторожа с 

фонарем. 11. В семействе был обычай давать шутливые прозвища. 12. Сырую 
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свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь. 13. Я лежал под 

кустиком в стороне и поглядывал на всех. 14. Белые, оборванные тучи 

перетягивались через вершину горы. 15. Есть только две формы жизни: 

гниение и горение. 16. Никогда не видела скупая на цвета северная природа 

такого богатого сочетания красок. 17. Темно-зеленая крапива с тонкой 

цветущей верхушкой стройно тянется вверх. 18. Порывы ветра были так 

сильны, что ломали сучья, пригибали к земле молодняк. 19. Сухой горячий 

ветер нес раскаленный воздух. 20. В сенях пахло свежими яблоками.              

21. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, 

глядевшие на нас с неба. 22. Птица, выпорхнув у вас из-под ног тотчас же 

исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. 23. На венчиках луговых 

цветов покачивались смуглые дикие пчелы. 24. Глаза ее заискрились, и щеки 

запылали. 25. Река еще не замерзла и ее свинцовые волны грустно чернели в 

однообразных берегах. 

Завдання  7. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою 

суфікса –ськ(ий) і запишіть їх у три колонки; 1) ті, у яких внаслідок злиття 

двох приголосних утворилися звукосполучення –зький, -цький, -ський; 2) ті, 

у яких перед –ський пишеться м’який знак; 3) ті, у яких м’якість приголосного 

перед –ський мяким не позначається. 

Сиваш, Лохвиця, Ірпінь, Ворзель, Поділля, Острог, Волноваха, Лопань, Оскіл, 

Одеса, Юкатан, Устилуг, Бершадь, Вишнопіль, Ангола, Оболонь, Несвіж, 

Арциз, Забайкалля, Ізмаїл, Вятка, Ільмень, Случ. 

Контрольні запитання 

1. Що таке чергування? 

2. Які види чергувань існують в українській мові? 

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; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 11; 12] 
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Практичне заняття № 5 

Тема  Асиміляція та дисиміляція приголосних  

Мета: ознайомити студентів з асиміляцією та її видами; навчити 

відчувати зміни приголосних та вплив одного звука на інший, розрізняти види 

асиміляції та передавати її фонетичною транскрипцією. 

Короткі теоретичні відомості 

Асиміляцією називається уподібнення одного звука до іншого у тому 

самому слові. Щодо напрямку уподібнення асиміляція буває регресивною і 

прогресивною. Регресивна асиміляція простежується тоді, коли наступна 

фонема впливає на попередню.  

 Регресивна асиміляція в українській мові буває: за дзвінкістю і 

глухістю, за м’якістю і твердістю, за місцем і способом творення. 

Прогресивною асиміляцією називається явище, коли попередня фонема 

впливає на наступну. Кожен вид асиміляції потребує знання особливостей 

творення звуків, для того щоб розуміти, що відбувається зі звуком, коли він 

потрапляє в ту чи іншу позицію: дзвінкі приголосні впливають на глухі і ті 

змінюють своє звучання, м’які впливають не тільки на попередній звук, а й на 

той, що стоїть перед ним, палаталізуючи два звуки, шиплячі під впливом 

свистячих стають теж свистячими і навпаки.  

Явище протилежне уподібненню одного звука іншому, називається 

дисиміляцією (розподібненням) звуків. Під час дисиміляції відбувається зміна 

в слові однієї з двох однакових чи подібних фонем іншою, артикуляційно 

близькою. Дисиміляція поширена в усному мовленні (молошний, місяшний), 

давня дисиміляція закріплена на письмі (йти, красти). 

Завдання до теми 

Завдання 1. У поданих словах і сполученнях слів знайдіть випадки асиміляції. 

Розчинений, з полів, поодинці, повз себе, сорочці, вокзал, безсмертні, 

розсунути, пізній, світло, натхненний, зцідити, хоч би, казка, миттю, сміється, 

боротьба, наслідки, легкий. 



 19 

Завдання 2. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поясніть вимову 

свистячих перед шиплячими. 

Безжурний, безжальний, зжати, зжований, зжовклий, зжужмити, 

розжалоблювати, розжарений, розжевріти; безшерстий, безшовний, 

безшумний; зшивати, зшити, зшиток; принісши, зрісши, зарісши, повисши, 

напасши; безчесний, безчестя, покажчик; зчеплений, зчесати, зчинити, 

зчистити, зчищати, зчорнілий. 

Завдання 3. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поясніть вимову 

шиплячих перед свистячими. 

Зважся, не вріжся, не морочся, ворожці, книжці, кружці, пряжці, подружці, 

криворіжці, запоріжці; бентежишся, бережешся, боїшся, бризкаєш, відіб’єшся, 

відважишся, возишся, вправляєшся, допевняєшся, здружишся, клянешся, 

користуєшся, метушишся, надієшся, обдивишся, повернешся, розспіваєшся, 

силкуєшся, турбуєшся, усміхаєшся, хвалишся, цураєшся, чергуєшся; білочці, 

бочці, бричці, вилочці, гичці, гіллячці, гречці, двірничці, дичці, дірочці, 

квіточці, козачці, комашці, плитці, поличці, полячці, примочці, родичці, 

синичці, собачці, табличці. 

Завдання 4. Утворіть прикметники з префіксами роз- без- таким чином, щоб 

корінь починався на звук [ж], [ч], [ш], [к], [п], [т], [х], [ф], [с], [з]. Поясніть 

вимову та вкажіть вид асиміляції. 

Завдання 5.  Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис виділених 

слів у російській і українській мовах. 

Известно, что истинное счастье человека в науке и труде. Далеко видна 

желтая полоса песчаного берега. В колеях неезженой дороги росло много 

грибов. Наш витязь мимо черных скал тихонько проезжал и взором ночлега 

меж дерев искал. Когда мы возвращались обратно, лес совсем проснулся и 

ожил и весь наполнился птичьим радостным гомоном. Кстати заговорил я о 

весне: легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль. Нет ничего, что не 

касалось бы честных людей. Стремглав наездники помчались. 
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Завдання 7. У поданих словах знайдіть випадки асиміляції. Запишіть 

фонетичною транскрипцією. Розчинений, з степів, поодинці, геть вже, повз 

тебе, сорочці, вокзал, безсмертні, розсунути, пізній, світло, натхненний, 

зцідити, хоч би, казка, миттю, сміється, боротьба, наслідки, легкий. 

Завдання 8. Складіть речення із словами, в яких спостерігається явище 

дисиміляції, що не закріплена на письмі, а існує тільки в усному мовленні, та зі 

словами, в яких спостерігається явище дисиміляції, що закріплена на письмі. 

Простежте поетапну зміну звуків, поясніть, чому звуки змінилися. Визначте 

характер дисиміляції. 

Завдання 9. Поставити замість крапок пропущені букви ч або ш. 

Пересі...ний, піврі...ний, торі...ній, півні...ний, соня...ник, соня...ний, 

міро...ник, яє...ня, пшени...ний, ру...ник, околи...ний, серде...ний, ру...ниця, 

нару...ники, я...ний, сма...ний, безпе...ний, міся...ний, рі...ний, коли...ній, 

моло…ний, міся…ний. 

Контрольні запитання 

1. Що таке асиміляція? 

2. Які види асиміляції спостерігаються в українській мові? 

3. Коли не відбувається асиміляція за голосом? 

4. Що називають дисиміляцією? 

Література: [3; 4; 6; 8; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 6 

Тема  Фонетичні явища та фонетична краса мовлення 

Мета: ознайомити студентів з алітерацією, навчити визначати асонанси, 

вміло використовувати фонетичні явища української мови у своєму мовленні. 

Короткі теоретичні відомості 

До фонетичних явищ української мови відносять такі питання: алітерація 

та асонанси, чергування голосних та приголосних, спрощення у групах 

приголосних, зміни приголосних у потоці мовлення, подвоєння та подовження 

приголосних, палаталізація, фонетична краса мовлення, орфоепія.  
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Збіг кількох приголосних утруднює вимову, а тому важкі для вимови 

групи приголосних в українській мові мають здатність спрощуватися (тиждень 

– тижня). У словах іншомовного походження спрощення не відбувається 

(студентський).  

  У сучасній українській мові приголосні звуки можуть подовжуватись. 

Подовження виникло внаслідок фонетичного процесу уподібнення. На письмі 

довгі приголосні звуки позначаються подвоєнням букви (знання). 

Подвоюються приголосні при збігові однакових звуків на межі морфем 

(оббити – префікс і корінь, осінній – корінь і суфікс тощо). 

Фонетична краса мовлення залежить від дотримання норм літературної 

вимови. Розділ науки про мову, в якому вивчається система норм літературної 

вимови називається орфоепією. Особливу увагу слід звертати на вимову 

голосних О, Е, И у ненаголошеній позиції та приголосних у різних позиціях. 

Вивчення правильної вимови спрямовується на подолання помилок, серед 

яких виділяються фонематичні й акцентні. 

  Сюди ж належать і деякі фонетичні питання орфографічного характеру: 

правопис префіксів, фонетична милозвучність української мови, повязана з 

чергуванням прийменників і сполучників, роздільна вимова звуків й 

помякшення приголосних. Треба звернути увагу на вимову, дикцію й головне 

– вміння фонетично правильно членувати мовлення, дотримуючись змістовно-

граматичних і фізіологічних пауз. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Визначте, в якому випадку подовження, а в якому подвоєння. 

Віддерти, відділити, погодинний, прикордонник, розрісся, галуззя, змагання, 

стаття, піччю, віддаллю, блакиттю, оббігти, нездоланний, надвіконня, 

гостинно, бездоганний, невинний, беззастережний, піднісся, юннат, міськком, 

знання, роздоріжжя, востаннє, сіллю. 

Завдання 2. Напишіть твір «Осіння мелодія», використавши слова: спросоння, 

зрання, дозвілля, роздоріжжя, верховіття, гілля, узбережжя, навмання, коріння, 

радістю, вдячністю, павутиння, випромінювання, курликання, надвечір’я, 
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багаття, піднебесся, листя, узлісся, затишшя, бовваніти, насіння, притишений, 

ранній, нескінченні, первозданний, здоровенні, беззахисні, незрівнянно. 

Завдання 3. Утворіть прикметники (дієслова), поясніть наявність чи 

відсутність спрощення. 

Пристрасть, честь, контраст, форпост, студент, журналіст, очистити, дилетант, 

доблесть, свист, совість, успіх, виїзд, злість, капость, радість, щастя, проїзд, 

жалість, тиждень, солдат, якість, гігант, цілісність, компост, заздрість, 

нещастя, кістка, зап’ястя, пестити. 

Завдання 4. Наведіть приклади алітерації та асонансів (з художньої літератури 

чи складіть самостійно). 

Завдання 5. Знайдіть приклади алітерації та асонансів у наведеному уривку: 

Сумно в Сонгороді восени. Низьке темно-сіре небо; не то ранок не то 

вечір цілий день; пронизуватий, холодний вітер, купи пожовклого, мокрого 

листя і дощик, дощик і дощик. Плачуть під ним вікна, плачуть стріхи, плачуть 

дерева, тини, коні, плаче навіть картуз звощика, що, закутавшись, схилився на 

передку.… Сумно. А ще сумніше в темний, довгий, холодний вечір. Вітер наче 

казиться – то стогне, то плаче, то регіт підніме, то стиха, поволі застука по 

віконницях запертих, то знов заскиглить, завиє, заплаче, й сипне, і сипне 

дрібненьким дощем. Пусто страшенно; безлюдно, тільки тополі неначе в 

докорі хитають чорними вершечками, мов дивуючись, як таки можна вилазить 

на вулицю в таку негоду (В. Винниченко).  

Контрольні запитання 

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? 

7. Чим зумовлене подовження і подвоєння звуків? 

Література: [1; 2; 3; 4; 6; 9; 11; 12] 
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Практичне заняття № 7 

Тема  Графіка української мови 

Мета: ознайомити студентів з вимогами графіки як науки; закріпити 

знання про орфографію, її базові принципи. 

Короткі теоретичні відомості 

Графіка – це сукупність  даної писемності, сукупність начертань, якими 

усне мовлення передається на письмі. Ступніть досконалості графічної 

системи визначається тим, наскільки точно букви письма відповідають звукам 

мовлення. Найважливішим для графіки є відповідність між алфавітом і 

системою звуків. Орфографія – розділ мовознавства, в якому розглядається 

правила передачі звукової мови на письмі. Орфографія і графіка тісно зв’язані 

між собою, але не тотожні. Можна вважати, що графіка є засобом орфографії, 

а орфографія – це правила вживання графічних засобів. 

 Українська орфографія базується на таких принципах правопису: 

фонетичний (слова пишуться так як вимовляються), морфологічний ( значущі 

частини слова в усіх споріднених словах передається однаково, незважаючи на 

їх неоднакову вимову у різних формах того самого слова), історичний 

(написання зберігається традиційно, не спираючись  ні на вимову ні на 

морфологічну будову слова), смисловий (диференціюючий – залежно від 

значення слова: Земля, земля . 

Орфографія усталює єдині правописні норми та правила (орфоепічні, 

словотворчі, морфологічні, лексичні) літературної мови, є гарантом 

взаєморозуміння між мовцями, що користуються писемним спілкуванням. 

Вона забезпечує однакове прочитання слова, бо її правила надають йому 

єдиного графічного образу. Орфограма – це конкретний прояв того чи іншого 

правила орфографії в окремому випадку. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Назвіть основні принципи графіки як науки. Прокоментуйте 

дотримання цих принципів у графіці української мови. Проілюструйте 

прикладами. 
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Завдання 2. Порівняйте графіку української мови з графікою російської 

(англійської, німецької, французької) мови. Проілюструйте прикладами. 

Завдання 3. Керуючись морфологічним принципом написання слів, вставте 

пропущені букви в споріднених словах 

Багатий – бага..ство, люди – лю..ство, громада – грома..ський, сдент – 

студен..ський, гігант – гіган…ський, турист- тури..ський, пропагандист – 

пропаганди..ський, молотити – моло..ьба, просити – про..ьба, лічити – лі..ба, 

кіготь – кі..ті, віхоть – віті, далекий – дал..ч, великий – вел..ч. 

Завдання 4. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса –

ськ(ий) і запишіть їх у дві колонки; 1) ті, у яких сполучення суфікса –ськ(ий) 

з кінцевим приголосним твірної основи пишеться за фонетичним принципом; 

2) ті, у яких написання цих сполучень не збігається з вимогою. 

Ятрань, Новоселиця, абхазія, комендант, завод, Рига, альпініст, Овруч, дивак, 

Волгоград, село, якут, Калуш, журналіст, Арал, емігрант, Житомир, Ельбрус. 

Завдання 5. Чому в словах уманський, Уманщина після н м’який знак не 

пишеться, хоч Умань, а в словах  гуцульський, Гуцульщина після л  пишеться 

м’який знак, хоч гуцул? 

Чому в кінці слова століть є м’який знак, а в кінці слова сторіч немає? 

Чому і місцевому відмінку в слові в скриньці пишеться м’який знак, а в слові в 

хатинці він не потрібен? 

Яка різниця в значенні слова бельгійці і бенгалці? А які два різні значення 

може мати слово вихованці? 

Завдання 6. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис м’якого 

знака в російській і українській мовах. 

 Я видел небо …Ты не увидишь его так близко! Туча быстро неслась по небу, 

разрастаясь вглубь и вширь. Степь, степь, – и больше ничего, вдали старый 

курган или ветряк. Тиха украинская ночь. Тучи сделались как бы тоньше и 

прозрачной. 

Завдання 6. Перекладіть на українську мову. Які знаки вживаються в 

російській мові там, де в українській стоїть апостроф? 
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В мягком воздухе разлит осений запх, подобный запаху вина. О прибрежные 

камни равномерно и глухо бьет волна. Вместо десяти часов утра мы выехали в 

два. Дети стали больше – им надо серьезно учиться.  

Завдання 7. Назва столиці Лаосу по-російському пишеться Вьентьян, по-

українському – В’єтьян; назва місцевості у В’єтнамі по-російському – 

Дьенбьенф, по-українському – Дьєнб’єнфу. Чому по-українському не можна ці 

назви написати так само з двома м’якими знаками, як у російській мові? 

Завдання 8. Узяті з ―Малого атласу мира‖ географічні назви запишіть по-

українському в три колонки: 1) з м’яким знаком перед  й, я, ю, є, х,; 2) з 

апострофом; 3) без м’якого знака і без апострофа. При цьому майте на увазі, 

що російські мові м’який знак перед я,ю,е,и вказує, що ці букви позначаються 

два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі], а буквосполучення ьо читається як [йо] після 

м’якого приголосного. 

Тисафюред, Єйдфьорд, Танганьика, Реюньон, Дансмьюр, Уальяга, Рюкю, 

Пяндж, Дьюрант, Орокьета, Ирьона, Ньюпорт, Ньюберг, Оньон, Намюр, 

Амударья, Щельябож, Юрья, Чямся, Мюнхен, Иньяка. 

Завдання 9. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис 

іншомовних слів у російській і українській мовах. 

Одна из дверей была завешена огромными двойными портьерами. В 

арьергарде Дохтуров и другие, собирая батальоны, остреливались от 

французской кавалерии. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное 

молчание. Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем. 

Завдання 10. Запишіть словосполучення в дві колонки: 1) ті, що пишуться 

через дефіс; 2) ті, що пишуться окремо. 

Гігант (паровоз), меч (риба), плазун (удав), риба (івасі), учитель (фізик), не 

гній (дерево), товариш (директор), місто (воїн), красень(пароплав), месник 

(партизан), добротворець (народ), народи (брати), гриб (трюфель), вітер 

(пустун). 

Завдання 11 . Що хотів донести читачеві кожен автор, використовуючи 

графічну систему та індивідуальну пунктуацію? 



 26 

 а)    Чорне – біле – золоте – зелене –  

        Спалахнуло – блиснуло – знялось! 

        Грім ударив особисто в мене, 

        Око сонця кров’ю налилось. (Л.К.) 

б) В душі прекрасній найсумніший випадок – обертається на красу. 

в) Через кілька днів по приїзді – з головою поринув у роботу. 

г) В-с-е  с-п-о-к-і-й-н-о. 

д)                                                                            гроза 

                                       …атмосферні ліфти освітились грозою. 

                                       Ти падаєш, 

                                       ніби оглушений громом раптовим. (Володимир Олейко) 

є) З правосуддям не граються – то воно веде сувору гру зі світом, девіз якої: 

незалежність і непідкупність; непідкупність суджень, непідкупність спогадів, 

непідкупність уяви.                                                                                

ж) Пишемо: «Бережіть красуню природу!» Закликаємо: «Рятуймо 

бенгальського тигра» Страуса нанду і якогось черв’яка заносимо у Червону 

книгу. А жінку губимо. Щодня, щогодини, щохвилини. 

Контрольні запитання 

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? 

Література: [3; 4; 6; 8; 11; 12] 

Практичне заняття № 8 

Тема  Основні правила орфографії 

Мета: закріпити основні правила орфографії, навчити студентів 

використовувати відомі їм орфографічні правила на практиці; виробити вміння 
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писати грамотно, без помилок. 

Короткі теоретичні відомості 

Писемне мовлення має чітко визначені правила написання літер у 

коренях слів, на межі морфем (правопис префіксів, суфіксів, часток, вживання 

мякого знака і апострофа). Опрацьовуючи  тему «Орфографія», слід чітко 

розрізняти слова і схожі (омонімічні) з ними словосполучення (напамять – на 

память) і засвоїти правила написання слів разом, окремо й через дефіс. 

Вивчаючи правопис апострофа і м’якого знаку звернути увагу на особливості 

їх правопису в українській мові.  

На особливу увагу заслуговують також теми «Вживання великої літери», 

«Правопис прізвищ і географічних назв», оскільки вживання великої літери 

належить до традиційних написань і тут багато умовного, такого, що залежить 

не від самої мови, її природи, а від суспільства, яке користується даною мовою 

і на свій смак виділяє певні мовні одиниці як особливо значущі у мовній 

комунікації. Можна вважати загальним правилом таке: в кожній власній назві 

перше слово пишеться з великої літери. Частіше це вказівки на конкретну 

власну назву: Вінницька область. 

У правописі слів іншомовного походження поєднуються різні принципи 

української орфографії – фонетичний, традиційний та морфологічний. У 

деяких випадках ураховуються диференціюючі написання в поєднанні з 

фонетичним принципом (дизель–Дизель). Слід вивчити правила, що 

регулюють написання в іншомовних словах  И, І, Ї, Е, Є, вживання мякого 

знака та апострофа, подвоєння приголосних. 

Український правопис регламентує вживання літери ґ. 

Літера ґ передає на письмі задньоязиковий зімкнений приголосний як в 

українських словах, так і в давнозапозичених і зукраїнізованих: аґрус, ґава, 

ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, ґеґати, ґедзь, ґелґотати, ґерґотати, 

ґерґотіти, ґешефт, ґиґнути, ґирлиґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґоґель-моґель, 

ґрасувати, ґрати (іменник), ґратчастий, ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґудзик, 
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ґуля, джиґун, дзиґа, дзиґлик тощо та похідні від них, а також у прізвищах 

Ґалаґан, Ґудзь і под. 

У власних назвах іншомовного походження етимологічний g згідно з 

усталеною традицією вимовляється як г; проте збереження g у вимові не є 

порушенням орфоепічної норми. Отже, правильною є вимова: Гданськ і 

Ґданськ, Гренландія й Ґренландія, Гібралтар і Ґібралтар; Гарібальді й 

Ґарібальді, Гете й Ґете. 

 Правила написання складних слів разом чи через дефіс ґрунтуються на 

семантиці, на способах творення різних частин мови та їх морфологічній 

будові. В основу написання складних слів покладено диференціюючий 

принцип. За цим принципом залежно від значення  той самий звуковий 

комплекс може писатися разом чи через дефіс або окремо (по перше, по-

перще, проте, про те). Дефіс уживається тоді, коли компоненти втрачають 

свою самостійність і виражають одне поняття. 

 Префікси і суфікси української мови мають чіткі правила написання. 

У префіксах, що мають ненаголошені голосні, пишеться Е чи И залежно від 

значення слова, префікс з- передається на письмі за фонетичним принципом. 

Правопис суфіксів регулює правила вживання Е, И залежно від частини мови, 

значення, традицій. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Принципи української 

орфографії». 

 Завдання 2. Назвіть принципи української орфографії. Проілюструйте 

прикладами. 

Завдання 3. Написати словосполучення на вибір, уживаючи велику чи малу 

літеру і аргументуючи свій вибір. 

Завдання 4. Написати приклади слів, що проілюструють орфографічні правила 

правопису префіксів та суфіксів.  

Завдання 5. Проілюструйте прикладами правила вживання апострофа та 

м’якого знаку. 
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Завдання 6. Проілюструйте прикладами правила написання слів разом, 

окремо й через дефіс.  

Завдання 7. Складні слова записати у дві колонки: разом і через дефіс. 

Батько...мати, хліб...сіль, трудо...день, людино...день, контр...адмірал, 

інженер...механік, лісо...степ, літак...снаряд, пів...години, пасажиро...кілометр, 

крути...голова, Нечуй...вітер, екс...чемпіон, контр...атака, бджоло...знавство, 

радіо...фізик, гори...цвіт, альфа...промені, водо...грай, 

Мало...катеринівка, буряко...комбайн, Непий…пиво, перекоти...поле, 

авіа...моторе...будування, блок...апарат,  трудо…день, пів...яблука, 

земле...впорядкування, життя...буття, жень...шень, пів...озера, 

пів...лимона, стоп...кран, буй...тур, жар...птиця, фото...монтаж, 

свят...вечір, жук...носоріг, пів...Африки, залізо...бетон, пів...листа, 

льон...довгунець, полу...станок, напів...фабрикат, 5О...річчя, 

сто...шістдесяти...річчя, дочка...красуня, люби...мене, міні...футбол, 

чар...зілля, мати...й...мачуха, багатир...сусід, Туган...Барановський, 

Тугар...Вовк, щастя...доля, Білгород...Дністровський, жук...плавунець, Пе-

реяслав...Хмельницький, Бестужев...Рюмін, Дольд...Михайлик, Нетуди...хата, 

Новоград...Волинський, пів...Ялти, пів...острів, екс...прем'єр, євшан...зілля, 

полин...трава, дід...хлібороб. 

Завдання 8. Замість крапок поставити, де треба, апостроф. 

 Повір...я,   сер...йозний,   міжгір...я,   Лук...янчук,  підгір...я,   матір...ю,   

кур...йозний,   забур...янений,   валер...янка,      Гур...ївка,      між...ярусний,      

зв...ялити, В...яземський, в…юнкий,  Солов...йов,    Св...ятослав,   сім...янин, 

обов...язок,     б...юро, б…язь,    полум...яніти,     запам...ятати, торф...яний,     

медв..яний, В…ятка, сап...янці,  моркв...яний,  арф...яр,  бур…ян,      

черв...як,       присв...ячений,  м…ясний,    в...юнкий,  верф...яний, В...язьма, 

В...ячеслав, дріб...язковий, достопам...ятний, духм...яний, взаємозв...язаний, 

рутв...яний, зобов...язаний, потьм...яніти, різьб...ярство, зав...язка. 

Завдання 9. На місці крапок поставити и, і, ї, спираючись на відповідні 

правила орфографії. Від підкреслених слів утворити похідні слова. 
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Алж...р, Антаркт...да, Аргент...на, Баст...лія, Б...рма, Ваш...нгтон, Верг...лій, 

Гал...лей, Гр...г, Гр...нв...ч, Д...дро, Кал...форнія, Єрусал...м, К...тай, Кр...т, 

Л...ван, Паган...н..., Палест...на, С...нгапур, Т...ц...ан, Ток...о, Узбек...стан, 

Хем...нгуей, Х...рос....ма, Австрал....я, Амер....ка, Браз...л...я, Єг...пет, 

Л...тва, К...пр, Пар...ж, Р...га, Сард...нія, С...ц...лія, Тадж...к...стан, 

Тавр...я, Та...ті, Т...бет, Ф...л...ппіни, Ч...лі, Балт...ка, Мекс...ка, Цюр...х, 

Вірдж...нія, Мадр...д, Горац...й. 

Завдання 10. Вставити пропущені літери в поданих нижче словах, звірити з 

орфографічним словником. 

Д...с...ртація, атр...бути, пр...парат, акр...д...тація, акс.л...рація, 

ал...горичний, бр...кет, б...н...фіс, в...ст...булярний, в...ранда, гр...надери, 

д...корація, д...кламація, д...намічний, д...р...жабль, інт...лект, шт...грал, 

кр...дитор, м...льхіор, п...л...нгатор, п...с...мізм, п...ст...циди, пр...нц...повий, 

р...кошет, тр...птих, ут...літарний, ф...д...ративний, ц...стерна, ш...злонг 

Р...ф...рендум, р...абілітація, р...агувати, р...кошет, д...вальвація, 

пр...ор...тет, пр...т...ндент, д...лема, д...цибел, р...активний, д...ригент, 

ант...історичний, д...героїзація,  д. . .фтонг,  р. . .торика, д. . .ференціал, 

ант...гігієнічний, р...акліматизація, р...туал, д...ктатор, ар...тмія, 

д...пігментація, р...тмічний, пер...фраз, р...продуктор, р...трансляція, 

д...ескалація, д...версія, д...ц...метр, д...зінфекція, п...р...ферія, 

р...з...денція, д...спропорція, д...зактивація, д...засоціація, д...скомфорт. 

Завдання 11. На місці крапок, де потрібно, поставити пропущені букви, 

користуючись відповідними правилами. 

Проїз...ний, пристрас...ний, контрас...ний, прихвос...ні, аген...ство, чес...ний, 

мес...ник, сер...це, студен...ський, фашис...ський, очис...ний, дилетант...ський, 

доблес...ний, кож...ний, повіс...ці, пос...лати, ровес...ник, совіс...ний, 

ус...ний, хрус...нути, ціліс...ний, словес...ний, гіган...ський, шіс...десят, 

зліс...ний, шіс...надцять, ях...смен, капос...ний, форпос...ний, балас...ний, 

щас...ливий, корис...ний, зап'яс...ний, виїз...ний, інтриган...ський, 

плюс...нути, бряз...нути. 
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Контрольні запитання 

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? 

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; 4; 6; 8; 11; 12] 

Практичне заняття № 9 

Тема  Лексикологія 

Мета: ознайомити студентів з основними розділами лексикології; 

навчити розрізняти прямі і переносні лексичні значення слів; закріпити 

навички користування тлумачними словниками. 

Короткі теоретичні відомості 

Лексикологія вивчає словниковий склад мови, значення, походження та 

зміну значень слів у процесі історичного розвитку. Сукупність усіх слів, які 

вживаються в мові становлять її лексику, або словниковий склад. До 

словникового вкладу входять усі відомі слова, незалежно від того, в яких 

галузях життя вони вживаються. У шеститомному ―Українсько-російському 

словнику‖, виданому Інститутом мовознавства АН України, налічується 

більше 121 тис. слів. Але охопити всі слова мови у словнику неможливо, адже 

кількість їх у мові весь час зростає. Крім того, у загальномовний словник не 

включаються терміни (а їх понад мільйон). 

 Слово – одна основних одиниць мовлення. Значення слова – це 

узагальнене відображення у мозку людини однорідних предметів, якостей, 

властивостей і дій. Не всі слова в мові однакові за значенням. Одні називають 
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реально існуючі предмети, явища суспільного життя і природи, мають свій 

реальний зміст (повнозначні), інші нічого не називають, а тільки вказують на 

відношення між самостійними словами (службові). 

  Слова можуть набувати нових лексичних значень. Цим забезпечується 

можливість називати нове поняття і новоутвореними словами і старими, 

переосмисленими (ланка, піонер). Лексичні значення слів можуть 

розширюватися, звужуватися або істотно змінюватись (столяр, каша, пиво, 

квас). 

У кожній мові є слова, що мають тільки одне лексичне значення (моряк, 

кухар, олівець). Переважну більшість таких слів становлять терміни. Термін – 

це слово або сполучення слів, що виражає певне поняття, яке застосовується в 

науці, техніці, мистецтві.  

Слова можуть існувати в прямому і переносному значенні. Слова з 

прямим значенням – це звичайні  назви предметів, явищ (килим, грім, орел). 

Переносне значення слова полягає в тому, що певна назва одного предмета 

може переноситись на інший (одним словом називаються схожі між собою 

предмети чи явища, тому що між предметами чи явищами є чимало спільного, 

одне явище певними своїми ознаками подібне до іншого, внаслідок цього 

одним і тим же словом можуть називатися схожі між собою предмети чи 

явища). Вживання слів у переносному значенні здійснюється за допомогою 

метафори, метонімії, синекдохи. 

 Омоніми – слова з різним значенням і однаковим звучанням. В 

українській мові розрізняють омофони, омографи і омоформи. 

Пароніми – слова, близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за 

значенням. Незначна різниця у вимові паронімів спричиняє труднощі у їх 

засвоєнні, призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного 

слова іншим. Тому треба уважно стежити за вживанням малознайомих слів і 

завжди звертатися до тлумачних словників, щоб уточнити значення, правопис 

та вимову потрібного слова. 
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Синоніми поділяються на абсолютні, відносні, текстуальні, 

фразеологічні, синтаксичні. Антоміми – слова з протилежним значення. Не всі 

слова мають антоніми. Одне й теж саме слово може мати різні антоніми. Це 

пов’язано з багатозначністю слів: свіжий вітер – теплий, свіжий огірок – 

солоний, свіжий хліб – черствий. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Поясніть значення слова земля. 

1.Дай землі, то й вона тобі дасть. 2. Земля багата – народ багатий. 3. Колос 

повний до землі гнеться, а пустий вгору дереться. 4. На чиїй землі живеш, того 

й воду п’єш. 5. Не випускай землі з рук, бо діти проклянуть. 6. Чия земля, того 

й хліб. 7. Доглядай землю плідну, як матір рідну. 8. Держись землі, то не 

впадеш. 9. На чорній землі біла пшениця родить. 10. Земля – мати. 11. Стерти з 

лиця землі. 12. Прикипіти до землі. 13. Нехай розвідниками в небо летять 

супутники Землі. 14. Якийсь час пливли вони в тумані, поміж берегами, 

одірвані від землі й безпомічні. 15. Земля плаче в кайданах. 16. Колись і в 

Обухівці шуміла революція: одібрали землі панські. 17. Мій рідний край, моя 

земля, велика-превелика. 18. Земля набирала сили, хліба помітно зеленішали. 

Завдання 2. Запишіть українські відповідники до кожного значення слів 

отношение, считать, положение, перевести, мешать, мягкий, круглый. 

Завдання 3. У наведених прикладах виявіть слова, вжиті в переносному 

значенні. Поясніть, яку функцію вони виконують. 

1. Попереду – нові горизонти мирного будівництва. 2. Каскад рекордів. 3. 

Орбіти інтеграції. 4. Чемпіонат світу перетнув свій екватор. 5. Вони є ідейним і 

моральним барометром своїх колективів. 6. Прем’єра рубрики. 7. Загальний 

політичний клімат країни. 8. Меридіани дружби. 9. Склероз сумління. 10. 

Валютні ін’єкції. 11. Політичний дальтонізм. 12. Гальванізувати фанатизм. 13.  

Мох грубо встелив землю м’яким килимом і манить спочити. 14. Людина він 

політично грамотна. 15. З вашими орлами ми швидко переможемо.  

Завдання 4. Випишіть окремо приклади метафор, метонімії, синекдохи. 
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1. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, гори німіють. 2. Катер 

летів проти вітру, розсікаючи білі баранці на гострій хвилі. 3. Значний внесок 

у справу. 4. Поле двигтіло під вагою танків та іншого заліза. 5. Шумить 

Хрещатик туго, як прибій. 6. Перу письменника належать ґрунтовні праці. 7. 

Сміливість перемагає. 8. Повз них йшли підняті коміри, капелюхи. 9. Копійка 

любить точний облік. 10. Легкий вітерець доносить з луків запах свіжого сіна. 

11. Місяць за хмари заходить. 12. Промайнула воля, поламала ланцюги 

віковічні. 13. По блакитному трапу сходить сонце над маревом нив. 14. Іде, 

надходить людськості весна. 15. Ріка тече, ріка шумить велично і розлого, щоб 

хвилі молоді пролить до Пушкіна й Толстого. 16. Вона така кучерява, а ходить 

уся в золоті. 

Завдання 5. Перекладіть. Визначте вид переносного значення і з якою метою 

вживається. 

Они вышли на главную улицу, и город захватил их своим хлестким людским 

водоворотом. Мимо Дуняшки шли кепки и косынки, шинели и спецовки, 

шарфы и шарфики. Проходившие очки удивленно и близоруко косились на 

Пелагеев передник. Вертлявые береты больше поглядывали на Дуняшку. 

Проходили всякие шляпы – угрюмо надвинутые и лихо заломленные. И всякие 

шляпки. Дуняшка дивилась цветочным горшочкам и горшочкам для гречневой 

каши, мелким тарелочкам и эмалированным мисочкам и просто ни на что не 

похожим. Шныряли авоськи с картошкой и хлебом, плавно покачивались 

сетки с мандаринами, робко шагали матерчатые боты. А над всем этим 

людским потоком каменными отвесными берегами высились дома. 

Завдання 6. Знайдіть омоніми, визначте їх типи. 

1. Подивись на луг… Наче сон це: йде світання до тихих левад, золотими 

литаврами сонце б’є у сині глибини свічад. 2. Та по-моєму навіть роботи 

заржавіють без роботи. 3. Ми вірші пишемо про те, як стати біля дум на варті. 

Ми вірші пишемо. Проте ми не завжди тих віршів варті. 4. Погана та мати, що 

не хоче дитя мати. 5. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти! Виростав вас, 

доглядав вас – де ж мені вас діти! 6. Кругом стін стоять липові лави. Друзі 



 35 

шикуються в лави. 7. Магма виливається у вигляді лави. Прокотився наказ : 

розгорнутися в бойові лави. 8. Косили очерет. Вона весь час косила оком на 

сусіда. 9. Пам’ятаю: вишні доспівали, наливаючись сонцем в саду. Ми не всі 

ще пісні доспівали. 10. Тільки сів перед дзеркалом, щоб покласти грим, аж тут 

рушниця: грим! 11.Стіни світились білизною. Ліжка вкриті накрохмаленою 

білизною. 12. Байбаки на варту стали, і в ту ж мить дрімати стали, отака ледача 

варта слова доброго не варта! 13.Невеликий вирок сколихнувся. Оголосили 

вирок. 14. Клич усіх, бо пролунав до бою клич. 15. Жук пішов у сад за дачу і 

розв’язує задачу. А комар години цілі лиш тиняється без цілі. То з нудьги, без 

всяких діл, полетів з гори у діл. Повернувсь за тин до льоху, розбудив за сажем 

льоху, у смолі липкій зав’яз, зачепивсь крилом за в’яз, з бузини упав незграба і 

радіє, що не з граба. 

Завдання 7.  Знайти помилки, пов'язані з порушенням лексичної норми  

1. Це різні за фахом лікарі починаючи від хірургії і закінчуючи реабілітацією 

2. Вказувати сайт, з якого він, у свою чергу, взяв текст не робить змісту.          

З. Вона постійно консультує її в усіх питаннях і керує тим, що вона повинна 

сказати. 4. На прикладі свого факультету, зокрема договору, підписаного між 

географічним факультетами ЛНУ їм. Івана Франка та Харківського 

національного університету, Ярослав Хомин надав велике значення обміну 

досвідом між ВНЗ України. 5. Після всього гарного, що я почула в свій адрес, 

хочеться говорити вам слова вдячності. 6. Нова секретарка англійської не 

знала але мовою володіла доброю 7. На лекції з етики професор розповідає 

студентам як тактичніше вчинити у тій чи іншій не надто приємній ситуації. 

Завдання 8. Виявити в тексті лексичні росіянізми, випадки невдалого 

вживання слів.  

1. Він не той за кого себе видає. 2. На ваш рахунок зачисляються гроші в 

доларовому еквіваленті. 3. Привертають увагу наступні положення програми 

цього кандидата у Президенти України. 4. Кожен із нас помічав у певнй період 

доби ми переживаємо емоційний та фізіологічний підйом чи спад. 5. Це 

помітно в багаточисленних розповідях про пригоди. 6. В результаті зсува 
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грунту загинули люди. 7. Якась доля правди в цьому є. 8. На механіко-

математичному факультеті здавна склалася традиція, що Новий рік настає 

після здачі останнім студентом усіх заліків, отже, у цьому році, за самим 

оптимістичними прогнозами, це буде за тиждень до Великодніх свят. 9. Нам 

стало куди важче працювати за останній рік. 10. Треба працювати і працювати, 

щоб довести, що це не випадковість і ти завжди чогось вартуєш у цьому житті. 

11. Зараз ми все робимо вірно 12. Це – добрий менеджер продюсер, який 

розбирається у питаннях культури, модерно мислить. 13. Не треба під час 

випусків новин пускати біжучу стрічку. 14. Використовуйте всі можливі для 

досягнення нових цілей у кар’єрному рості. 

Контрольні запитання 

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? 

10. Що таке синекдоха? 

Література: [3; 4; 5; 7; 8; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 10 

Тема  Склад лексики сучасної української мови 

Мета: навчити студентів використовувати іншомовні слова доцільно і 

коректно, не перевантажуючи ними мовлення; виробити навички вживання  

лексики різного типу залежно від ситуації чи цілі, уникати просторічної 

лексики у своєму мовленні. 
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Короткі теоретичні відомості 

У складі української мови чималу кількість становить запозичена 

лексика, що засвідчує її розвиток як однієї з цивілізованих мов світу. Слід 

розрізняти в українській мові іншомовні слова й інтернаціоналізми: перші 

відкриті щодо проникнення у мову в процесі її контактування з іншими 

мовами, другі (латинізми й грецизми) вже прижилися в мовах світу і 

однаковою мірою належать усім їм, пор.: граматика, планета, театр ( із 

старогрецької) чи клас, література, студент (з латинської). Вживання 

іншомовних слів повинно бути доцільним і коректним. Лексика сучасної 

української мови формувалася протягом багатьох століть, причому не 

ізольовано від інших мов. Тому з погляду походження в складі лексики 

української мови виділяють споконвічні слова (спільнослов’янські, 

східнослов’янські, власне українські слова) та іншомовні (латинські, грецькі, 

тюркські, німецькі, французькі, італійські, англійські та інш.) 

Найбільша частина слів (близько 90 %) належить до так званої корінної 

лексики і лише 10 % становлять слова іншомовні. 

За частотністю вживання одні слова мови складають її активну лексику 

(слова, які повсякденно і широко вживаються) і пасивну (слова, які не 

належать до повсякденного мовного вжитку – архаїзми і неологізми). У 

процесі розвитку суспільства виникають нові поняття, які вимагають певної 

назви. Слова чи мовні звороти, що недавно з`явилися в мові для позначення 

нового або вже усталеного поняття, предмета тощо і називаються 

неологізмами. Неологізми також називають лексичними інноваціями. 

Нараховується декілька шляхів виникнення нових мовних конструкцій: вони 

творяться з наявного в мові матеріалу властивими для даної мови 

словотвірними способами, інколи штучно, часто запозичуються літературною 

мовою з діалектів і з інших мов. Іншомовні запозичення становлять 

найчисельнішу групу серед неологізмів. 

Згідно з визначенням О. Сербенської, неологізми сучасної української 

мови можна поділити на такі групи: 
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- Новотвори. Збурення політичного життя, яке настає в передвиборний 

період, позначається на мові ЗМІ. Творяться ситуативні лексеми-оказіоналізми 

на зразок: кравчукізм, кучмісти, ЗМІшники, бютівці. 

- Запозичення. Розвиток економічних і культурних зв’язків України із 

західними країнами українські засоби інформації реагують масовим 

запозиченням чужих слів: арт-салон, брифінг, ваучер, діджей, екстрадиція, 

креативний, мас-медіа, попса, рімейк. 

- Перерозподіл значень у жанрах і видах мовлення. У нових умовах 

функціонування слова набувають і нових семантичних навантажень. Це дає їм 

можливість розширювати семантику похідної основи й функціональне поле: 

крутий, крутизна, круто, крутіше, крутіший (багатий), тінь, тіньовик, тіньова 

економіка, більшовики (більшість у парламенті).  

- Відродження слів і висловів з минулого. Повернена лексика поповнила 

собою терміносистеми багатьох сфер гуманітарних наук, особливо суспільних, 

культури, освіти, виробництва. Наприклад, в освітню систему України 

повернулись окремі колись традиційні форми навчання й відповідно слова, 

похідні від них утворення й словосполучення: гімназія, гімназист, гімназистка, 

гімназійний (клас); ліцей, ліцейний, ліцеїст, ліцеїстка, ліцейна (програма); 

бакалавр, магістр.  

Усі перераховані вище групи неологізмів активно використовуються у 

мові ЗМІ, що впливає й на мовлення української громади. Використання нових 

слів надає мові нової експресивності, іншої забарвленості. Інноваційна лексика 

забезпечує передачу тих самих емоцій новими словами, які надають 

ефектнішого впливу на реципієнта, тим самим збагачуючи словниковий запас 

та формуючи мовну культуру. 

 За сферою і частотністю вживання, за емоційним забарвленням чи його 

відсутністю, за належністю до певного стилю мови слова розрізняються 

стилістично. Найважливішою в кожній мові є загальновживана лексика. Вона 

охоплює слова, якими користуються всі. Загальновживана лексика 

здебільшого стилістично нейтральна і властива всім стилям. 
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 При вивченні лексики української мови з погляду вживання треба 

зосередити увагу на тих питаннях, урахування яких сприяє культурі мовлення: 

розмежування літературної мови й просторіччя (говорити – балакати), 

літературної норми й діалектизмів (робить – робе). 

Завдання до теми 

Завдання 1. Доберіть синоніми:  

І. Дефект, компетентність, імпульс, компенсація, пріоритет, брокер, 

рентабельний, дебати, гуманізм, екстраординарний, імідж, шеф, анархія, 

апелювати, адаптувати, лімітувати, симптом, фіксувати, ігнорувати, 

автентичний, домінувати, аномалія, актуальний (Слова для довідок: недолік, 

посередник, людяність, образ, керівник, прибутковий, поштовх, безвладдя, 

особливий, обговорення, справжній, звертатися, обмежувати, обізнаність, 

злободенний, відхилення, відшкодування, ознака, перевага, пристосовувати, 

записувати, нехтувати, переважати). 

ІІ. Космос, ландшафт, пілот, ірис, асиміляція, резолюція, фортеця, голкіпер, 

шофер, оксидація, анемія, процент, індустрія, кавалерія, фурункул, 

квантитативний, експоненціальний, куліси, туберкульоз, дескриптивний, 

інтелектуальний, горизонт (Слова для довідок: промисловість, рішення 

всесвіт, відсоток, краєвид, кіннота, лаштунки, чиряк, півники, обрій, 

кількісний, сухоти, льотчик, водій, воротар, кріпость, уподібнення, показовий, 

недокрів’я, описовий, розумовий). 

ІІІ. Дует, алфавіт, вертикальний, горизонтальний, інтелект, журнал, прогрес, 

ідеальний, фактор, карта, конкурент, екватор, клімат, фотокартка, меридіан, 

армія, солдат, принцип, полюс, жертвувати, директива, екземпляр, мемуари, 

аргумент, економія, екстракт, субординація, фундатор, хроніка, сфера, 

авангардний. 

Завдання 2. Доберіть антоніми до слова темний, враховуючи значення в 

кожному словосполученні: темна кімната, ніч, день, справа, волосся, людина, 

час, місце, поняття, голос, історія; тиха година, ніч, їзда, розмова, людина, 

голос, крок, дощ, море, погода, вулиця, сон, коні, джерело, вітер. 
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Завдання 3. Доберіть найдоцільніші синоніми. 

На землі, мабуть, (нелегко, важко, тяжко, трудно) (знайти, відшукати, 

підшукати) двох людей, (які б, котрі б, що б) однаково (відповідали, сказали, 

розповіли), на (питання, запитання, запит), що вони (розуміють, 

усвідомлюють) під щастям. Поети (зображували, описували) щастя (синім, 

блакитним, голубим) птахом, який (тікає, киває п’ятами, уникає) від нас у (той, 

такий, той самий)  (час, мить, момент, миттєвість), коли ми (готові, 

підготовлені, заготовлені) (схопити, взяти, спіймати) його за крило. (Тепер, 

нині, зараз, сьогодні) ми (міцно, кріпко, тривко) (тримаємо, держимо) його. 

Воно в нашій (роботі, праці, ділі, труді), в благородстві нашої (мети, цілі, 

завдання), у прагненні (боротися, битися, воювати) за найшвидше досягнення 

її. А там (відкриються, відчиняться, з’являться) нові (рубежі, кордони, 

границі), нові (далі, простори, горизонти). 

Завдання 4. Зробіть повний лексикологічний аналіз виділених слів за такою 

схемою: 

- значення слова (власне-загальне, з конкретним чи абстрактним 

значенням, повнозначне-неповнозначне, багатозначне-однозначне, 

пряме чи переносне значення); 

- з якими словами вступає у синонімічний ряд, в антонімічну чи 

паранімічну, омонімічну пару; 

- походження слова; 

- характеристика слова з стилістичного боку (нейтральне, специфічно 

побутове, емоційно забарвлене, соціально-політичне, виробничо-

професійне, адміністративно-ділове, діалектизм, жаргонізм, 

просторічне). 

Правильним слід визнати усне або писемне мовлення, що відповідає 

граматичним, лексичним, стилістичним і вимовним нормам літературної 

мови. Проте правильність мовлення ще не засвідчує справжнього опанування 

мови. Можна говорити або писати досить правильно, але надто одноманітно. 

Такому мовленню бракує творчого підходу, стилістичної виразності. А 
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мовленнєве мистецтво досягається вмілим і доцільним вживанням слів різних 

стилів, різноманітних синтаксичних конструкцій, а також в усному мовленні 

– багатством інтонацій. Знання виражальних засобів мови і вміння 

використати їх залежно від ситуації мовлення – вищий ступінь опанування 

мовної культури. Щоб досягти його, треба досконало знати про різне 

призначення мовних засобів. Стилістична доцільність вживання мовних 

засобів, їх відповідність потребам спілкування є ознакою високої культури 

мовлення. 

Завдання 5. З’ясуйте вид переносного значення 

Вся школа торжествувала; столове срібло; взяти у бібліотеці Лесю Українку; у 

парку росте, липа, клен; уся в золоті; грав Лисенка; заснула хвиля; крапля 

надії; слухали Шопена; вітер з гаєм розмовляє; спогади краяли серце; 

крадеться втома; грім оплесків;  виробництво готове до звершень; інститут 

святкує; почастували чаркою; конференція виробила ухвалу; підприємства 

відзначають; народний бас; він скрізь руку має; дощ йде та йде; мовчазний 

кожух пішов собі геть; зелені берети йшли вулицею; шумів Хрещатик; цокали 

чобітки і човгали чоботи; човен летів; гостре слово; сміливість завжди 

перемагає; білі панчохи зупинились; мріють степи; парасольки поспішали 

додому; золоті руки; окуляри сердились; копійка точний облік любить; душа 

співає; випив цілу чарку; сідало сонце; голово, схаменись. 

Завдання 6. Зробіть коротке повідомлення на тему «Використання слів 

іншомовного походження у місцевій газеті». 

Завдання 7. На основі аналізу двох-трьох номерів місцевої газети дайте 

відповідь на запитання: 1) чи наявні на сторінках газети слова на позначення 

духовного світу людини; 2) чи є слова на позначення понять, пов’язаних з 

народними помислами регіону; 3) чи газета практикує використання 

діалектних слів? 

Завдання 8. Випишіть терміни з газетних текстів. Використовуючи словники, 

поясніть їх значення та класифікуйте. 
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Завдання 9. З газет зробіть вирізки текстів з виробночо-професійною 

лексикою. Коли вживаються такі слова? Яку функцію виконують? 

Завдання 10. З газет зробіть вирізки текстів, у яких є слова, що належать 1) до 

розмово-побутового мовлення; 2) до емоційної лексики. Укажіть на їх 

значення і функції в газетному тексті.  

Контрольні запитання 

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: [3; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 11 

Тема  Фразеологія української мови 

Мета: навчити студентів користуватися фразеологізмами у своєму 

мовленні; розширити знання про фразеологізми та їх джерела. 

Короткі теоретичні відомості 

Під фразеологією розуміють, по-перше, розділ мовознавства, що вивчає 

стійкі сполучення слів, по-друге, сукупність цих стійких сполучень слів у мові. 

Стійкі сполучення слів – це такі сполучення, які розуміються як єдині вислови, 

мовні звороти, що не розкладаються на окремі частини без втрати свого 

значення. За своїми походженнями фразеологічні словосполучення української 

мови неоднорідні. Переважна більшість їх походить з народної мови. Це, 

передусім, прислів’я, приказки, вирази жартівливого характеру. Українська 

мова черпає фразеологічні елементи з наступних джерел: переклади влучних 

висловів видатних політичних діячів; вдалі вислови українських письменників; 



 43 

професійно-технічні за походженням вирази; перекладати античних висловів; 

переклади крилатих виразів російських і зарубіжних письменників; переклади 

іншомовних ідіом; біблійні вислови. 

Джерела фразеологічних зворотів: 

- Жива народнорозмовна мова (п'яте колесо до воза; як горох при дорозі; на 

ладан дише; одного поля ягода). 

- Виробничо-професійна діяльність людей (дружній череді вовк нестрашний; 

сім разів відмір, а один раз відріж; грати першу скрипку; дати задній хід). 

- Наукова діяльність (дійти висновку, зробити аналіз, методика дослідження, 

об’єкт дослідження). 

- Біблійні вислови (око за око, зуб за зуб; святая святих; Содом і Гоморра; 

випити гірку чашу до дна). 

- Антична література та міфологія (ахіллесова п'ята; прокрустове ложе; 

аріаднина нитка; дамоклів меч; танталові муки). 

- Влучні вирази відомих людей: Борітеся – поборете (Т. Шевченко); Сміх 

крізь сльози (М. Гоголь). 

У мовознавчій науці ще немає єдиного поділу фразеологічних 

словосполучень на групи. Не рідко їх поділяють на дві групи: ідіоми, або 

ідіоматичні словосполучення, і фразеологізми, або фразеологічні одиниці. 

Фразеологізми – це такі стійкі словосполучення, які характеризуються 

смисловою єдністю, але складові частини яких легко виділяються. Це 

прислів’я, приказки, крилаті слова, влучні вислови громадських і політичних 

діячів, виданих письменників, учених. Фразеологізм – лексично неподільне, 

стійке у своєму складі і структурі, цілісне словосполучення, що реалізується у 

мовленні у вигляді готової мовленнєвої одиниці. 

 З огляду семантичної спаяності розрізняються: фразеологічні зрощення – 

такі стійкі сполучення слів, значення яких не виводяться із семантики слів, що 

входять до їхнього складу; фразеологічні єдності – такі стійкі сполучення слів, 

цілісне значення яких дещо вмотивоване окремими значеннями слів, що 

входять до їхнього складу; фразеологічні сполучення – фразеологічні звороти, 
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до складу яких входять слова із вільним і фразеологічно зв’язаним значенням, 

при чому цілісне значення витікає із значення окремих слів. 

  Сучасна преса широко використовує фразеологічні словосполучення та 

вислови. На жаль, трапляються випадки неточного вживання фразеологізму, 

що порушує логіку викладу а іноді навіть спотворює зміст висловлення. Часто 

замість власне українських прислів’їв та приказок вживаються невдалий 

переклад російських, що робить мову невиразною. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Знайдіть у ―Словнику української мови‖ і випишіть речення з 

трьома ідіомами і трьома фразеологізмами. 

Завдання 2. У формі стислої розповіді розкажіть про класифікацію 

фразеологічних словосполучень в українській мові. 

Завдання 3. Доберіть синоніми до поданих нижче фразеологічних зворотів. 

Показувати пазурі, міцний горішок, ламати списи, дати драла, товкти воду в 

ступі, зірвати маку, грати першу скрипку, бити байдики, дати гарбуза, альфа і 

омега, заварити кашу, підкручувати гайки, номер не пройде, немає клепки в 

голові, куй залізо поки гаряче, стригти під один гребінець. 

Завдання 4. Складіть речення з чотирма – п’ятьма поданими у попередній  

вправі фразеологічними зворотами. 

Завдання 5. Користуючись словниками, доберіть українські відповідники до 

поданих нижче російських фразеологічних зворотів. 

Строить глазки, глуп, как пробка, дать жизни, бросаться в глаза, из ума вон, 

задирать нос,  терпенье лопнуло, сбить с толку,  вверх тормашками, как с гуся 

вода, пальчики оближешь, быть во главе, пускать пыль в глаза, баклуши бить, 

вывести на чистую воду, вертится, как белка в колесе, принимать участие, 

куры не клюют, в поте лица, спустя рукава, пожинать плоды. 

Завдання 6. Складіть речення з дібраними в попередній вправі українськими 

відповідниками до російських фразеологічних зворотів. 

Завдання 7. Наведіть приклади  біблійних висловів і поясніть їх значення. 
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Завдання 8. Наведіть приклади  висловів античної літератури та міфології і 

поясніть їх значення. 

Завдання 9. Проаналізуйте газетні тексти на предмет використання в них 

фразеологізмів. 

Контрольні запитання 

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: [3; 4; 5; 7; 8; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 12 

Тема  Морфемний склад слова 

Мета: ознайомити студентів з морфемним складом слова; навчити 

виділяти морфеми в словах, розуміти різницю між змінюваними і 

незмінюваними словами. 

Короткі теоретичні відомості 

Найменша частинка слова, яка має певне значення називається 

морфемою. Морфеми самі собою в мові не існують. Самостійно в мові 

«живуть» слова, а морфеми існують лише в словах. Морфемами є корінь, 

префікс, суфікс і закінчення. Отже вчення про морфемну будову слова – це 

вчення про значущі частини слова – корінь, суфікс, префікс і закінчення. 

Морфема відрізняється від звука і складу тим, що має певне значення. Звук і 

склад  значення не мають. Морфема іноді може збігатися зі звуком чи складом, 

але це зовнішня схожість.  

  До складу основи входять усі морфеми, крім закінчення. У змінюваних 

словах основа виділяється зіставленням їх форм. Закінченням називається 
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змінна частина слова, яка утворює нові словоформи і служить для зв’язку слів 

у реченні. Закінчення мають тільки змінні частини мови. Незмінні слова на 

закінчення й основу не поділяються. Вони мають лише основу. Така основа 

називається чистою (вперед, сьогодні).  

Основи поділяються на непохідні, похідні і зв’язані. Поділ основи на 

корінь, суфікси  і префікси залежить і від значення слова (носик – маленький 

ніс і носик чайника). Внаслідок різних фонетичних процесів, змін у 

лексичному значенні похідного чи первинного слова, зникнення слова, на 

основі якого утворилося похідне у коренях слів і на межі морфем відбуваються 

різні мовні явища, фонетичні зміни, що впливають на звуковий склад морфем 

та слів: чергування, усічення, нарощення, накладання, спрощення, 

перерозклад.   

Спрощенням основ називається таке явище, коли зникає межа між двома чи 

кількома частинами слова або втрачається якась їх частина. Похідне слово 

втрачає здатність виділяти в ньому первісну морфему (сусід, патока, орел, 

гребінь, погріб, вікно – від око). Суфікси стали непродуктивними і зрослися з 

коренями (пир, жир, шило, мило, знак).  

Перерозклад – зміна зовнішнього вигляду службових морфем, переміщення 

меж між похідною основою та словотворчим афіксом. До кореня 

приєднуються, зливаючись з ним в єдину значущу частину, суфікси чи 

префікси (білка, голка, дошка, хустка). У такий спосіб виникають складні 

суфікси (-анин, -чанин, івський, анськ, ність). У мовній практиці 

спостерігається дія кількох явищ одночасно: чеський (накладання, усічення і 

чергування; одеський (накладання й усічення); турецький (накладання і 

чергування); перехід (усічення і чергування). 

 Схема морфемного аналізу слова. 

- Змінюване чи незмінюване слово (довести). 

- Якщо слово змінюване, то виділити закінчення й основу (довести). Якщо 

слово незмінюване, то назвати основу. 

- Закінчення повне чи нульове. Вказати значення. 
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- Визначити морфеми – суфікси, префікси, корінь. Вказати значення. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Поділіть слова на звуки, склади і морфеми. Поясніть, чим 

відрізняються морфеми від звуків і складів. 

Знедолений, безводний, вдуматися, вивітрювання, дошкільнята, записати, 

змалювати, наклейка, небесний, знедолити, фарбувати. 

Завдання 2. Виділіть основу і, де можливо, закінчення в словах, вимогу та 

правопис яких треба запам’ятати. 

Батьківщина, український, виразно, гачок, герой, ґудзик, дятел, жайворонок, 

жовтенята, завдання, заєць, календар, медаль, метро, неділя, одинадцять, 

понеділок, портфель, редиска, учитель, учителька, цибуля, питання, червоний, 

черговий, четвер, ясен. 

Завдання 3. Доберіть самостійно або за допомогою словника до коренів –чит, 

-школ-, -клас-, -весн-, -зим, -літ, -ліс, спільнокореневі слова і виділіть у них 

суфікси, префікси, закінчення. 

Завдання 4. Із словника випишіть по два слова з префіксами до-, пере-, ви-, 

при-, пре-, від-, на-, між-, над-, з-, с-, під-, не-, перед-, виділіть корені і 

суфікси, поясніть значення префіксів. 

Завдання 5. У наведених словах визначте похідні, непохідні та зв’язані 

основи. 

Аварія, абстрагувати, автономність, агресивність, академія, аритмічність, 

архітектурний, батрачка, безвихідний, білка, вершина, випрягти, воїнство, 

всюди, вчора, гарантувати, геройський, делегація, держава, добрячка, договір, 

донос, забіг, заячий, історія, кропива, мокро, ніжно, сьогодні, привокзальний, 

вікно. 

Завдання 6. Простежте зміни в морфемній будові слова. 

Високий, гіркий, мілкий, тонкий, важкий, лукавий, включити, виключити, 

замкнути, піймати, знедолити, знесилити, знеславити, знекровити, 

знешкодити, знецінити, обезболити, обезглавити. 
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Завдання 7. Поділіть слова на морфеми. Визначте, які з поданих слів зазнали 

змін у своїй будові в процесі історичного розвитку мови. Вкажіть, які саме 

зміни відбулися.  

Вузький, оберемок, обіддя, узбіччя, занедбати, закінчення, зовнішній, неділя, 

навпаки, наснажливий, наявність, порука, прозріти, спідлоба, чесний, 

розіслати, рядно, занехаяти, охайний, околиця, одинарний, обіруч, вікно, 

фундамент, фартух, тютюн, обіг, обід, обійти, обіч, облава, оборона, обрій, 

огірок, роззутися, вимкнути, одеський, донецький, гадяцький, птаство, 

натщесерце, сьогодні, вулиця. 

Завдання 8. Виявіть спрощення чи перерозклад у наведених словах.  

 Байка, бахвал, білорус, Київ, білуга, бородавка, валун, пленум, гвинтівка, 

війна, держава, столиця, дача, дзеркало, знахар, якість, кладочка, копито, 

коряга, крищка, мило, шило, податок, насос, наука, озимий, паразитичний, 

племінник, підпілля, полемізувати, понеділок, пряник, пшениця. 

Завдання 9. Зробіть морфемний аналіз слів 

 Пофарбований, привокзальний, зачитатися, прекрасний, домівка, 

землевпорядкування, приміський, зеленуватий, донецький, одеський, 

пташиний. 

Контрольні запитання 

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? 

8. Які основи називаються непохідними, похідними, зв’язаними?  

9. Що таке спрощення? 

10.  Що таке перерозклад? 

11.  Яка різниця між спрощенням і перерозкладом? 
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12. Чому виникають зміни у морфемній будові слова? 

Література: [3; 4; 6; 8; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 13 

Тема  Словотворення як джерело збагачення мови 

Мета: ознайомити студентів зі способами словотвору та словотвірними 

засобами; виробити навички виділяти основу слів та визначати її вид. 

Короткі теоретичні відомості 

Термін ―словотвір‖ має два значення: процес творення похідних (нових) 

слів, одно з найважливіших джерел збагачення словникового складу мови та 

розділ мовознавства, що вивчає процеси словотворення. Лексика сучасної 

української мови постійно збагачується новими словами. Є два джерела 

збагачення словникового складу: словотвір і запозичення слів з інших мов.  

Слів з інших мов запозичується порівняно небагато. Основним джерелом 

збагачення лексики української мови є словотвір, тобто утворення нових слів 

на базі власних ресурсів. Наукові відкриття, розвиток виробництва, науки, 

техніки, культури викликають до життя нові предмети і поняття, потрібні і 

нові слова. Кожне таке слово є суспільним явищем, бо зумовлене потребами 

суспільства.  

Словотворенням називають таку мовознавчу науку, яка досліджує 

закони творення слів. До словотворчих засобів української мови належать 

твірні слова, твірні основи, афікси, словосполучення. Слід розрізняти 

морфологічні і неморфологічні способи творення слів.  

Морфологія вивчає граматичні особливості слова, а саме: будову слова, 

значущі частини слова; способи творення нових слів, особливості змінювання 

слів та вираження властивих слову граматичних значень. Мало просто знати 

морфеми, треба вміти відшукати їх у слові. Щоб не вигадувати суфіксів і 

префіксів, яких у мові не існує, слід перевіряти себе у такий спосіб: підбирати 

слова за даною словотворчою моделлю з суфіксом чи префіксом, який 
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вичленовуємо. Наприклад: у слові садок вичленовуємо суфікс –ок, бо він є у 

словах ліс-ок, гай-ок. 

  Твірна основа – це основа, від якої утворюється слово. Твірна основа – 

явище не постійне для всіх споріднених слів. Основа новоутвореного слова 

може виступати твірною для наступного. Наприклад: для слова привокзальний 

твірною основою виступає не вокзал, а вокзальн-ий. 

Твірні суфікси і префікси – це ті морфеми, за допомогою яких 

утворюється слово. Наприклад: для слова вокзальний твірним суфіксом є –н, а 

для слова привокзальний твірним префіксом є при-. Слід мати на увазі, що в 

українській мові немало слів, що співвідносяться не з одним твірним словом, а 

з кількома: неписьменність можна зіставити з твірними основами 

письменність і письменний. Твірне слово і твірна основа не тотожні. Твірне  

слово включає всі морфеми. В тому числі і закінчення. До твірної основи не 

входять закінчення, а також окремі суфікси, що не беруть участі в утворенні 

похідного слова (ходьба – твірна основа –ход- від ходити). 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підберіть і запишіть спільнокореневі слова до поданих слів: 

Писати, летіти, весняний, літній, море, ліс, возити, іду, вода, іти. 

Завдання 2. Визначте, де відбувається зміна слів, а де творення нових слів. 

Море, моряк, морський, приморський, заморський. 

Іде, іду, ідеш, ідуть, ідемо. 

Возик, візник, перевезення, вивіз, возити. 

Везтиму, везтимеш, везтиме, везтимуть. 

Читати, читання, читанка, перечитування, читач. 

Читав, читала, читали, читало. 

Завдання 3. Визначте слова з новим лексичним значенням та слова з новими 

відтінками у лексичному значенні. 

Каміння, камінний, каменюччя, камінець, каменяр, каменястий, каміннячко, 

каменярня, каменярський. 
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Квіточка, квітник, квітникар, квітничок, квітонька, квітнути, квітникарство, 

квітнення. 

Книжка, книжковий, книжний, книжечка, книжчина, книжність. 

Іскра, іскринка, іскрина, іскристий, іскряний, іскровий. 

Кавунець, кавунисько, кавуняччя, кавунище, кавуновий, кавунчик. 

Завдання 4. Визначте, які слова є твірними, а які від них утворені. 

Наспівувати – співати, підмуровувати – мурувати, прив’язувати – в’язати, 

викарбовувати – карбувати, постукувати – стукати, придумувати – думати, 

прибудовувати – будувати, накреслювати – креслити, порівнювати – рівняти, 

вигодувати – гойдати, підраховувати – фарбувати, побрязкувати – брязкати, 

примножувати – множити, приспівувати – співати, наскакувати – скакати. 

Завдання 5. До кожного з наведених похідних слів доберіть твірне слово. 

Визначте твірну основу, формант і спосіб словотворення. 

Просьба, молотьба, лічба, стрільба,  підлива, заплив, будова, присяга, 

комсомолка, прогресивка, парашутист, підготовка, перепідготовка, забудова, 

переодягнення. 

Плавати, витівка, відгадувач, фронтовик, рівнина, краплина, плутанина, 

крутанина, продаж, дівувати, шефствувати, вусатий, крилатий, смертельний. 

Завдання 6. Наведені слова об’єднайте в пари: твірне слово – похідне слово. 

Малювати, малярство, розмальований, малярський, малювання, розмалювати, 

малюнок, маляр. Читати, читальня, прочитати, читальний, читач, перечитати, 

читацький, перечитаний, читаючи, читаючий, читка, читання. Книжник, книга, 

книжний, книгарня, книжка, книжечка. Писати, писання, підписати, писанина, 

переписаний, пишучи, писаний, пишучий, писанка, розпис, підпис, перепис, 

переписування, переписати. 

Контрольні запитання 

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? 
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5. Які слова називаються твірними? 

6. Які називаються похідними? 

7. Назвіть головні ознаки похідних слів. 

Література: [3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 14 

Тема  Способи словотворення 

Мета: ознайомити студентів з морфологічними і неморфологічними 

способами словотворення; виробити вміння розрізняти способи словотвору та 

визначати його за зовнішніми ознаками; розвинути навички самостійно 

утворювати слова.  

Короткі теоретичні відомості 

Розрізняють морфологічні і неморфологічні способи словотворення. До 

морфологічних способів належить суфіксальний, префіксальний, суфіксально-

префіксальний, безафіксний, основоскладання, абревація. Нові слова 

утворюються за зразком старих слів (атомохід за зразком до вже існуючого 

всюдихід). 

До неморфологічних  способів належать: морфологічно-синтаксичний, 

лексико-синтаксичний, лексико-семантичний.  

Морфологічно-синтаксичним називається такий спосіб, при якому слово 

набуває нового значення внаслідок зміни стилістичної функції і 

морфологічних ознак (червоні троянди – червоні перемогли)  

Лексико-синтаксичним називається такий спосіб, при якому слово 

утворюється за допомогою зрощення всіх слів словосполучення (сьогодні). 

Лексико-семантичний спосіб полягає в переосмисленні існуючих слів. 

Змінюється лексичне значення слова (запорожець – назва машини і жителя 

міста). 

 Мета словотвірного аналізу – з’ясувати, від якого слова і яким способом 

утворилося похідне слово. 

Словотвірний аналіз (на прикладі слова фронтовики)^ 
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- Твірне слово фронтовий (пор. фронтові дороги, фронтові друзі). 

- Спільною частиною для твірного фронтовий і похідного фронтовики є 

фронтов-. Це є твірна основа. 

- Похідне слово фронтовики відрізняється від твірного фронтовий морфемами 

-ик-и (суфіксом і закінченням). Це є формант. 

- У твірному слові відсікається закінчення –ий.  

- Оскільки формантом є суфікс, то слово фронтовики утворилося 

суфіксальним способом від слова фронтовий. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Способи словотворення в 

українській мові». 

Завдання 2. Визначте способи творення слів. 

Віршовий, милити, вовчиха, вогкуватий, гірка, вугіллячко, вусач, жаліти, 

гіллястий. 

Гвинтовий, гавеня, вухань, вухастий, шнурок, гарбузище, білісінький, білити, 

білувати. 

Глухнути, глухуватий, глушина, гніздечко, гніздитися, голівонька, голосний, 

голосище, громовий, гігієнічний. 

Деревина, глибшати, диміти, злюка, дорожити, зубний, золотистий, 

карамелевий, картоплиння, квітувати. 

Крутінь, дитиніти, кизиловий, ковзани, смолити, дичіти, кореневий, коренище, 

круків, кущистий. 

Голічерева, утридешева, утридорога, держиморда, спозадавна, віддавна, 

донедавна, здавна. 

Кіновиставка, лісосмуга, тернослива, вільновідпущена, звечора, впівголоса, 

запанібрата, автодорога, торфорозробка. 

Впівоберта, сторублівка, піваркуша, навтікача, соломорізка, споконвіків, 

напередодні, донезмоги, щодекади. 

Засвітла, варивода, паливода, всухом’ятку, допізна, зосхочу, донесхочу, 

попідтинню, замолоду. 
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Завдання 3. Від наведених слів утворіть похідні лексико-семантичним 

способом. 

Бокс, перемога, сіль, лавка, ніс, гусениця, крило, голова, сковорода, роман, 

полотно, поле, береза, зоря, правда, береги, число. 

Завдання 4. Від поданих слів утворіть похідні лексико-семантичним 

способом. Складіть з ними речення.  

Волга (річка), Жигулі(гори), перемога (подолання ворога), перець 

(рослина), сіль (мінерал, що вживається у їжу), динамо (електричний мотор), 

ніс (людини), лоб (людини), крило (пташине), голова(людини), полотно (вид 

тканини), сковорода (посуд), бокс (вид спорту), вал (обсяг продукції), космос 

(назва кінотеатру). 

Завдання 6. Знайдіть слова, утворені морфологічно-синтаксичним способом. 

Поясніть, які зміни відбувалися при переході твірних слів у похідні. 

Сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та 

широкими степами, та байраками. Кругом бори та болота, туман, туман і 

пустота. У всякого своя доля і свій шлях широкий. 

Завдання 7. Побудуйте речення так, щоб в одних випадках наведені слова 

вживалися як прикметники, а в інших – як іменники. 

Передова, ланкова, колискова, душова, кохана, закохані, вихідний, 

варене, печене, живе, минуле, майбутнє, сучасне, прийдешнє, зернові, 

осетрові, старші, черговий, червоні, молоді, старий, знайомий, колишній, 

старший. 

Контрольні запитання 

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)? 



 55 

8. Чим відрізняється основоскладання від зрощення? 

9. Яка мета словотвірного аналізу слова? 

Література: [3; 4; 6; 9; 10; 12] 

 

Практичне заняття № 15 

Тема  Граматика української мови 

Мета: ознайомити студентів з граматикою як розділом мовознавства, її 

основними положеннями та завданнями, граматичними законами; ознайомити 

з граматичною будовою української мови.  

Короткі теоретичні відомості 

Граматика – це наука, що вивчає форми слів та зміни їх у 

словосполученні і реченні. Граматика складається з двох розділів – морфології 

та синтаксису. Граматика як вчення про граматичну будову мови має 

організуючий характер, бо граматика складається з граматичних законів, 

правил. Для того щоб висловити думку, необхідно певними чином 

організувати слова за існуючими у мові законами, пов’язати їх у 

словосполучення і речення. У мові слова змінюють свої форми і 

словосполучення в реченні не довільно, не випадково, а за певними законами. 

Система цих законів зміни форм слів, поєднання х у словосполучення і 

речення становить граматичну будову мови. Граматичний зв’язок між словами 

здійснюється за допомогою кінцевої морфеми слова – закінчення. 

Граматична будова сучасної української мови – це вся сукупність 

об’єктивно існуючих у ній морфем, способів творення слів із них, це вся 

сукупність форм слів і властивих їм граматичних категорій, значень, видів 

словосполучень і типів речень, способів зв’язку слів у них. Мовні одиниці 

характеризуються тим, що мають граматичне значення. Щоб зрозуміти 

природу граматичного значення, треба розглядати його у зіставленні з 

лексичним. Граматичне значення слова виражається у його граматичній формі. 

формою. Кілька однотипних граматичних значень і граматичних форм їх 
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вираження становлять разом граматичну категорію. Можна сказати, що 

граматична категорія – це більш узагальнене поняття, ніж граматичне 

значення. 

Граматичні категорії і граматичні значення – це такі загальні граматичні 

поняття, ознаки, які є спільними і для даного слова і для багатьох інших. 

Граматична категорія є сукупністю певних однорідних граматичних значень 

(рід, число), граматичне значення виявляється в конкретному слові і може 

бути спільним лише для деяких слів (чол., жін., сер. рід., однина чи множина). 

Граматичні значення не бувають приналежністю якогось одного слова. 

Наприклад, граматичне значення виду спільне для багатьох дієслів тощо. Під 

граматичною формою розуміють ті мовні засоби, якими виражаються 

граматичні значення (трав-ою – вказує на певне число, відмінок, рід).  

 Для вираження граматичних значень здебільшого використовуються 

такі мовні засоби: закінчення, суфікси і префікси (дід –  прадід), чергування 

звуків (везти – возити), суплетивізм (гарний – кращий), службові слова (в 

купе, до купе), наголос (весни, голови), порядок слів (гнів викликав біль – біль 

викликав гнів). 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Граматика – вчення про будову 

мови». 

Завдання 2.  Користуючись словником, визначте лексичне й граматичні 

значення поданих слів. 

Відвідувач, ерозія (ґрунту), морфологія, звітно-виборний, вісімдесят, по-

ударному.                     

Завдання 3. Визначте граматичні значення і граматичні форми слів. Зазначте, 

яким матеріальним засобом виражені відповідні граматичні значення. 

Аорта, більярду, довір’я, від’їхати, дороге, однієї.  

Завдання 4.  Визначте характер взаємозв’язку між лексичним і граматичним 

значенням слова. 
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Завдання 5.  Пригадайте назви розділів мовознавства і запишіть визначення за 

―Словником іншомовних слів‖. Подані у довільній формі слова граматично 

поєднайте в речення. 

Великий роль, у процес, розвиток, літературна, мова, відігравати, творчість, 

письменник. Основоположник, новий український, літературний, мова, на, 

живий, народний, основа, бути, Шевченко. До, Великий, Жовтневий, 

соціалістичний, революція, літературний, український, мова, здебільшого, 

користуватися, лише, в, художній, твір, в, іншій, галузь, вона, майже, не, 

вживатися. 

Завдання 6. Виділити три слова, що стоять поза межами граматичної норми, 

якою об'єднується решта слів в одну групу: Батьку, Іване, Ярино, Мадлен, 

тумане, Петре, дитя, сестро, Джеку, плем'я, море, кравець, любове, діду, 

острове, курча, поросятко, хлоп'я, суддя, Яся, Джейн. 

Завдання 7. Продовжити кожен ряд слів, що об'єднуються одним граматичним 

правилом (окремим для кожного ряду): 

-хмарина, городина, ...  

-прядиво, вариво, ... 

-коліщати, козеняти, ... 

Завдання 8. Підготувати доповідь на тему «Граматика та її основні терміни». 

Завдання 9. Охарактеризуйте засоби вираження граматичних значень слова. 

Завдання 10. Визначте засоби вираження граматичних значень. 

Античний, боцман, він-його, водопоєм, гноблення, десятирічка, електрощиток, 

інженери, їстівний, кальмар, ламаний, монополією, надморський, озера, 

осліпнути, прапрадіда, реквізуємо, сіро-зеленої, не травмуйте, 

укомплектований, гірше, ми, сонечко, хлопчисько, найчервоніший, до купе, в 

лісі, садити-сидіти. 

Завдання 11. Відредагуйте словосполучення. 

Легший повітря, сильніший батька, дорожчий золота, повідомляти про новини, 

багатий корисним копалинами, розмовляти на українській мові, згідно наказу, 

хворий грипом, довести до відома, їхати на тролейбусі, бачити власними 
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очима, оплачувати за проїзд, дивуватися поведінці, заперечувати проти участі, 

відповідно вказівці, радіти (радий) зустрічі, знущатися над словами, 

наслідувати батьку. 

Контрольні запитання 

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? 

6.  Що є спільного між граматичними значеннями і граматичними 

категоріями? 

7. Чим вони розрізняються? 

8. У чому виявляється граматична форма слова? 

Література: [3; 4; 6; 9; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 16 

Тема  Самостійні частини мови 

 Мета: ознайомити студентів з принципами поділу частин мови на 

самостійні і службові; виробити вміння виділяти частини мови за 

граматичними категоріями та лексичним значенням. 

Короткі теоретичні відомості 

Частинами мови називаються найбільші класи слів, які 

характеризуються спільністю властивих їм граматичних категорій та 

найзагальнішого лексичного значення. Частини мови з загальним значенням 

предметності, ознаки, дії, ознаки дії і вказівки на них називаються 

повнозначними або самостійними. До них належать іменник, прикметник, 

займенник, числівник, дієслово і прислівник. Всі повнозначні частини мови 

виконують номінативну функцію. Ця функція підтримується граматичними 

значеннями, вираженням яких є словозмінні і несловозмінні форми. За 
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кожною самостійною частиною мови закріплена типова для неї первинна 

синтаксична роль. 

Неповнозначні, службові, частини мови позбавлені номінативної 

функцій, граматичних категорій та здатності виступати членами речення і 

служать засобами вираження синтаксичних відношень між повнозначними 

словами. 

Окремий клас слів становлять вигуки, які виражають різні прояви 

емоційного ставлення. 

 В основу  поділу слів за частинами мови покладені такі принципи: 

смисловий, морфологічний, синтаксичний, словотворчий. 

Між лексико-граматичними класами слів немає раз і назавжди 

встановлених непроникних меж. Частини мови перебувають у русі, взаємодії,   

виникає потреба в нових назвах, нових мовних засобах вираження відношень. 

В результаті виникає таке мовне явище як перехід однієї частини мови в іншу. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Принципи класифікації частин 

мови». 

Завдання 2. Випишіть із ―Словника іншомовних слів‖ пояснення слів 

морфема, морфологія, морфологічний. 

Завдання 2. Визначте, чому лексично близькі слова типу хід, ходіння, 

боротьба, читання належить до іменників, а ходити, боротись, читати – до 

дієслова. 

Завдання 3. Вкажіть, у значенні якої частини мови вживається кожне з слів. 

Круг, подані, навколо, друге, один, вовком, зозулею, черговий, помаранчеві. 

Контрольні запитання 

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? 
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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; 4; 6; 9; 10; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 17 

Тема  Службові частини мови 

Мета: ознайомити студентів з ознаками службових частин мови, їх 

функціями; закріпити навички правильного правопису прийменників, 

сполучників, часток. 

Короткі теоретичні відомості 

Службові слова не називають предмети, явища, узагальнені поняття, 

граматичні явища. Вони виражають граматичні значення. Прийменники разом 

з відмінковими формами іменників або займенників виражають відношення 

між предметом і дією, між предметом і іншим предметом чи ознакою. 

Прийменник завжди стоїть при іменнику (займеннику) і об’єднується з ним 

наголосом. Складні прийменники звичайно пишуться разом (навпроти, понад). 

Але складні прийменники з першою частиною з(із) пишуться через дефіс: з-за, 

із-за. Нові прийменники, утворені від повнозначний слів, пишуться двома і 

більше словами (відповідно до, залежно від, незважаючи на). Слід розрізняти 

сполучення прийменників з іменниками і прислівниками: в бік річки – дивився 

вбік, з боку родичів – збоку чулося зітхання, у слід черевика -  дивилася услід. 

Особливу увагу звернути на переклад прийменникових сполучень типу идти 

по улице (рос.)–йти вулицею. 

Сполучники служать для зв’язку однорідних членів речення (сурядні) 

або частин складного речення (підрядні і сурядні). Як службові слова, 

сполучники не об’єднуються ні з якими словами, а є межею між 

синтаксичними одиницями Окремо пишуться всі складові частини в таких 

сполучниках: та й, той, дарма що. У кількох сполучниках перші дві частини 
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пишуться разом, наступні – окремо, а саме: тимчасом як, незважаючи на те 

що, затим що.  Сполучники з підсилювальними частками  пишуться тільки 

окремо, а саме: адже ж, або ж, але ж, бо ж; сполучники отож-бо, тож-то, 

тому-то, тим-то, якби-то, тільки-но пишуться через дефіс. Сполучники 

членами речення не бувають і не відповідають на питання  (на питання може 

відповідати все підрядне речення, а не сам сполучник).  Однозвучні ж 

поєднання слів є членами речення і відповідають на питання в реченні: яка? 

яке? що? як? яким способом? що? про що? про яке? за що? за яке? при чому? 

Сполучники якщо, якби, зате, проте треба відрізняти від однозвучних з ними 

сполучень займенників і прислівників з частками: за те ми боролись – 

проспали, зате виспались. 

Частки являють собою службові слова, які здатні виражати різні 

модальні відтінки висловлення: ствердження, заперечення, питання, 

спонукання, благання, сумнів або значення посилення чи виділення змісту 

окремих частин речення. Окремі частки служать засобом формотворення форм  

дієслів; (нехай,  - форм наказового способу), частина їх стали словотворчими 

афіксами ( -ся; аби-, ані-, де-, будь-, -небудь, хто-, зна-, частка би, що входить 

до складу сполучників аби, якби, щоб, щоби, немовби, та ін.)  

Завдання до теми 

Завдання 1. Складіть або підберіть речення з поданими словами. 

Абиде – аби де, абощо – або що, зате – за те, нінащо – ні на що, щодо – що до, 

якщо – як що. 

Завдання 2. Складіть кілька речень зі складними та складеними 

прийменниками, які мають однозвучні паралелі; напишіть ті паралелі. 

Завдання 3. Складіть кілька речень, увівши до них прийменники, що 

пишуться через дефіс. 

Завдання 4. Складіть приклади речень із частками, не, щоб в одному випадку 

вона виступала часткою, а в іншому – префіксом.  

Завдання 5. Стояв з/боку – з/боку Дніпра, на/зустріч сонцю – на/зустріч з 

композитором, похололо в/середині – в/середині речення, виступив 
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з(с)/початку – з(с)/початку семестру, стояти з(с)/краю – з(с)краю лісу; що/б 

жить – ні/в/кого права не питаюсь – що/б вам заспівати, та все про/те розмови 

– про/те боротись із власною безвільністю треба завжди; орден йому дали 

за/те, що він… – та за/те вже, що там не/кажи…; при/чому маються на увазі 

лише вишукані страви – а при/чому тут він; як/би там не було, комусь 

належало це перевірити – добре було б, як/би отакий співучий разок намиста 

впав на землю; то/ж і виникло бажання – то/ж хто ви. 

Завдання 6. Не/мічний, не/жить, не/активний, не/гаразд, не/увечері, 

не/аби/який, не/лагонадійний, не/можна, не/має, не/боязкий, не/видимість; 

не/боязкий, а хоробрий; не/вперше, не/впізнаний, не/добрати, не/дозрілий, 

не/впору, не/догодувати, не/дружній, не/доречні, не/товариш, не/ласка, 

не/людяний, не/моя, не/сестрин, не/спокій, не/ясний, не/любов, не/начебто, 

не/досягати, не/зайнятий справами, не/досушити, не/доробляти, не/доладу, 

не/догода, не/волити, не/вимушений, не/абихто, не/мов/би, не/доліт, не/там, 

не/легко, не/забутий усіма вчинок, не/дорого; не/дорога, а дешева; не/густо, 

не/скрізь, не/білений, не/абищо, не/йти, не/зчутися, не/дбалий, 

не/впорядкований, не/врожай, не/часто, не/охота, не/мов/би/то, не/наче/б/то. 

Завдання 7. Сміятися з кого чи над ким? Чекати кого чи на кого?Згідно чого 

чи згідно з чим? Дійти до згоди чи дійти згоди? Знущатися з кого чи над ким? 

Доглядати хворого чи доглядати за хворим? Прибути на наступний день чи 

наступного дня? Повернутися за годину чи через годину? Піти по воду чи за 

водою? Думати про нього чи за нього? Перекласти українською мовою чи на 

українську мову? Дякувати на добрім слові чи за добре слово? Бути прикладом 

чи бути за приклад? В адрес фірми чи на адресу фірми? 

 

Контрольні запитання 

1. Чим відрізняється прийменник від однозвучних з ним повнозначних 

слів? 

2. Як пишуться прийменники? 

3. Які сполучники пишуть тільки окремо? 



 63 

4. Яка різниця між частками, прийменниками та сполучниками? 

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

Література: [3; 4; 6; 8; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 18 

Тема Просте речення 

Мета: ознайомити студентів з видами простих речень; навчити робити 

синтаксичний розбір речень; закріпити вміння правильно ставити розділові 

знаки в простому реченні. 

Короткі теоретичні відомості 

Потрібно опрацювати теми: просте речення, розділові знаки в простому 

реченні. Важливо звернути увагу на ускладнені прості речення, вміти 

виконувати синтаксичний розбір речень. Особливої уваги потребують  

односкладні речення та вироблення вміння розрізняти їх види. Перш ніж 

сказати, що речення просте чи складне, треба в ньому знайти граматичні 

центри – підмет і присудок. Якщо таких виявиться тільки одна пара, то це 

просте речення, якщо пар більше, ніж одна, то речення є складним. 

В простому реченні може ставитися кома, тире. Тире ставиться між 

підметом і присудком на місці пропущеної (нульової) зв'язки в таких 

випадках: 

 - іменна частина складеного присудка й підмет 

виражені іменниками або кількісними числівниками в називному відмінку. 

 -      обидва головні члени або один з них виражені неозначеною формою 

дієслова. 

 -      перед іменною частиною складеного присудка стоять вказівні частки 

це, то, ось (тире передує їм) 

 - підмет виражений особовим займенником чи 

присудок вказівним, і вони за змістом та інтонаційно виділяються 

Тире не  с т а в и т ь с я :  
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- перед заперечним присудком, вираженим іменником із заперечною 

часткою не, але за наявності паузи тире може ставитись. 

- перед іменною частиною складеного присудка, якому передують 

порівняльні сполучники: як, мов, немов, немовби, ніби, наче, що і т. п., але 

якщо потрібне змістове та інтонаційне виділення, тире ставиться 

- при наявності між головними членами, вираженими іменниками, вставних 

чи вставлених конструкцій. 

Прості речення можуть бути ускладненими однорідними членами 

речення, відокремленими членами речення, вставними і вставленими 

конструкціями, звертаннями. 

Однорідні члени речення з'єднуються між собою безсполучниково або за 

допомогою різних типів сурядних сполучників. Відокремленими є означення, 

виражені прикметниками чи дієприкметниками (зрідка порядковими 

числівниками) із залежними від них словами чи без них (непоширені та 

поширені означення). Узгоджені означення виділяються за змістом та 

інтонаційно в усному мовленні, а на письмі відокремлюються. 

Факультативно вживаються розділові знаки при неузгоджених означеннях, які 

можуть бути відокремленими чи невідокремленими залежно від семантичного 

навантаження тощо. Прикладки, чи інакше – неузгоджені означення, 

виділяються інтонаційно в усному мовленні, а на письмі відокремлюються 

комами. Обставини, як і означення, можуть бути поширеними й 

непоширеними, і незалежно від місця в реченні, відокремлюються комами. 

Не відокремлюється комами обставина, виражена дієприслівниковим 

зворотом-фразеологізмом (сталим словосполученням). Уточнювальними 

можуть бути будь-які члени речення, але найчастіше вживаними є обставини 

(особливо обставини місця й часу).  

Завдання до теми 

Завдання 1. Поділіть подані речення на односкладні та двоскладні, 

непоширені та поширені, прості та складні. 
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1. Від такої дивовижної згадки про лелеку Марко добряче веселіє, знову кидає 

посмішку в підморожену роками підківку вусів і знов од краю до краю вбирає 

в душу увесь святково білий світ. 2. Іду садом на край кутка, до провалля, і 

вже здалеку бачу маленьку білу постать на обніжку. 3. Стебла багряніють. 4. 

Блищить од коліс придорожня гладь. 5. Вдень почнете дрімати на ходу. 6. 

Бачив би ти, як її лихоманило перед кожним екзаменом. 7. І все заснуло, і не 

знаю, чи я живу, чи доживаю. 8. Як би часто не кликало небо, не одвикну 

земним дорожить. 9. Колосся спіле. Перепілок схлип. 10. Щасливий я, що 

народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м’яку,веселу, сиву 

воду, ходив босий по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на 

твоїх човнах і казання старих про давнину, що лічив у небі зорі на 

перекинутому небі. 

Завдання 2. Підкресліть присудки, визначте їх різновиди (дієслівні, іменні, 

прості, складені, складні). 

 1. Усмішка тільки й зосталась у нього, якою була: гарна, сором’язлива. 2. Хто 

збирався її підкорити мечем, той розвіявся прахом. 3. Вона його посміла 

проклинати.      4 . Пісню змагання уперту, дзвінку, я хочу відбити у кожнім 

рядку, щоб буть українським поетом. 5. Значить єсть у нас ті соки, що коріння 

поять. 6. Була ти музою, й пили уста медузи кров уяви, - тоді однаково гули 

хвала й хула пустої слави. 7. Хотіла б я піснею стати у свою хвилину ясну.       

8. Нехай душа моя голосить. 9. Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та.    

10. Я – школяр: я сиджу обережно. 11. І ось веселки ці ясні здаються ворітьми. 

12. Летять, пливуть і сурмлять уві млі шовкові, й жовті, й сизопері птиці.      

13. Очі їхні – любов та благання. 14.Буде важко тобі дослухатись, дочекатись 

нової години. 15. Шофер почав скидати на землю важкі мотки дроту.             

16. Сьогодні він мав одержувати поповнення. 17. Неначе сонце засіяло, неначе 

все на світі стало моє. 18. Він був стріляною птицею. 19. Змучений і 

втомлений стояв він біля веранди. 20. Світле безмежжя здавалось крихким.   

21. Рушницю було передано Петровичу. 22. Салютом йому було скорботне 
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мовчання. 23. Гомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою. 24. На 

перший погляд йому, може, літ до двадцятка добиралося. 

Завдання 3. Поставте присудок у потрібній формі. 

1. Прикордонники (не виявити) своєї присутності. 2. Капітан мимоволі 

(осадити) коня. 3. З вулиці (увійти) шестеро хлопців. 4. Кілька шаланд 

миколаївського загону (виконати) наказ. 5. В дверях (з’явитись) три постаті.   

6. Триста шістдесят залізобетонних споруд (залишитися) тепер за спиною 

будівельників. 7. Двоє робітників обережно (брати) ящики і так же обережно 

(ставити) їх на землю. 8. Біля дверей вже (назбиратися) кілька десятків 

робітників. 9. Під стіною (сидіти) ще двоє пасажирів. 10. Тільки вночі Остап з 

Соломією (зважитись) податися на берег. 11. Його (зустріти) сестра й дружина. 

12. Іноді глибоку тишу (порушити) стукіт дятла чи шерех кедрової шишки.   

13. Решта людей (стояти) з прихованою посмішкою. 14. Частина членів комісії 

(вийти) з коридору. 15. Частина тракторів (бути направленими) до ферми.     

16. Переважна більшість наукових працівників, учителів та керівників органів 

освіти (висловитися) за удосконалення програми тестування. 17. Цілий ряд 

членів літературного гуртка (виявити) наполегливість у досягненні 

поставленої мети. 18. Значна частина випускників нашої школи (стати) 

студентами. 19. Більшість учасників наради (бути) мовознавцями. 

20. (Знятися) двоє качок й (полетіти) через річку, мабуть, (спуститися) десь у 

озеро. 21. Дві тополі високії одна одну (хилити). 22. Шість чоловік (вийти) в 

ліс. 23. Два бійці (стояти) на варті. 24. Дві холодні сльозинки на щоку 

(пролитись). 25. (Минути) дев’ять трудних днів. 25. Півдесятка машин (стояти) 

в балці. 26. (Сидіти) нас чоловік вісім. 27. (Пройти) багато літ. 28. Чимало 

дерев (стояти) зовсім голі. 29. Дехто з селян (не встигнути) з двору вибігти.  

30. Жоден з нас (не говорити). 

Завдання 4. Підкресліть присудок. 

  1. Ведмідь сердито став ревіть. 2. Іван взяв у руки крейду, приступив до 

дошки й почав писати. 3. Зоря на небі рожева уже починала займатись.            

4. І вірші став писати під вечір золотий. 5. По інерції поїзд продовжував іти.   
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6. Ждала вони, ждали та вже й ждати перестали. 7. А гостра коса вже пішла 

зрізувати густу ячмінну гриву. 8. Шура заходилася тут же на місці 

перев’язувати. 9. Повадився кухоль по воду ходити, поки йому вухо не 

відламали. 10 А ти нездужаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести.               

11. Кайдашиха мусила заходжуватись само коло своїх сорочок. 12. Україні, її 

люду хочу я служити. 13.Волію я розмови залишити. 14. І що ж тепер ти 

думаєш робити? 15. Я не встигла нічого відповісти. 16. Розумний батько не 

соромиться порадитись з сином. 17. Кляніться віддати єдиній Вітчизні думки і 

надії, серця і клинки. 18. Поставив він собі за справу честі найважчий камінь 

спершу перенести. 19. Навіть задля такого незвичайного дня вони не мають 

охоти поступатися. 20. Хлоп’я в саду собі гуляло та й побажало на іграшки 

ужа піймать. 

Завдання 5. Підкресліть присудок. 

1. Млин у мірошника був водяний. 2. Мені осіння ніч короткою здається. 

3. Ніч видалась темнішою. 4. Мрія стала дійсністю. 5. Мій поклик – праця, 

щастя і свобода. 6. Я йду, мій шлях то із костриці, то з жоржин. 7. Дуби 

поважні, а ясен, клен і явір гордовиті. 8. Яка Вітчизна в нас велика! 9. Вже й 

літа у них не ті. 10. Коні в друзів вороної масті. 11.Мій брат тисяча дев’ятсот 

восьмого року народження. 12. Всі поля і луг – у квітному цвіту. 13. Мої 

думки – крилаті. 14. Немолодий я, але і вмирати тепер не збираюся скоро.     

15. Мова є найважливіший засіб людських стосунків. 16. З підлим дружба єсть 

пуста. 17.Я він і єсть, бо кажу правду. 18. Джерелом наших уявлень є 

відчування. 19.Знання синтаксису становить теоретичну основу усної і 

писемної мови. 20. Лев був за старшину.21. Була ти наче лісова царівна.        

22. Ніч – мов криниця без дна. 

Завдання 6. Перебудуйте речення так, щоб у них між підметом і присудком 

стояло тире. 

1. Чисте повітря в цехах було її заповітною мрією. 2. Мурай був коняка вже 

вельми старий і невеселий. 3. це був маленький, енергійний на диво рухливий 

хлопчик. 4. М’який ліризм становить особливу рису байок Глібова. 5. Дід 



 68 

Захарко був коваль. 6. А дівчина була як сонце. 7. Це була не робота, це був 

якийсь бенкет будування, віртуозна творчість зголоднілих за працею рук.        

8. Для нас Толстой є одним із наймогутніших, хто створив світову славу 

російському класичному романові. 9. Винятковим є місце Шевченка в житті 

нашого народу, виняткова доля його творчості. 10.Творчість Андрія Головка є 

найкращим доказом сили, правдивості й народності нашої літератури. 11. За 

рікою простяглися луки. 12. Нашим ідеалом є гармонійно розвинена, 

високоосвічена, культурна, щаслива людина. 13. Поетичним символом 

України є хліб на вишитому рушнику. 15. Українську пісню вважають 

бездонною душею українського народу. 

Завдання 7. Перекладіть. Поставте тире. 

1. Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас величайший дар, 

доставшийся нам от поры детства. 2. Будущее это воздух жизни, движение 

жизни, это сама жизнь. 3. Удивительное это явление забайкальская осень. 4. 

Панты это молодые рога у изюбров и пятнистых оленей. 5. Назначение ноября 

соединять глубокую осень с устойчивой зимой. 6. Новый год новый океан 

энергии. 7. Наскальная живопись это искусство каменного века. 

Завдання 8. Поставте, де треба, тире. 

1. Демид зовсім чужа мені людина. 2. Знак Терезів доби нової знак. 3. Капітан 

був спокійний, дивився у поле. 4. Розмова на посту  чи в секреті була 

короткою. 5. Герої мої учениці десятого класу. 6. Найліпший генерал то мороз. 

7. Всю дорогу Дорош був похмурий і мовчазний. 8. Весняне сонце як дівчини 

серце. 9. За десять весняних днів він перетворився у справжнього вершника. 

10. Тут усі рівні. 11. Дружина професора Оксана Олексіївна сама неабиякий 

мисливець. 12. А Городок це хутір чи то село на одну вулицю. 13. Лиш 

боротись значить жить. 14. Дуже то важка річ лишатися живим для поколінь. 

15. Я лікар. 16. Для них гостре слово як вістря меча. 17. Найбільше добро в 

кожного народу це його мова. 18. Земля трудівниця аж парує та людям хліб 

готує. 19. Без каші обід сирота. 20. У полі пашня як лава. 21. Дощ у жнива як 

п’яте колесо до воза. 22.Вода не кума. 23. Час найліпший лікар. 24. Мала вода 
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великий шум. 25. Степ поля розкіш моя. 26. Бублик не хліб. 27. Каша то мати 

наша. 28. Голодному здається кожен хліб за булку. 29. Голодний з’їсть і 

холодне. 30. Вогонь то брат води. 31. Ніч ночувати не вік горювати. 32. Зимове 

сонце як вдовине серце. 33. Двері й досі не зачинені. 34. Тиха вода глибока.  

35. Час як тугенький вітерець поміж пальцями. 36. То кремінь а не чоловік. 

37. Це мій народ. 38. Ти занадто романтик. 39. Вся ти трепет, вогонь, ідея.     

40. Ти жінка.  

Завдання 9. Підкресліть означення, визначте до якого слова вони належать, 

поділіть на узгоджені і неузгоджені. 

1. Стало пахучим і свіжим повітря після грози. 2. На площу вискочив 

осідланий кінь без вершника. 3. З кущів підліска линуть перші трелі солов’я.  

4. Одні тільки бажання творити добрі діла й зосталися при мені на все життя. 

5. У млині стояв теплий, приємно солодкуватий запах свіжої кукурудзяної 

муки. 6. Свіжозорані ниви обсіялися великими вечірніми зорями. 7. Широкою 

долиною, між двома рядками розложистих гір, тихо тече по Васильківщині 

невелика річка Раставиця. 8. Година для праці настала. 9. Вискочить сонце на 

мить на блакитну полянку, щоб осушитись, гляне на себе в калюжу, і знову 

лізуть на нього важкі, розтріпані хмари. 10. Генерал підходить до сферичного 

вікна і, нахилившись вперед, наче повисає в блакитному просторі над 

неосяжною рівниною і тонким струмочком Дніпра внизу серед пісків.            

11. Облиті полум’ям хмари рвано, кошлато звисали над смугою потемнілих 

плавневих лісів, над пустинними пенькуватими зрубами, навіваючи якусь 

неясну тривогу. 12. Чутка про маєток у тридцять тисяч не давала нікому 

покою. 13. Парубок літ двадцяти бігав за ним. 14. Десь далеко стукає калатало 

нічного сторожа. 15. Над берегом висів солоний туман од дрібних бризків.    

16. Світ вечірнього сонця заглянув у причілкове вікно. 17. З будиночка 

виходить чоловік у формі залізничника. 18. Лежить під небом чистим і 

високим холодний степ моєї самоти. 19. Люблю я й досі присмерки позорі 

квітневих вечорів і чорну сіть вишневих, яблуневих верховіть і по калюжах 

ніжнотонні зорі. 20. Зацвіли каштани в пелюстках проміння, і хитає віти 
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теплий вітровій, гей ви, далі, далі, безконечні й сині, як чудесно жити на землі 

моїй. 

Завдання 10. Замініть, де можна, узгоджені означення на неузгоджені. 

1.Міцні Олегові руки підкорили собі човен. 2. На гірських вершинах нависли 

димні хмари. 3. Тепер Юрко сидить на березі і вдивляється в морську далечінь. 

4. Василева мати йшла на станцію. 5. За Джериною хатою, під старою грушею, 

під старою грушею на зеленій траві спав молодий парубок. 6. Першою такою 

колючкою в Чіпчиному житті була смерть бабина. 7. На Миколине щастя, 

один скрипчинський парубок посватав вербівську дівчину. 8. Казочки 

бабусині, при самотньому житті, осторонь од товариства, пластом ложилися на 

дитячий розум. 9. Гірським ключем він пахне і глицею густою оцей 

карельський вітер, запеклий сніговій. 10. Стояла удовина хатка на луці під 

горою. 11. Ламкий юначий голос гасне за крок. 12. Доторкнусь до яблуневих 

віт – і в дорогу до вершин зберуся. 13. Вербовий гай на тім боці повивсь у 

темряву, почорнів, блакитні гори стали синіми. 14. Золотий навскісний 

промінь підпалив мою герань. 15. Вили історичні бурі. 

Завдання 11. Визначте, які речення односкладні, які  двоскладні.  

1. Один з останніх його рейсів був винятковим. 2. Погане літо, не було 

врожаю. 3. З одинокої кав’ярні дуже добре було видно і море, і берег. 4. Вас 

сіпнуло; ви кинулися, наче проснулись, розкриваєте очі. 5. Мене любили, я 

любив – і це найбільше в світі щастя. 6. На морі здіймались великі хвилі.         

7. Сіяли всю ніч. 8. Спросоння озвалися качки, скинулася риба, поплила 

купина. 9. Холодом з долини тягне вітровій. 10. Неоране поле жовтіє. 11. 

Стоїть як дерев’яна, труситься. 12. І пахне житом молодим, і рибним виловом 

багатим. 13. Пахне кропом село, полином і катраном. 14. Скрізь було чути гук, 

шум, гам, свист. 15. Дорога. Ранок. Тиша. Довгий яр, весь білою черемхою 

залитий. Гроза минула, і пахучі квіти усі в краплинах. 16. Допоки горіти буде 

долоні твоєї дотик. 17. За бортом стихає дунайська хвиля. 18. Але ж бо й 

справді, щоб таке утнути. 19. У травні стихло навкруги, і встала знову хата.  

20. Так, це була весна, його земля, про неї він співав і нею марив. 21. Все 
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життя не таланить не те що мені, а й моєму батькові не таланило. 22. Тінь 

пробігла над нашим краєм, димом з заходу потягло. 

Завдання 12. Визначте означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-

особові, безособові речення. 

1. Той монастир недавно збудували. 2. Трави покошено. 3. Ранком вивели їх на 

двір. 4. Дивишся і не надивишся, дишеш і не надишешся тим чистим, гарячим 

і пахучим повітрям. 5. Його сховали на горище, і ранок змив його сліди.          

6. Мело, крутило, скаженіло, огортаючи присмерками весь край. 7. Шануйте 

здобуте трудом поколінь, помножте його у пошані. 8. За правду, браття, 

єднаймось щиро. 9. Тут же розкладають вогнище, варять картоплю. 10. Як 

швидко біля вогню не бігай – все одно обпечешся. 11. В артілях виспіли 

жнива. 12. Коли зважуєшся на цей крок у житті, чого ж було стояти на колінах. 

13. На дворі було тихо, як у хаті. 14. Забуду моря віщий шум чи юнь, даровану 

годами. 15. У дверях спинились, обернулись. 16. Куди не глянеш в даль оцю 

окресну – тут споконвіку скрізь лилася кров. 17. Коли спитають, де мій дім, я 

певно знаю, що відповім. 18. Так мені чогось робиться тоскно, так жалко, що 

світ споганіє, поки я виросту, і не буде вже ні сінокосу тоді, ні риби. 19. Стою 

– мов скеля непорушний. 20. Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе, і скрізь 

бачиш зелене море верб. 21. Сіро і сумно ставало на заході сонця. 22. Мої 

думки, мої люті, в хмарі заховаю. 23. Не сумуй одна, не журись одна. 24. 

Далеко за річкою горіло і шибці жевріло, переливалось, палахкотіло. 25. Дітям 

спочатку було дуже чудно. 26. Покромсали життя моє на частки, на тьмяну 

січку слів і суєти. 27. Між будинками розбито палісадник. 28. Знов повіяло в 

душу весною, хоч кругом ще біліють сніги. 29. Нас зустрічають хлібом-сіллю. 

30. Первоцвітом виникаю з веснами на світ. 

Завдання 13. Визначте типи номінативних речень. 

1. Сонце! Сонце! Його перші промені вдарили по очерету. 2. І бугай, і воли, і 

бички, і корови. 3. Ранок. Морозець. Порипує сніжок. 4. Чудесна київська 

осінь. 5.Славнозвісне місто Чигирин. 6. Зелений луг над річкою. 7. Неділя. 

Вихідний. 8. Он лани, он луки, он села. 9. От вам і природа. 10. Ставок. 11. Ах, 
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який чудесний Коропів хутір! 12. Слов’янщина! – який величний гук, який 

широкий і містично темний. 13.Хто ж ота, що стала поруч? – Королівна.        

14. Гарно як у полі, так би йшов завжди, вітер і тополі, сонце і сади. 15. І знову 

степ. І знову даль розлога. 16. Ось школи знайомої мури. 17. Така зима, морози 

йорданські. 18. А суд! А суд! 19. Там бій. Там смерть. 20. Немов у лузі та 

калина колись печальна Україна тепер весела сторона. 21.Висохлий степ. 

Панська пшениця. І потріскані до крові губи женців. 22. Високі скирти. 

Серпень. Спека. Усе так звично: синь ріки. 

Завдання 14. Визначте односкладні й двоскладні речення. 

1. Над Україною світає. 2. Під зорями блакитними ми йшли. 3. Вечоріє… 

Багрянець торкається хмар. 4. А зараз – вечір… Йду степами. 5. Волієш ти 

птицею стати, у небо злетіти, у вись? 6. Вже смеркало. Захід згас багряно.       

7. Безлюдно в степу. Пустельна лежить дорога. 8. Нарешті війнуло подихом 

нічного повітря. 9. Можна багато навести мудрих слів, сказаних великими 

людьми. 10. Довгі, непомірно довгі зимові вечори. 11. Закували хлопців у 

кайдани та й повели битими шляхами. 12. І в рідному краю не раз споглядаю 

часини ці любі та милі. Прощай, синє море, безкрає, просторе,  – ви, гордії, 

вільнії хвилі! 13. Книжку читай, розуму набирай. 14. Тихо-тихо шумлять-

перешіптуються осокори.  

Контрольні запитання 

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: [3; 4; 6; 9; 10; 12] 
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Практичне заняття № 19 

Тема  Складне речення 

Мета: навчити студентів розрізняти складні речення, визначати вид 

підрядних речень, правильно розставляти розділові знаки в складносурядних, 

складнопідрядних та безсполучникових реченнях. 

Короткі теоретичні відомості 

Складне речення має два або більше синтаксичних центрів. Складні 

речення поділяються на складносурядні, складнопідрядні, складні  

безсполучникові і складні конструкції. У складносурядному реченні частини, 

мають свої синтактичні центри, відносно рівноправні. Вони поєднуються між 

собою сполучниками сурядності. У складнопідрядному реченні одна частина 

головна  (від неї ставиться питання), а друга – підрядна (вона відповідає на 

поставлене питання). У складному  безсполучниковому реченні частини, що 

мають свої синтаксичні центри, поєднуються між без сполучників. У складній 

конструкції частини поєднані впереміш судним, підрядним і 

безсполучниковим зв’язками. Між частини складносурядного і 

складнопідрядного речення звичайно ставляться коми. Іноді, якщо друга 

частина вимовляється з різкими підсиленням тону, між частинами 

складносурядного і складнопідрядного речення ставлять тире. Звороти  із 

словом як відокремлюються лише тоді, коли вони мають відтінок причини. Не 

треба виділяти зворотів з як, мов, наче, ніби. 

 Складні  безсполучникові речення за характером смислових зв’язків між 

їхніми частинами поділяються на  речення з відносно рівноправними, 

незалежними одна від одної частинами.  Двокрапка ставиться, якщо друга 

частина: виражає причину того, про що говориться в першій ( до неї  можна 

поставити питання чому?, а перед нею вжити сполучник бо); доповнює або 

розриває зміст першої частини (до неї можна поставити питання а що? а який? 

а як? і що побачив ?. Тире ставиться: якщо перша частина вказує на час або 

умову того, про   що говориться в другій  (перед нею можна, як правило, 

поставити сполучники   якщо, коли). Якщо зміст обох частин зіставляється або 



 74 

протиставляється ( між ними можна поставити сполучники наче, а). Якщо 

друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що говориться в 

першій (до неї поставити питання і який наслідок? і що це означає?.  

Розділові знаки у складносурядних реченнях. 

Предикативні частини (граматичні основи) складносурядного речення, 

з'єднані сполучниками сурядності (єднальними, протиставними, 

розділовими), розмежовуються відповідними розділовими знаками. 

Найпоширеніший знак – кома. Вона ставиться у складносурядному 

реченні перед будь-якими сполучниками сурядності, які з'єднують граматичні 

основи речення. Якщо предикативні частини складносурядного речення  

великі за обсягом,  не досить тісно пов'язані  між собою змістом чи 

ускладнені своїми розділовими знаками, – між ними ставиться  крапка  з  

комою. Коли другою предикативною частиною складносурядного речення 

передається наслідок, швидка зміна подій або  протиставлення,  тоді  

замість  коми  вживається тире. 

Не ставиться ніякий розділовий знак між предикативними частинами 

складносурядного речення, з'єднаними одиничним сполучником (єднальним 

чи розділовим), у таких випадках: 

 - якщо частини складносурядного речення мають спільний другорядний 

член або спільне вставне слово (словосполучення), чи спільне підрядне 

речення 

- якщо складносурядне речення складається із двох питальних, називних 

чи безособових.  

Розділові знаки у складнопідрядних реченнях. 

Граматичною структурою цього типу речень зумовлюється наявність у них 

нерівноправних предикативних частин — головної і підрядної (головне й 

підрядне речення). Підрядне речення відокремлюється від головного комою 

чи комами з двох боків, якщо стоїть в середині головного. 

Якщо  підрядні речення  приєднуються до  головних складеними 

сполучниками типу: так що, через те що, для того щоб, після того як, – 
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кома ставиться або перед усім складеним сполучником, або в середині 

його, але тільки один раз.  

  Не    розділяються    комами   будь-які   складені сполучники, що 

стоять на початку всього складного речення (підрядне перед головним).    

Підрядні речення,  що складаються лише з одного слова (члена речення), 

комами від головного речення не   відокремлюються. 

Між предикативними частинами (граматичними основами) складних 

безсполучникових речень може ставитись кома, крапка з комою (формальні 

розділові знаки), двокрапка, тире (семантизовані розділові знаки). Розділові 

знаки у складних безсполучникових реченнях. 

 Між предикативними частинами (граматичними основами) складних 

безсполучникових речень може ставитись кома, крапка з комою (формальні 

розділові знаки), двокрапка, тире (семантизовані розділові знаки). 

 Кома ставиться, коли частини безсполучникового речення виражають 

одночасність і послідовність дії: На дні довгого яру блищать рядками 

ставочки в очеретах, в осоці, зеленіють левади (І. Нечуй-Левицький).

 Крапка з комою ставиться, коли окремі частини складного речення не 

пов’язані тісно змістом або в середині предикативних частин є свої розділові 

знаки: Яр в’ється гадюкою між крутими горами, між зеленими терасами; од 

яру на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рукави і поховались 

далеко в густих лісах (І. Нечуй-Левицький).   

 Двокрапка ставиться: 

 Якщо другою частиною складного речення доповнюється чи 

розкривається зміст першої: Але ж тепер, караючись у злі, цю істину приймаю 

за основу: без мук немає волі на землі; без волі до людей не прийде слово (М. 

Руданський). 

 Якщо у першій граматичній основі є дієслова чуттєво-мисленнєвого 

значення типу: бачити, розуміти, знати, відчувати, дивуватися, чути, 

помічати, збагнути, пригадати тощо: І я збагнув: оце ж і є мета, яка веде 

нас улюдському морі (М. Руданський). 



 76 

  Якщо у другій граматичній основі пояснюється причина того, про що 

говориться в першій частині: А я сумую: скоро на землі не стане інших трав – 

самі кульбаби (М. Руданський).  

Тире ставиться:  

 Якщо в першій частині виражається час або умова дії того, про що 

говориться в другій частині: Туди ішли – як тільки шлях стужавів, назад 

брели – вже й галич на стерні (Л. Костенко). 

  Якщо предикативними частинами складного речення передається 

швидка зміна подій чи зміст речень різко протиставляється: Ще сонячні 

промені сплять – досвітні огні вже горять (Л. Українка).  

  Якщо друга предикативна частина виражає наслідок, що випливає зі 

змісту першої частини: Минали літа – росли сини (А. Головко). 

  При порівнянні, зіставленні чи протиставленні змісту двох частин 

складного безсполучникового речення: Поглянув я на ягнята – не мої ягнята 

(Т. Шевченко). 

З метою уникнення штампів використовується синонімічні сполучні 

засоби. Взаємозамінними є сполучники і, й , та. Синонімічно багаті сполучні 

засоби складнопідрядних речень, що дозволяє передавати семантичні і 

стилістичні відтінки. 

   Частини складного речення – прості речення – можуть об’єднуватися в 

одне складне речення ускладненого типу – одні за допомогою сполучників і 

сполучних слів, інші без сполучників. Складними синтаксичними 

конструкціями вважаються такі речення, в яких наявні різні типи зв’язку між 

частинами: сполучникові і безсполучникові. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Поясніть, чому в поданих реченнях перед сполучником і в одних 

випадках стоїть кома, в інших – ні. 

Земля тремтить у млості і ронить пелюстки, і невідомі гості злітаються в 

садки. Я іду до гаю, і в блакить безкраю серце моє лине й птицею співає про 
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весну чудесну на моїй Вкраїні. Ставок, гребелька і вітряк з-за гаю крилами 

махає. 

Завдання 2. Наведені речення перероблено з безсполучникових. Відновіть 

первісний вигляд цих прислів’їв, відкинувши сполучники. Між частинами 

складних безсполучникових речень поставте потрібні розділові знаки. 

Мир у світі таки буде, бо його хочуть усі люди. Дерево міцне коріння, а 

людина трудовим горінням. Якщо хочеш їсти калачі, то не сиди на печі. Коли 

достигне яблучко, то само відпаде. Більше діла, а менше слів. Слово не 

горобець, бо коли вилетить, то не зловиш. Брехня мов куля зі снігу. Бо що далі 

котиться то більше стає. 

Завдання 3. Чому в кожній групі речень перед як то нема коми, то є? 

Мої сини як зима і весна. Старший меткий і проворний, як задерикуватий 

зимовий день. Молодший – неврівноважений, як весняна повінь. Кругом поле 

як те море. – кругом поле, як те море широке, синіє. 

Завдання 4. Складіть кілька речень, уживаючи всі можливі віддільні та 

видільні розділові знаки; перекладіть речення російською мовою. 

Контрольні запитання 

1. Що таке складне речення? 

2. Які сполучники вживаються при складносурядних реченнях? 

3. Які розділові знаки використовуються у складносурядних реченнях? 

4. Що ви знаєте про складнопідрядне речення? 

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

складнопідрядного речення?  

Література: [3; 4; 6; 8; 11; 12] 

 

Практичне заняття № 20 

Тема  Пряма мова 

Мета: навчити студентів правильно вживати розділові знаки при прямій 

мові, діалогах, цитатах; закріпити навички замінювати пряму мову непрямою. 
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Короткі теоретичні відомості 

При прямій мові ставляться такі розділові знаки: 

- якщо слова автора перед прямою мовою, то після них двокрапка, а сама 

пряма мова береться в лапки; 

- якщо пряма мова перед словами автора, то після неї ставиться кома і 

тире; 

- якщо слова автора розділяють пряму мову, то перед ними кома тире, а 

після них кома й тире, або крапка й тире, якщо речення закінчилося. 

          Коли мова діалогічна, як правило, замість лапок уживається тире. Кожна 

репліка починається з нового рядка. 

При цитатах ставляться такі ж розділові знаки, як і при прямій мові. 

Якщо цитата наводиться не повністю, то пропуск позначається трьома 

крапками. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Способи оформлення прямої мови 

та цитат в періодиці». 

Завдання 2. Перепишіть, виправляючи помилки в оформленні цитат. 

Царизм Шевченко затаврував в образі орла, який «споконвіку Прометея 

там орел карає, що день божий довбе ребра й серце розбиває» народові. Але 

царизм «не вип’є живущої крові», бо серце народу-Прометея «воно знову 

оживає і сміється знову». Поет, звертаючись до панів-лібералів, з обуренням 

говорить, що «ви любите на братові шкуру, а не душу!» Інститутка всіляко 

знущається з кріпачки Устини, «вона мене й щипає, і штирхає, і гребінцем 

мене скородить, і шпильками мене коле, і водою зливає». Коли інститутка 

кинулася бити Устину, Прокіп схопив її за обидві руки й застеріг, що «годі, 

пані, годі!.. Цього вже не буде!» Вступ до поеми «Мойсей» Франко закінчує 

пророчими словами про те, що, народе український, «прийде час, і ти 

огнистим видом засяєш у народів вільних колі». 

Завдання 3. Проаналізуйте способи передачі прямої мови та цитат у місцевих 

газетах. Чи є відмінності? 
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Завдання 4. Проаналізуйте способи передачі діалогу (інтерв’ю) у місцевих 

газетах.  

Завдання 5. Проілюструйте на прикладах розділові знаки при неповних 

цитатах. 

Контрольні запитання 

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: [3; 4; 6; 9; 10; 12] 

 

 

2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Розкажіть про значення мови в житті суспільства.  

2. Функції мови. 

3. Походження української мови, розвиток, становлення. 

4. Мова усна і письмова.  

5. Літературна українська мова та загальнонародна.  

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). 

41.  Дисиміляція приголосних фонем. Дисиміляція в усному мовленні. 
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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. 

65.  Неморфологічні способи словотворення. 
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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. 

77. Прислівник, розряди прислівників, правопис прислівників. 

78. Прийменник, правопис прийменників. 
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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. 

92. Назвіть основні типи складеного дієслівного присудка. 

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

підметом і присудком. 
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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. 

117. Складнопідрядні речення з підрядними мети. 

118. Складнопідрядні речення з підрядними умовними. 

119. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. 

120. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими. 
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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. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

№ 

Види роботи Кількість 

годин 

Максимум балів за 

одне практичне 

заняття 

Разом 

1. 

2. 

3. 

Практичні заняття 

Підготовка рефератів 

Виконання практичних 

завдань 

40 

10 

30 

4 

10 

4 

В ЦІЛОМУ : 

40 

10 

30 

80 

ЗАЛІК  

4. Письмова або усна 

відповідь 

 20 20 

   В ЦІЛОМУ : 100 
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 Бали за практичну роботу виставляються за запропонованими 

критеріями на основі 4-х бальної системи. При перевірці виконання 

практичної роботи виставляється диференційна оцінка і визначається з 

кожного питання (тесту), вправи окремо наступним чином: 

 4 бали – студент виявив усебічні, систематизовані, глибокі знання з 

основ української мови; уміння вільно виконувати завдання, передбачені 

програмою, знання основної та додаткової літератури, рекомендованої 

кафедрою, а також показав здібності до самостійного творчого аналізу та 

вирішення поставлених завдань. Як правило, така кількість балів 

виставляється за всі виконані завдання та правильні відповіді на 90% умов 

практичної роботи. 

 3 бали – виставляється студенту, якщо при виконанні завдань він виявив 

повні знання програмного матеріалу, засвоїв основну літературу, 

рекомендовану кафедрою, успішно виконав більшу частину завдань, показав 

уміння самостійного мислення та правильно виконав 80% практичної роботи.  

 1-2 бали – виставляється студенту, який правильно виконав половину 

завдань, має необхідний резерв знань для усунення помилок під керівництвом  

викладача.  

 Нуль балів – виставляється, якщо при виконанні завдань студент виявив 

серйозні прогалини в знаннях основного матеріалу, не володіє елементарною 

термінологією з дисципліни, допустив принципові помилки при виконанні 

роботи або повністю не виконав завдання.     

 Загальна кількість балів за виконання практичної роботи виставляється 

як середнє арифметичне від попередніх складових за кожне завдання.  
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