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                                          ПЕРЕДМОВА 

 
Дисципліна «Українська мова» є однією із провідних дисциплін, що передбачає виховання 

студента як компетентної  мовної особистості, яка відзначається високою мовленнєвою 

культурою; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами 

мови в різних життєвих ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм  та 

мовленнєвого етикету. 

Завданнями дисципліни є: 

виховання свідомого прагнення до вивчення української мови; 

ознайомлення з мовною системою як основою  формування мовних умінь і навичок — 

орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних; 

формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень, 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів,  прилучення через мову до культурних 

надбань українського народу і людства в цілому. 

        Навчальний процес передбачає конспектування «Українського правопису» в повному 

обсязі, набуття сталих навичок грамотного письма, з цією метою виконання вправ, тестів, 

завдань, алгоритмів, підпорядкованих основному завданню, – навчитися писати без 

помилок. 

Основними критеріями оцінювання навчальної діяльності студентів з курсу «Українська 

мова» є її систематичність, активність і результативність. 

 Показниками систематичності навчальної діяльності є не тільки відвідування студентами 

практичних занять з курсу, а й своєчасне виконання навчальних і контрольних робіт. 

Активність студента визначається якістю підготовки до навчального заняття й рівнем 

виконання практичних завдань. Показником результативності є правильність виконання 

усіх видів робіт, ґрунтовність опрацювання тем для самостійного вивчення. 
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Орієнтовний тематичний план 
1. Правопис ненаголошених голосних. 

2. Правила вживання апострофа в українських та іншомовних словах.  

3. Правила вживання м’якого знака, буквосполучень –ьо-, -йо- та –ьйо-  в українських та 

іншомовних словах. 

4. Спрощення в групах приголосних. 

5. Подвоєння та подовження приголосних в українських та іншомовних словах. 

6. Правопис власних назв. 

7. Фразеологічні одиниці української мови. 

8. Правопис складних слів. 

9. Службові частини мови. Правопис службових частин мови. 

10. Зміни приголосних при словотворенні. 

11. Особливості відмінювання іменників II відміни чоловічого роду. 

12.  Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них.  

13. Речення. Граматична основа речення. Тире  між підметом та іменною частиною 

складеного  присудка  на місці пропущеної зв’язки.  

14. Другорядні члени речення, особливості їх вживання. 

15. Односкладні та неповні речення. Види односкладних речень. Тире в неповному 

реченні. Синтаксичний аналіз односкладних речень. 

16. Розділові знаки при однорідних членах речення та узагальнюючих словах. 

17. Слова, граматично не зв’язані з членами речення. 

18. Відокремлені другорядні члени речення. 

19. Складне речення. Розділові знаки у складносурядному реченні. 

20. Розділові знаки у складнопідрядному реченні. 

21. Розділові знаки у безсполучниковому  реченні. 

22. Культура мовлення. Основні вимоги до мовлення. 

23. Зв'язне  мовлення. Ділові папери. Службовий лист. Акт. 

24. Стилі й жанри мовлення. 

25. Зв'язне  мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням. 

26. Зв'язне  мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням. 

27. Зв'язне  мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням. 

 

  

Оцінювання навчальних робіт 
 

 Навчальні роботи (різні види вправ, тестових завдань і диктантів неконтрольного 

характеру тощо) оцінюються вимогливіше, ніж контрольні роботи, адже не вимагають 

знань  значного за обсягом навчального матеріалу.  

     При оцінюванні навчальних робіт враховується: ступінь самостійності виконання 

робіт;  етап навчання; обсяг роботи; рівень володіння розумовими операціями: вміння 

аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, 

робити висновки щодо того чи іншого мовного явища. 

  «12» балів за виконання навчальних тестових завдань виставляються лише за умови 

наявності  тестів з відкритими завданнями (пояснити вибір відповіді; виправити усі 

недостовірні варіанти відповіді тощо), при виконанні яких студент не допустив жодної 

помилки, не робив виправлень у роботі. 

    Навчальна робота  оцінюється «11» балами, якщо студент не допустив помилок, та 

«10» балами, якщо допустив одну  помилку, яку сам виправив  у  ході роботи; при 

виставленні  цих оцінок  враховується акуратність запису, підкреслень та інших 

особливостей оформлення.  
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 «9» балів ставиться тоді, коли студент допустив дві помилки, але виправив їх; якщо 

робота велика за обсягом (перевищує за кількістю слів обсяг контрольного диктанту)  

допускаються три-чотири виправлення. 

                                                                   

 

 Рекомендована кількість слів у словниковому диктанті (поточний контроль) – до 

40.    Зважаючи на те, що словниковий диктант не є творчою роботою, «11» та «12» балів 

виставляються лише за умови повного аргументованого пояснення правопису слів (усного 

або письмового). 

 

 

 

 

 

Рекомендована література 
 

Основна: 

 

1. Юшук І.П. Українська мова. Практикум з правопису української мови. – К.: 

Освіта, 2007. 

2.Заболотний О.В.,Заболотний В.В. Українська мова: Підручник для 10 класу. 

Рівень стандарту. – К: «Генеза», 2010. 

3. Заболотний О.В.,Заболотний В.В. Українська мова: Підручник для 11 класу. 

Рівень стандарту. – К: «Генеза», 2012. 

4. Плющ  М.Я. Українська  мова: Підручник для 10 класу. – К: Освіта, 2010. 

5. Глазова О.П. Українська мова: Підручник для 10 класу. – К: Зодіак, 2010. 

6. Авраменко О.М. Українська мова та література: Довідник. Завдання у тестовій формі. 

– К: Грамота, 2011, 2012, 2013. 

 

Додаткова: 

 

1. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів 

вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 2001. 

2. Залікові   завдання   з   української   мови.    10-11   клас.   –   К.: «Шкільний світ», 

2006. 

3. Зубков М. Збірник диктантів для випускників та абітурієнтів з української 

мови.  – Х.: СПДФО Співак Т.К., 2007. 

4. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 

2009. 

5.Козачук  Г.О.   Українська  мова для   абітурієнтів:   навчальний посібник. – К.: 

Вища школа, 2007. 

6. Новий довідник: Українська мова. Українська література. – К.: ТОВ «КАЗКА», 

2008. 

7. Плющ М.Я., Гринас Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний 

посібник. – К.: Вища школа. - 2004. 

8.Тести.   Українська  мова.   5-12   класи/   За  ред.   д. філол. н. проф. Гуйванюк 

Н.В. – К.: Академія, 2009. 
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Плани практичних занять та завдання до них 

Тема 1. Правопис  ненаголошених голосних 
 І. Опрацювати теоретично питання: 
                                                             Лекція 

                                                             План 

1.Орфоепічні правила вимови голосних звуків в українській мові. 

 

В українській мові ненаголошені [е] та [и] у вимові наближаються один до одного: ниести 

(нести), диетина (дитина). Перевірити вірне написання букв е та и можна зміною форми 

слова: (великий – велич,  непримирений - мир, весна - весни). 

Втім, у деяких словах (переважно іншомовних) написання перевірити ніяк неможливо. Ці 

слова треба просто запам’ятати: апельсин, бензин, бетон, декада, делегат, демократія, 

директор, диригент, колектив, кишеня, левада, легенда, леміш, лимон, математика, 

медаль, минуле, пенал, ремонт, рецепт, тепер, тремтіти, чекати та ін. 

Буква е пишеться: 

1) якщо при змінюванні неясний звук випадає (серпень – серпня; шевця  – швець); 

виняток: деякі дієслівні корені, у яких випадає ненаголошений [и]: проривати – прорву, 

починати – почну;  

 2) у сполученнях -ере-, -еле- у словах слов’янського походження: зелений, деревій, берег, 

шелестіти; 

3) при чергуванні е з і: лебедя – лебідь, осені – осінь, погреба – погріб. 

Буква и пишеться у відкритих складах -ри-, -ли- (гриміти, тривога, бриніти, криниця). 

У дієслівних коренях звук [е] чергується з [и] перед наголошеним суфіксом -а-: беру – 

вибирати, вистелю – вистилати, завмерти - завмирати, стерти – стирати тощо. 

Написання о та а  

У літературній мові, а також у більшості діалектів звуки о та а вимовляються достатньо 

чітко як під наголосом, так і без нього. Але в окремих випадках можливе їх сплутування. 

Розібратися в їх написанні допоможуть такі правила. 

У кількох дієслівних коренях голосний [о] перед наступним складом із суфіксом -а- або -

ува- чергується з [а]: ломити – ламати, скочити – скакати, кроїти – краяти, клонитися  – 

кланятися, гонити – ганяти. 

Буква а пишеться:  

після г, к, х перед складом з а (кажан, хазяїн, гарячка, гарячий, качан, гаразд, калач);  

перед г у словах (багато, а також похідних від багач, багатир).  

Буква о пишеться у словах: богатир (велетень, силач), комиш, борсук, коровай, кропива, 

крохмаль, монастир, отаман, поганий, погон, слов'яни, пором, солдат, козак. 

 

ІІ. Виконати практично: 

Завдання 1.Вставити пропущені букви, пояснити правопис слова. 

• Д...мократія, акад...мічний, в...ресень, інж...нер, в...летенський, дер...в’яний, б...гато, 

тр...мати, тр...мтіти, ст...лити, допом...гати, д..канат, д...плом, д...ржавний, перел...мати, 

тр...вога, кр...ниця, к...рівник, мен...джмент, в...селка, сл...в’яни, бер...г, гл...бокий, 

ш...лестіти, х...зяїн, д...ректор, г...незис, д...сертація, інт...лект. 

Зразок: Демократія – слово іншомовного походження зі статичним наголосом, 

перевіряєтьтся за словником; академі′чний – перевірочне слово - акаде′мія; вересень – 

сполучення -ере-. 

• Д...пломований, ар...стократичний, б...гаторазовий, відн...сти, вітч...зняний, вс...редині, 

мед...камент, г...нетичний,  л...стопад, т...рмометр, т...ранія, ч...рговий, ц...мент, автор...тет, 

д...візія, д...плом, тр...вожний, заст...лати, б...гатий, м...талевий, д...канат, р...ставрація,  

л...гітимність, б...реговий, перем...гати, к...рівництво, г...нетичний, д...ржавний, л...стопад, 

нам...гатися, перем...гти, к...зацький; 

• Р...алізм, прагм...тичний, бр...ніти, кр...ниця, заст...лити, перем...гати, акад...мічний,  
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 інж...нер, інст...тут, г...рячий, д...ржава, к...рівник, пов...ртатися, гл...бокий, тр...мати,  

д...скримінація, м...талевий, інт...лект, р...ферендум, к...рівник, д...сертація, акр...д...тація, 

ал...горичний, д...корації, сп...ціальність, мод...льєр, д...кан, вит...рати, д...лема, р...жим, 

р...гіони, м...ркантильний. 

 Завдання 2. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Визначіть основні норми 

вимови голосних в українській мові. 

Цитадель, речитатив, режим, лиман, кип’яток, постелити, сонечко, поперек, диміти, 

лялечки, блискучий, зронений, вуличка, вимете, примерзлий, голубка, могутній, молоти, 

ходити, тобі, потрібний, годує, на столі, Корній. 

 

 

Тема 2. Правила вживання апострофа  в українських та іншомовних 

словах 
       І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                          Лекція 

                                                           План 

Правила вживання апострофа  в українських словах. 

Правила вживання апострофа  в іншомовних словах. 

Апостроф - це графічний знак (небуквена орфограма), що позначає тверду роздільну 

вимову.Слід розрізняти  

правила позначення твердої роздільної вимови для українських та іншомовних слів. За 

відсутності роздільної вимови приголосні, вказані нижче,є м’якими. Відділення від іншої 

частки  прізвища: О'Кейсі, д 'Арсонваль. 

Апостроф пишеться: 

В українських словах В іншомовних словах 

1. Після твердих приголосних б, п, в, м, ф, та 

р перед я. ю, є,ї: риб'ячий, у здоров'ї, п'є, 

б'ють. 

1. Після твердих приголосних б, п, в, м, ф, р 

+ г, к, х, ж, ч, ш перед я, ю, є, ї: к'янті, 

Руж'є, п'єдестал. 

2. Після префіксів з будь-яким кінцевим 

приголосним перед я, ю, є, ї: без'язикий, 

роз'юшити, об'єм, від'їзд. 

2. Після префіксів з будь-яким кінцевим 

твердим приголосним перед я. ю. є. ї: 

кон'юнктура, ад'ютант, ін'єкція. 

3. Після першої частини складних слів з 

кінцевим твердим приголосним перед я, ю, є, 

ї: дит'ясла, пів'яблука, пан'європейський. 

3. Для відділення службового слова від 

прізвища: О'Кейсі, д'Арсонваль. 

4. Після к перед я у слові Лук'ян та похідних: 

Лук'янівна, Лук'янець, Лук'янов 

4. Див. П.1 

Апостроф не пишеться: 

В українських словах В іншомовних словах 

1. При відсутності роздільної вимови у 

вказаних 

позиціях (див. п. 1): гаря[р'а]чий, буря[р'а], 

Рє[р'е]пін  

1. При відсутності роздільної вимови у 

вказаних позиціях (див. п.1): пю[п'у]ре, 

бю[б'у]джет, кю[к'у]вет 

2. Якщо перед губним у межах цієї морфеми є ще один або два приголосних, крім р: цвях, 

морквяний, мавпячий. 

Але: черв'як, торф'яний (бо р). 

Але: зв'язок, підв'язати (бо різні морфеми). 

3. Після префіксів з кінцевим твердим приголосним перед а, о, і, у, е: загітувати, 

зекономити, зіграти. 

 

ІІ. Виконати практично: 
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Завдання 1. Слова, подані у фонетнчній транскрипції, запишіть орфографічно в три 

колонки: 1 - з апострофом, 2 - без апострофа, 3 — з 

 м 'яким знаком. 

[м’іл'jард], [зор΄іjеинтуватие с'а],   [л'уб óýj у], [компjýтеир], [атеил'jé], [б'аз'], [дз’в’áкнути], 

[беизjáдеирниí], [субjéкт], [с’в’ашчéниек], [болóн'jа], [п'іýjáблука], [р'ад]. 

Завдання 2. Запишіть подані нижче слова у відповідні колонки згідно з таблицею про 

правила вживання апострофа. Графічно визначте орфограми. 

Суб..єктивний, роз..ятренпй, об..єктивний, Амудар..я, св..ятковий, роз..юшити, мавп.ячий, 

тім..я, подвір..я, т..м..яний, роз…їзд, бур..ян, від…  їзд, зав..язка, в..юнкий, вітр..як, довір..я, 

р..яд, дріб..язковий, з..орієнтований, взаємопов..язаний, б..язевий, без..ядерний, рутв..яний, 

Лук..яненко, торф..яний, нев..янучий, р..юкзак, Монтеск..є, без..іменний, з..уміти, у 

здоров..ї, В..ячеслав, Лук..яновський, кон..юктура, з… їжджатися, об..ява, Лук..янóвич, 

роз..єднати, дзв..якнути, рум..яний, ад..ютант,ад..юнкт, М..юллер, к..юв..е, шев..йот, 

під..яр..я, Рейк..явік, миш..як, мереф..янський, Причорномор...я. 

Як впливає наголос на значення підкресленого слова? З'ясуйте значення виділених слів, 

усно складіть з ними речення. 

Завдання 3. Запишіть слова російською мовою, перекладіть їх українською. Поставте 

наголоси. Графічно визначте умови вибору орфограми. З 'ясуйте значення виділених слів. 

Премьера, пьеса, карьер, интервью, объективация, инъекция, вольтерьянец, Вьетнам, 

купюра, жюри, нюанс, Бьернсон, Ривьера, бюджет, пюпитр, медальон, бульон, павильон, 

мадьяр, пасьянс, бильярд, Ренье, Готье, шампиньон, адъютант, трансъевропейский, пол-

юрты, межъярусный, предъюбилейный, межгорье, сэкономить, Марсельеза, гильотина, 

безъязыкий, подъезжать, Мольер, фельдъегерь, эскадрилья, фюзеляж, бурьян, курьер, 

румяный, здоровье, бьют, пьёт, пять, десять, бельэтаж. 

 Тема 3. Правила вживання м'якого знака, буквосполучень  

-ьо-, -йо- та -ьйо- в українських та іншомовних словах 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                          Лекція 

                                                         План 

1. Правила вживання м'якого знака, буквосполучень -ьо-, -йо- та -ьйо- в українських 

словах. 

2. Правила вживання м'якого знака, буквосполучень  

-ьо-, -йо- та -ьйо-  іншомовних словах. 

 

М'який знак - це буква, що не позначає ніякого звука і вживається для позначення 

м'якості попереднього 

приголосного. 

УВАГА! В українській мові є досить поширеним явище уподібнення (асиміляція) 

приголосних за м'якістю. У таких випадках їх м'якість не позначається м'яким знаком: 

пісня - [п΄íс'н'·а]; танцювати - [та·н'ц'увáти]. 

 

М'який знак пишеться М'який знак не пишеться 

1. Після д,т,с,з,ц;дз,л,н у кінці складу або 

слова: кінь, мідь, дядько, кільце, молотьба. 

1. Після р та ж,ч,ш,дж,щ в кінці слова або складу: 

ніж, піч, дощ, лікар, тепер. 

2. У суфіксах -ськ-, -зьк-,  

-цьк-: близький, по-француізьки, 

донецький, людськість. 

2. Після ц в деяких словах іншомовного 

походження та вигуках: палац, Суец, шприц, клац, 

бац. 

3. У суфіксах пестливості -еньк-, -оньк-, -ісіньк-, -юсіньк- 

тощо: рученька, малесенький, голівонька, свіжісінький. 

3. Між подовженими м'якими приголосними: гіллястий, життєвий, каміння, волосся. 
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4. Після м'якого л перед наступним 

приголосним: рибальство, ковальський, 

спільник, їдальня. 

4. У сполуках -нч-, -нщ-, -нш-, -нж-: інженер, 

менший. Уманщина, кінчик. 

5. У родовому відмінку множини 

іменників жіночого роду м'якої групи І 

відміни й середнього роду на -нн(я),        -

ц(е) II відміни: друкарн[н']я - друкарень, 

крамниц[ц']я - крамниць, знання — знань, 

місце - місць. 

5. Після н перед суфіксами -ськ-,  

-ств-: громадянський, селянство, освітянський. 

6. У дієсловах на -ть, -ться, дійсного та 

наказового способів: косять, пишеться 

(дійсний спосіб); киньте, виносься 

(наказовий спосіб). 

6. Після м'яких приголосних, крім л, якщо за ними 

йдуть інші м'які приголосні: слід, щастя, 

молодістю. 

7. У словах іншомовного походження 

після д,т,з,с,ц,л,н, перед я,ю,є,ї,йо: 

конферансьє, ателье, каньйон, віньєтка. 

7. Після д,т,н, перед суфіксами           -ченк(о), -

чук, -чишин:  

Федчишин, Панченко, Степанчук. 

8. Після л перед приголосним в 

іншомовних словах відповідно до вимови: 

фільм, Нельсон. 

8. Перед я,ю, коли вони позначають сполучення 

м'якого , приголосного з а,у: мадя[д'а]р, дю[д'у]на, 

Аля[л'а]ска, Дю[д'у]ма. 

9. Відповідно до вимови в кінці слів 

іншомовного походження: магістраль, 

Базель. 

9. У словах з лц←лк, лч←лк, нц←нк, нч←нк: 

балці ← балка, рибалчин рибалка, сторінці ← 

сторінка. 

10. У словах з льц←льк, льч← льк, ньц 

←ньк, ньч← 

ньк: ляльці← лялька, ляльчин← лялька, 

няньці← нянька, няньчин← нянька. 

 

ЬО, ЬЙО ЙО 

1. Після м'якого приголосного перед о: 

льон, дьоготь, сьомий, сьогодні, чотирьох. 

1. На початку слова: його, Йосип, йому. 

2. У словах переважно французького 

походження після м'якого приголосного 

л,н: шампіньйон, гільйотина, бульйон, 

мільйон, павільйон, медальйон. 

2. Після голосного: район, чийого. 

 3. Після префіксів, що закінчуються на твердий 

приголосний, перед о: підйом. 

 4. Після твердих приголосних переважно на 

початку складу: курйоз, Муравйов, Воробйов, 

серйозний. 

 

ІІ. Виконати практично: 

Завдання 1.  Запишіть слова, розставляючи пропущені орфограми, графічно позначте їх. 

Кіл..кіс..т.., сіл..с..кий, Закарпат..с..ка облас..т.., міц..ніс..т.., діял..ніс..т.., від.ділен.. 

(Р.в.мн.),Кост..я,с..міливіс..т.., щас..т..я, с..вятковий, пал..ці, радіс..т.., віс..тто, Нас..тя, 

Ізмаїл..с..кий,Іл..ля,вугіл..ля,піз..ня,майбут..нє, поділ..с..кий, галуз..зю, гордіс..т.., маз..зю, 

весіл..ля,пал..ма,ірпін.с.кий,різ..блений,близький,ковз...кий,слиз..ко,власниц..кий,колодяз..

ні,Уман..щина,діл..ниц..,в'яз..кий,спіл..ні,низ..ка,камін.чик,мен..ший,тон..ший,промін..чик, 

близ..кіс..т..,Хар..ків,Гор..кий,гір..кий,буквар..,виноградар..,хар..ківс..кий,казан..с..кий, 

нян..чити, п'ятдесят, шіст..надцят.., хорол..с..кий, повір..те, бас..кий, п'ятдесят, узбецький, 

плос..кін.. . 

Завдання 2. Поставте іменники в давальному відмінку однини. 
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Спілка, дочка, донька, циганка, тітонька, фіалка, синька, калинонька, тіточка, 

рибалонька,сиротинка,білка,люлька,тарілка, колиска, бджілка, полька, динька, яблунька, 

вихователька, кулька, ніченька, голка, жменька, доріженька, кулька. 

 

 Завдання 3. Утворіть присвійні прикметники з суфіксом -ин. 

Русалка, ненька, креолка, вчителька, іспанка, нянька, рибалка, Параска, приятелька, 

Пріська,кицька,Галька,тітка,вихователька, дочка, лялька, Марічка, донька, Наталка, 

матінка, львів'янка, Маринка, Оленка. 

 

Завдання 4. З'ясуйте правопис поданих слів, розставивши пропущені орфограми (ЬЙО, 

ЙО, ЬО). Підкресліть їх. 

Батал… н, міл....он, л...тчик, ма..р, павіл ...н, л..н, бул..н, Акс..нов, чотир..х, під.м, 

л...ду,медал...н,кур..з,сер..зний,д.готь,Вороб .в, компан. н. Панф..ров, шампін..н, Мурав..в, 

кан..н, т..хкати, монсен.р, гіл..тина. 

 

Завдання 5. Запишіть, розставляючи пропущені орфограми. Слова випишіть у три 

колонки: 1 - з м 'яким знаком, 2 - з апострофом, З - без м 'якого знака і апострофа. 

Авен..ю, автопавіл..он, ал..янс, ател..є, барел..єф, батал..он, бл..юз, бл..юмінг, вар..єте, 

В..єтнам, вол..єр, вуал..ю, дос..є, дубл..яж, д..юшес, ж..урі, з..економити, камарил..я, 

конферанс..є, кон..юнктура, кс..ондз, кур..оз,к...ювет, к..юрі, л..юкс, л..ютня, мад..яр, 

Мол..єр, м..юзик-хол, н..юанс, Ньюфаундленд, п..єдестал, порт..єра, прec-пап..є, рант..є, 

Рив..єра, Севіл..я, фаміл..ярний, фокстер..єр, ф..юзеляж, Х..юстон, шев..от, шин..он, 

шансон .є, шампін..он. 

З 'ясуйте значення виділених слів. 
 

Тема 4. Спрощення у групах приголосних 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                              Лекція 

                                                               План 

1.Спрощення в групах приголосних. 

При словотворенні  в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що 

утруднює їх вимову. У процесі мовлення відбувається спрощення, тобто один із 

приголосних випадає. У переважній кількості слів спрощення приголосних засвідчується 

орфографічно. 

У сучасній українській мові спрощення відбувається в таких групах приголосних: 

ждн -  жн -  тиждень — тижневий, 

здн – зн -  проїзд — проїзний, 

 стл –сл - щастя — щасливий, 

стн –сн -  честь — чесний 

 

Умови вибору орфограми Приклади 

1. Іменники на -жд, -зд, -ст + -н- -л- = -ждн-, -здн-

, - стн-, -стл- =  

-жн-, -зн-, -сн-, -сл-. 

Тиждень + -н- = тижневий. Проїзд + -н- = 

проїзний. 

Честь + -н- = чесний.  

Щастя + -л- = шасливий. 

2. Іменники на -зк, -ск + -ну- = -жн-, -скн- = -зн-, 

-сн-. 

Бризк + -ну- = бризнути.  

Блиск + -ну- = блиснути. 

3. Іменник на -сл- + -н- = -слн- = -сн. Масло + -н- = масний.  

Мисль + -н- = умисний. 

 

УВАГА! Спрощення не відбувається у словах: зап'ястний, кістлявий, пестливий, 

хвастливий, хвастнути, хворостняк, шістнадцять, шістсот, шістдесят. 

За традицією в українській мові пишемо: серце, сонце, випускний, вискнути, рискнути. 
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Спрощення не відбувається в іменниках іншомовного походження на -ст, -нт + -н-, -ськ- = -

стн-, -стськ-, -нтськ-: 

Баласт + -н- = баластний. 

Контраст + -н- = контрастний. 

Гігант + -ськ- = гігантський. 

Інтелігент + -ськ- = інтелігентський. 

 

ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1.  Поставте пропущені букви, де потрібно, поясніть написання слів:  

 Почес…ний, студен…ський, шіс…надцять, ус...ний,  очис...ний, зліс...ний, безвиїз...но, 

облас...ний, ровес...ник, сту ден…ський, влас...ний, со...нце, балас...ний, захис…ний, 

ціліс…ний, корис…ний, абонен...ський,  

Зразок: почесний – відбувається спрощення в групі приголосних стн – сн; студентський – 

не відбувається спрощення у словах іншомовного походження; шістнадцять – виняток. 

Завдання 2. Первіс...ний, шіс…сот, совіс…ний, учас...ник, парламен…ський, корис...ний, 

тиж...невий, виїз...ний, віс...ник, хвас...ливий, якіс...ний, корис...ний, чес...ний, 

контрас...ний,  завис...ливий, сер...це, гігантський. 

Завдання 3. Від поданих іменників утворіть прикметники суфіксальним способом, 

підкресліть орфограму «Спрощення в групах приголосних». 

Баласт, агент, користь, захист, проїзд, кар'єрист, цілість, улестити, щастя, хвастати, пестити, 

комендант, турист, мастити, ремесло, форпост, випуск, кості, кількість, диригент, зап'ястя, 

журналіст, перехрестя, контраст, злість, тиждень, якість, пропагандист, пристрасть, 

заздрість. 

Завдання 4. Запишіть, розставляючи, де це необхідно, пропущені букви. 

Капос..ний, фашис...ський, аген...ство, пристрас..ний, контрас..ний, зліс..ний. словес..ний. 

ус..ний,  щас..ливий, корис..ний, зап'яс..ний, хворос...няк, мес..ник, студен..ський, 

ровес..ник, свис..нути. ціліс... ний, совіс...ний. піз..ній,  ях.хмен,  нещас..ний, очисний, 

якісний, аванпос...ний, піс..ний, інтриган..ський, дилетан..ський, доблесн...ий. 

Завдання 5. Перекладіть українською мовою. Доберіть такі українські відповідники, у 

яких можна простежити орфограму «Спрощення в групах приголосних». 

Лейбористский, шестьсот, радостный, выездной, устланный, ненавистный, вестник, 

доблестный, областной, постный, участник, университетский, сердце, солнце, завистливый, 

запястный, медалистке (Дат. падеж), перстня (Род. падеж), выпускной, стелить, 

шестнадцать, шестьдесят, недельный, скоростной, поздний, устный, интендантский. 

 

 

Тема 5. Подвоєння та подовження приголосних в українських та 

іншомовних словах 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                              Лекція 

                                                              План 

 1. Подвоєння та подовження приголосних в українських  словах. 

 2. Подвоєння та подовження приголосних  іншомовних словах. 

 

Подвоєння приголосних в українській мові відбувається на межі морфем, тому є процесом 

морфологічним. Подовжуються приголосні після голосного перед я, ю, є та і, що 

обумовлено фонетичними особливостями мови. Необхідно розрізняти подовження і 

подвоєння приголосних в українських та іншомовних словах: подвоєння - процес 

морфологічний, а подовження - фонетичний. 

 

Подвоєння приголосних в українських 

словах 

Подовження приголосних в українських словах 

 

  



1. Подвоєні приголосні маємо при збігу 

однакових приголосних: 

1. Приголосні д,т,з,с,л,н,ж,ш,ц,ч подовжуються 

(а на письмі позначаються двома літерами), 

коли вони стоять після голосного перед 

наступним голосним: 

1.1. Префікса й кореня: ввічливий, віддати, 

роззброїти. 

1.1. Перед я,ю,є,і в усіх відмінках іменників 

середнього роду II відміни (крім родового 

множини з нульовим закінченням): збіжжя, 

збіжжю, у збіжжі; піддашшя, піддашшю, на 

піддашші; відкриття, відкриттю, відкриттів; 

але: знань, облич, піддаш. 

1.2. Кінця першої й початку другої частини 

складноскорочених слів: юннат, 

військкомат. 

1.2. Перед я,ю,є,і в усіх відмінках деяких 

іменників І відміни (за винятком родового 

множини з закінченням - ей): суддя, судді. 

суддю; стаття, статті, статтю (але статей), 

ІЛЛЯ, ІЛЛЮ. ІЛЛІ, Іллею, рілля, ріллі, ріллею, 

ріллів 

1.3. Кореня або основи на -н- та суфікса -н-: 

день - денний,  осінь - осінній,  

електрон - електронний. 

1.3. Перед ю в орудному відмінку іменників 

жіночого роду однини III відміни, якщо в 

початковій формі їх основа закінчується на 

м'який або шиплячий: мазь - маззю, розкіш - 

розкішшю, тінь - тінню, але: нехворощю: 

радістю, вістю, молодістю тощо. 

1.4. Основи дієслова минулого часу на с і 

постфікса -ся: виніс + ся = винісся, тряс + 

ся = трясся. 

1.4. У деяких прислівниках типу: навмання, 

спросоння, попідтинню. 

2. Буквосполучення -нн- пишеться: 1.5. Перед ю,є у формах теперішнього часу 

дієслова лити: ллю, ллєш, ллють, ллється, виллю, 

наллються. 

2.1. У суфіксі прикметників із збільшувано-

підсилювальним суфіксом -енн- та 

прикметниках дієприкметникового 

походження, якщо наголос падає на суфікс: 

здійснéнний, непримирéнний, нескінчéнний. 

 

2.2. У похідних прислівниках та іменниках, 

що походять від прикметників, у суфіксах 

яких пишеться -нн-: 

 

2.2. У прикметниках на -енн- 

церковнослов'янського походження: 

блаженний, священний, благословенний. 

Але: хрещений. 

 

3. За традицією приголосні подвоюються у 

словах: бовван, Ганна, лляний, овва, ссати, а 

також у похідних. 

 

УВАГА!  Ніколи не подвоюється: 

- у суфіксах пасивних дієприкметників: вивершений, сказаний, зроблений; 

-  у прикметниках на -ений: варéний, печéний, а також даний, довгожданий, жаданий, 

шалений, скажений, навіжений; іменниках священик, (але: святенник, святенниця), 

хрещеник; у суфіксах -ін-, -їн-, присвійних прикметників: зміїний, пташиний, лебединий; у 

суфіксах -ан-, -ян- відносних прикметників: дерев'яний, скляний, піщаний, дощаний.  

Розрізняйте такі слова:  

здійснéнний (прикметник) - здíйснений (дієприкметник), нездолáнний (прикметник) - 

нездóланий (дієприкметник), незлічéнний (прикметник) - незлíчений (дієприкметник), але: 

печéний (прикметник) - пéчений (дієприкметник), варéний (прикметник) - вáрений 

(дієприкметник).                                           12 



Подвоєні приголосні у словах іншомовного 

походження 

Неподвоєні приголосні у словах 

іншомовного походження 

1. В окремих загальних назвах подвоєння 

зберігається: аннали, бонна, брутто, ванна, 

мадонна, манна, гамма (грецька літера), 

нетто, панна, пенні, тонна, білль (закон), 

будда, вілла (будинок), мулла, дурра, мирра 

панно. 

1. У загальних назвах іншомовного 

походження приголосні звичайно не 

подвоюються: акумуляція, бароко, грип, 

ідилічний, інтермецо, гама (музична), віла 

(русалка), біль (відчуття). 

2.При збігу однакових приголосних префікса 

й кореня подвоєний приголосний маємо 

лише тоді, коли вживається паралельне 

непрефіксальне слово: перцепція –

апперцепція, міграція – імміграція, реалізм - 

сюрреалізм. 

2. Коли непрефіксальне слово своїм змістом 

далеко відходить від префіксального, 

приголосний не подвоюється на письмі: 

нотація, анотація, конотація. 

3.Подвоєні приголосні зберігаються в 

географічних, особових та інших власних 

назвах та похідних від них: Андорра, 

Калькутта, Яффа, яффеъкий, Руссо, 

Торрічеллі. 

 

 

ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1.Запишіть, розставляючи і графічно визначаючи пропущені орфограми. 

Покликан.я,без..мерт..я, повноліт...ня, повніст...ю, весіл..я, навман..я, узбереж..я, 

вічніст..ю, роздоріж..я,папорот..ю,дерт..ю, радіомовлен...я, засил..я, безчес..я, ніч..ю, 

шерст..ю, затвердін...я, дин..я, Іл..я, мудріст..ю, щаст..я, скрин..я, їдальн.я, 

лист..я, безліс..я, ріл..я, мід..ю, скатерт...ю, пам'ят..ю, л..ється, попідвікон...ю, 

нехворощ..ю, суд..ів,стат..ей,ріл..ів,стат..ею,відкрит...ів, облич.., збіж.я, роздоріж..я, 

подорож..ей, зустріч...ю, узбереж...я, пам'ят..ю, вил..ється,  нал..ють, Ал..а, Ан..а, 

Ген...адій, Ген..а. 

 

Завдання 2.  Утворіть іменники від поданих слів. 

Жити, віддати, горіти, плести, здобути, мислити, знищити, зібрати, творити, марити, 

вчити, прагнути, злиденний,смутити, чути, змагатися, зобов'язатися, завдати, зберегти, 

зберігати, хотіти. 

 

Завдання 3. Поставте іменники в орудному відмінку. 

Сіль, заповідь, вихованість, чверть, розкіш, мідь, мати, вісь, путь, тінь, міць, відданість, 

верф, єдність, смерть, юність, любов, сталь, деталь, стійкість, пристань, грань, осінь, жовч, 

зелень, врожайність. 

 

Завдання 4. Поставте іменники в родовому відмінку множини. 

Озброєння, подовження, вітальня, заняття, змагання, їдальня, прагнення, вчення, завдання, 

збереження, захоплення, питання, почуття, відкриття, узбережжя, знання, бажання, 

обличчя, вишня, спальня, доповідь. 

Завдання  5.Запишіть, розставляючи й позначаючи орфограми. Поставте наголоси. 

Бездоган...ий, невин..ий, захоплен..ий, нездолан...ий, вихован..ість, вогнян..ий, вогнен..ий, 

несказан..о, нескінче...ний, натхен..ий, машинобудівн..ий, самовід..ан..ий, довгождан..ий, 

багатомільйон...ий, священ..ий, священ..ик, святен..ик, шален..ий, незлічен...ий, вітрян..ий, 

письмен...ий, незбаген..ий, бездон..ий, пташин..ий, впевнен..о, вимушен..ий, невпин..о, 

стомлен…ий, хреще..ний, благослове..ий, шален..ий, торжествен..ий, навіжен.ий, 

божествен..ий, нездійснен..ий, нездійснен...о, гречан...ий, преосвящен..ий, буквен…ий, 

електрон...ий, восьмиден...ий, скажен...ий., жадан...ий. 
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Завдання 6. Запишіть слова іншомовного походження, графічно визначаючи орфограми, 

поясніть значення слів. 

А(б,бб)ревіатура, ко(р,рр)ектор, а(к,кк)орд, ма(н,нн)а, фі(н,нн), ка(с,сс)ета, а(к,кк)ордеон, 

а(к,кк)умулятор, арти(л,лл)ерист, конгре(с,сс), то(н,нн)а, форти(с,сс)имо, гри(п,пп), 

ко(м,мм)ентатор, бо(н,нн)а (гувернантка), дре(с,сс)ирувати, п'ятито(н,нн)ка, ко(л,лл)оїд, 

а(т,тт)естат, бру(т,тт)о, п'ятито(н,нн)ий, кро(с,сс), тру(п,пп)а, ба(р,рр)икада, а(л,лл)ея, 

піані(с,сс)имо, ба(л,лл)істичний, а(п,пп)еляція, кро(с,сс)ворд, ко(р,рр)ектний, 

інтерме(ц,цц)о, га(л,лл)ерея, бю(л,лл)етень, а(с,сс)иміляція, га(м,мм)а (літера), баро(к,кк)о, 

де(с,сс)ерт, ста(к,кк)а(т,тт)о, нове(л,лл)а, ко(л,лл)екція, кла(с,сс)ицизм, ма(с,сс)ивний, 

гу(м,мм)анізм, ві(л,лл)а (русалка), ка(с,сс)ир, діагра(м,мм)а, ва(н,нн)а, депре(с,сс)ія, 

а(м,мм)іак, не(т,тг)о, па(н,нн)о, ве(т,тт)о, мадо(н,нн)а, бе(л,лл)адо(н,нн)а, до(л,лл)ар, 

до(н,нн)а, а(н,нн)отація, і(м,мм)унітет, га(м,мм)а (музична), маро(к,кк)анець, 

го(л,лл)антський, ві(л,лл)а (будинок), бо(н,нн)а (купюра), а(к,кк)омпанемент. 

 

Завдання 7. Запишіть слова іншомовного походження, графічно визначаючи орфограми.  

Ара(р,рр)ат, Андо(р,рр)а, Анка(р,рр)а, Анга(р,рр)а, Ді(к,кк)енс, Галі(л,лл)ей, Ро(с,сс)іні, 

Пага(н,нн)іні, Апе(н,нн)і(н,нн)и, Пана(м,мм)а, Гава(н,нн)а, А(т,тт)ика, Пу(ч,чч)іні, 

Ле(с,сс)инг, Е(л,лл)ада, Де(л,лл)і, Го(л,лл)андія, А(с,сс)ирія, Маро(к,кк)о, Ро(л,лл)ан, 

Пі(р,рр)енеї, Ізабе(л,лл)а, Брю(с,сс)ель, Кутаі'(с,сс)і, Лі(л,лл)ь, Та(л,лл)і(н,нн), Ши(л,лл)ер, 

То(р,рр)іче(л,лл)і, Кенту(к,кк)і, Дю(с,сс)ельдорф, Лі(с,сс)абон, Жа(н,нн)а. 

 

 

Тема 6.  Правопис власних назв 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                       Лекція 

                                                        План 

1.Правопис власних назв. 

З великої літери пишуться: 

індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська, назви дійових 

осіб у казках, байках, драматичних творах, клички тварин, власні імена міфічних істот і 

божеств: Микола Якович Олійник, Леся Українка, Нечуй-Левицький, Мавка, Тополя, 

Венера, Дід Мороз, корова Зірка. 

З малої літери пишуться: 

імена та прізвища людей, які втратили значення власних назв і стали загальними назвами 

людей і предметів: рентген (апарат), френч (одяг), меценат, донжуан. 

 II. Прикметники, утворені від індивідуальних назв пишуться: 

1. З великої літери, якщо вони утворені від власних назв осіб, кличок тварин, назв 

міфічних істот за допомогою суфіксів -ів (-ова, -ове, -еве), -їв (-єва, -єве), -ин (-ина,   -ине) 

й означають належність чогось особі: Шевченків “Заповіт”, Софіїні зошити. 

 Увага! Такі прикметники пишуться з малої літери, якщо виступають у складі стійких 

фразеологічних сполук і наукових термінів: ахіллесова п'ята, рентгенівські промені, 

бертолетова сіль. 
2. З малої літери пишуться прикметники, утворені від власних імен людей за допомогою 

суфіксів -івськ (-ївськ), -евськ (-євськ), -инськ, -інськ (-їнськ): тургенєвські герої, 

шевченківська лірика. 

 Увага!  Якщо ці прикметники входять до складу назв, що мають значення «імені 

когось», «пам'яті когось», то вони пишуться з великої літери: Шевченківська стипендія. 
3. З великої літери пишуться прикметники, що утворені від географічних назв і входять до 

складених назв: Харківський тракторний завод, Київський університет, Київська середня 

школа № 155. 

4. З малої літери пишуться прикметники, які означають місцезнаходження об'єкта: 

харківські вулиці, київські парки. 

III. Назви держав, адміністративно-територіальні, географічні  назви 
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1. Усі слова пишуться з великої літери у назвах держав та автономних адміністративно-

територіальних одиниць: Китайська Народна Республіка, Республіка Болгарія, 

Соціалістична Республіка В’єтнам, Франція. 

2.У назвах груп, об'єднань або союзів держав з великої літери пишуться всі слова, крім 

родових найменувань: Закавказькі республіки, Балканські країни, Організація Об 'єднаних 

Націй. 

3. У назвах автономних областей та округів, а також країв, областей, районів з великої 

літери пишеться лише перше слово: Ненецький автономний округ, Краснодарський край, 

Харківська область, Шевченківський район м. Харкова. 

5. Назви вулиць (бульварів, провулків, проспектів), шляхів (залізничних, морських і т.ін.), 

каналів, течій (морських), вокзалів, станцій, портів, майданів , парків і т. ін. пишуться з 

великої літери, а їхні родові позначення – з малої: майдан Незалежності, Одеська 

автострада, Південна залізниця, станція метро “Південний вокзал”, порт “Балаклава”. 

IV. Назви установ, організацій, підприємств, партій, творчих спілок і колективів 

1. З великої літери пишеться кожне слово у назвах найвищих державних органів: 

Верховна Рада України. За цим правилом пишуться також назви найвищих державних 

органів інших країн: Сейм Польської Республіки. 

2. Тільки перше слово і власні імена пишуться з великої літери у таких складних назвах: 

а) центральних установ та організацій, міністерств, їх головних управлінь: 

Національний банк України, Міністерство освіти і науки  України,   Головне  пасажирське 

управління  Міністерства транспорту України; 

б) академій, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, музеїв, театрів, 

кінотеатрів, парків культури й відпочинку, в інших назвах закладів культурно-побутового 

призначення: Українська інженерно-педагогічна академія, Національна академія наук 

України, Харківський історичний музей, Палац спорту, кінотеатр “Україна”. 

 Увага! Назви частин, відділів, секторів, інших підрозділів установ, організацій 

пишуться з малої літери: кафедра українознавства і політології УІПА, планово-

економічний відділ Луцької міськадміністрації. 
г) партій, міжнародних і закордонних центральних професійних та громадських 

організацій: Партія демократичного відродження, Всесвітня федерація демократичної 

молоді. 

V. Назви історичних епох і подій, знаменних дат 

З великої літери пишеться: 

а) перше слово і всі власні імена в назвах історичних епох і подій, знаменних дат: Велика 

Вітчизняна війна, Полтавська битва, День космонавтики, але День Перемоги;  

б) назви релігійних свят і постів: Благовіщення, Великдень, Івана Купала, Петра й Павла, 

Покрова, Різдво, Теплого Олексія, Великий піст. 

 Увага! Назви історичних подій, епох, війн, геологічних періодів, які стали загальними, 

пишуться з малої літери: громадянська війна, середні віки, палеозойська ера. 
VI. Назви посад, звань, титулів 

З великої літери пишуться назви найвищих урядових посад України та міжнародних 

посад: Президент України, Голова Верховної Ради України, Генеральний прокурор 

України, Генеральний секретар ООН. 

З малої літери пишуться: 

а) назви інших посад, звань, учених ступенів: президент, декан, ректор, академік, 

народний артист України, доцент кафедри педагогіки, кандидат наук, ректор Київського 

інженерно-будівельного інституту; 

б) назви найвищих державних посад у зарубіжних країнах: президент США, прем'єр-

міністр Великобританії. В офіційних документах такі слова пишуться з великої літери; 

VII. Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам'яток старовини, творів 

мистецтва 

1. 3 великої літери пишеться перше слово і власні імена у назвах конференцій, конгресів, 

найважливіших документів державних закладів, пам'яток старовини, творів мистецтва:  
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 Празька конференція, Статут ООН, Державний бюджет України, Дев'ята симфонія 

Бетховена, Конгрес демократичних сил України. 

2. У назвах художніх творів, наукових праць, газет, журналів, історичних пам'яток, 

кінофільмів, спектаклів перше слово треба писати з великої літери і всю назву брати в 

лапки: твір Пантелеймона Куліша «Чорна рада», газета “Віче”, цукерки “Вечірній Київ”. 

 

ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1. Замініть, де треба, малу літеру великою. Поясніть у кожному випадку 

правило вживання малої та великої літер. 

• (/п/резидент  /у/країни, /у/країнська  /і/нженерно-/п/едагогічна  /а/кадемія, /к/афедра 

/з/варювання,/ї/ї /в/исокість /к/оролева /в/еликої /б/ританії, /л/еонардо  /д/а  /в/інчі, 

/в/олодимир  /в/еликий,  /к/андидат /т/ехнічних /н/аук,  /а/хіллес, /а/хіллесова /п/’ята, 

/б/огородиця, /н/овий /р/ік, /ж/овті /в/оди, /в/елика /в/едмедиця, /х/арків’яни, /п/ечерська 

/л/авра. 

Зразок: Президент України – з великої літери пишуться назви найвищих урядових посад; 

Українська  інженерно-педагогічна  академія – тільки перше слово з великої букви 

пишеться у назвах академій, вищих навчальних закладів тощо; кафедра зварювання  – з 

малої літери пишуться назви частин, відділів та   підрозділів установ, організацій.  

•  /з/авідувач /к/афедри  /е/кономіки й  /м/енеджменту /д/оцент /ш/евчук, /л/ауреат  

/д/ержавної /п/ремії  /і/мені Т.Г.Шевченка, /д/ень  /н/езалежності, /п/осол /с/получених 

/ш/татів /америки, /к/римський /п/івострів,           /л/уцька /ш/кола № 1,  л/уцькі вулиці,  

/п/редставник  /п/резидента /у/країни у /в/олинській /о/бласті, /р/едактор /ж/урналу 

/в/сесвіт, /к/ривий /р/іг. 

• /к/иянка,  /д/ніпрова хвиля, /п/опільнянський /р/айон /ж/итомирської /о/бласті, /р/ектор 

/у/країнської /і/нженерно- /п/едагогічної  /а/кадемії /п/рофесор /о/лена  /е/дуардівна 

/к/оваленко, /з/авідувач /к/афедри /у/країнознавства і /п/олітології /к/андидат /і/сторичних 

/н/аук /д/оцент /і/рина /г/ригорівна /в/асильєва, /п/равославна /ц/ерква, /б/удинок /учителя, 

/д/ень /н/езалежності, /а/хіллесова /п/’ята, /д/иректор /б/анку /а/валь.   

  

Тема 7. Фразеологічні одиниці української мови 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                Лекція 

                                                План 

1.Фразеологічна одиниця як особливий вид лексики. 

2.Ознаки фразеологізму. Фразеологічне значення. 

3.Класифікації фразеологічних висловів (семантична, морфологічна). 

4.Явища полісемії, синонімії та антонімії у фразеології. 

5.Джерела виникнення фразеологізмів (фразеологізми біблійного та античного 

походження). 

6.Прислів'я, приказки, крилаті вислови – перлини народної творчості. 

7.Становлення української афористики. 

Словник опорних термінів до теми 

Крилаті вислови (слова), афоризми – 1) влучні та яскраві образні вислови, що походять із 

літературних, історичних, філософських джерел, фольклору; 2) слова з метафоричним 

значенням, які широко вживаються і мають експресивне забарвлення. 

Приказка – близький до прислів’я влучний, афористичний, іноді римований вислів. 

Прислів’я – стійкий народний вислів, який у стислій, влучній формі передає життєвий 

досвід, узагальнену думку, емоційну оцінку якогось явища. 

Фразеологізм – лексично неподільне, стійке у своєму складі, цілісне за значенням 

сполучення слів, що відтворюється в мові. 

Фразеологічна одиниця – лексично неподільне, стійке у своєму складі, цілісне за 

значенням сполучення слів, що відтворюється в мові. Як правило, фразеологічна одиниця 
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 має форму словосполучення. Форму закінченого речення мають такі різновиди 

фразеологічних одиниць, як прислів’я, приповідки, приказки. Напр.: ловити ґави; тертий 

калач; ні Богу свічка, ні чорту кочерга 

Фразеологічна єдність – стійке семантично неподільне словосполучення, значення якого 

виводиться з переносного значення слів, що його утворюють. 

Фразеологічне зрощення, ідіома – властиве лише даній мові нерозкладне 

словосполучення, значення якого не збігається із значенням окремо взятих його 

складників. Напр.: піймати облизня, як Пилип з конопель, варити воду.  

Фразеологічне сполучення – стійке у вживанні словосполучення, що складається зі слів з 

вільним та фразеологічно зв’язаним значенням. 

Фразеологія – розділ мовознавства, що вивчає фразеологізмию 

 

 ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1. Поділіть наведені фразеологізми, до складу яких входять назви частин тіла 

людини, з погляду співвідношення між значенням окремих їхніх компонентів і їхнім 

цілісним значенням на три групи: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та 

фразеологічні сполучення. З’ясуйте їх значення. 

Сидіти склавши руки; вуст не розтулити; з-під самого носа; тяжкий камінь ліг на груди; 

берегти як зіницю ока; гострити зуби; як корова язиком злизала; глянути ласим оком; 

встати на ліву ногу; ведмідь на вухо наступив; жуки в голові; душа в п’ятки втекла; голову 

ламати; втопити голову; в чотири ока; брати ноги в плечі; водити за ніс; втрачати ґрунт 

під ногами; гнути спину. 

Завдання 2. Здійсніть поділ фразеологізмів за співвіднесеністю з окремими частинами 

мови, тобто за їхнім сукупним лексичним і граматичним значенням. 

Бальзам на рану; блудити словами; взяти на озброєння; шокова терапія; шосте чуття; 

стояти на Божій дорозі; ставити крапку над “і”; не з дурного десятка; наріжний камінь; 

місце під сонцем; ловити рибу в каламутній воді; зі студентської лави; жива енциклопедія; 

двох слів не зв’яже; альма матер; від альфи до омеги; відкриває Америку; грати першу 

скрипку. 

Завдання 3. Визначте багатозначні та однозначні фразеологізми, встановивши смислові й 

синтаксичні способи виявлення декількох значень. 

На кожному кроці; на виду; виймати душу; колоти очі; від голови до п’ят; братися за 

голову; брати меч в руки; з легкої руки; язик свербить; випускати зі своїх рук; держати 

язик за зубами; відкинути ноги; опускати носа; горить діло в руках; у надійних руках; 

бити чолом; головою наложити; вченому й книги в руки; відводити очі; вернути ніс; 

роззявити рота. 

Завдання 4. Доберіть синоніми до поданих фразеологізмів і з’ясуйте їх семантичні 

відтінки. 

Брати ноги на плечі; випити чашу до дна; грати першу скрипку; з голови до ніг; намилити 

голову; народитися в сорочці; як кіт наплакав; плести ногами; зуб на зуб не попадає; дати 

перцю; ввести в оману; кинути на зуб; бити чолом. 

Завдання 5. Погрупуйте подані фразеологізми в антонімічні пари.  

Співати дифірамби; хоч трава не рости; відставляти губу; язик підвішений; кривити 

душею; аж вага з грудей спала; аж горить під руками; наче хто камінь на душу навернув; 

бачити далеко; без серця; як на долоні; як мерзле горить; без сьомої клепки у тім’ї; не 

бачити далі свого носа; з серцем; з головою; брати близько до серця; гнути шию; двох слів 

не зв’яже; милити шию. 

Завдання 6. Серед наведених фразеологізмів вкажіть ті, які не вступають в антонімічні 

відношення. 

Біла ворона; вбити собі в голову; вітер у кишенях свистить; більмо на оці; з руками і 

ногами; живіт носа підпирає; блудний син; душа в душу; з діда-прадіда; давати гарбуза; 

восьме чудо світу; в сорочці народитися; тертий калач; ідея фікс; медовий місяць; синя  
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 панчоха; золоті руки; зустрічі без краваток; брати близько до серця; берегти свої нерви; 

без сьомої клепки у тім’ї; вбити в голову. 

Завдання 7. Поясніть значення і походження фразеологізмів. 

Біла ворона; накивати п’ятами; крокодилячі сльози; ахіллесова п’ята; ляси точити; 

лебедина пісня; яблуко чвар; бабине літо; авгієві стайні; неопалима купина; книга за 

сімома печатями; альфа і омега; гордіїв вузол; нести свій хрест; сади Семіраміди, пустити 

червоного півня, чуття єдиної родини, між Сциллою й Харібдою, лебедина пісня. 

Завдання 8. Напишіть твір-мініатюру на тему студентського життя, використовуючи  

фразеологізми 

Завдання 9. З’ясуйте значення поданих прислів’їв та приказок. Зверніть увагу, які 

художні засоби підсилюють емоційно-оцінне значення наведених стійких висловів 

Здоров’я маємо – не дбаємо, а загубивши – плачемо. 

Горе стихає, а здоров’я зникає, і радість минає. 

Чужий біль нікому не болить. 

Хвороба коли не вморить, то скривить. 

День меркне від ночі, а чоловік від немочі. 

Здоровий ліків не потребує. 

Здоровому все здорово. 

Здоров'я – найбільше багатство. 

Завдання 10. Яке з наведених нижче визначень афоризмів Вам найбільше імпонує? 

Обґрунтуйте свою відповідь 

1. Афоризм – це остання ланка в довгому ланцюзі думки (Марія Ебнер-Ешенбах). 

2. Рецепт дозування афоризмів: мінімум слів, максимум думки (Марк Твен). 

3. Афоризм – найліпша форма для викладу філософських поглядів  

(Л. Толстой). 

4. Афоризм – це добре відредагований роман (В. Голобородько). 

5. Афоризм – це звичайні слова, сказані незвичайно (Невідомий автор). 

6. Афоризм не повинен ставити крапку над “і”. Нехай якесь зусилля зробить і читач (Д. 

Арсенич). 

Завдання 11. Ознайомтеся із кращими зразками світового афоризму, що допоможуть 

Вам збагнути неперехідні істини. 

Якщо людина слідкує за своїм здоров'ям, тоді важко знайти лікаря, який знав би краще, 

що корисно для її здоров’я? (Сократ).  

 Людина має знати, як допомогти собі самій у хворобі, зважаючи на те, що здоров’я – 

найбільше багатство людини (Гіппократ). 

Ніщо так не шкодить здоров’ю, як постійна зміна ліків (Сенека Луцій Анней). 

Найперший обов’язок того, хто бажає бути здоровим, - очистити повітря навколо себе 

(Ромен Роллан). 

Всі здорові люди люблять життя (Генріх Гейне). 

Той, хто хоче бути здоровим, частково вже видужує (Джованні Боккаччо). 

Ніцше закликав нас переживати здоров’я і хворобу так, щоб здоров’я стало життєвою 

перспективою хвороби, а хвороба – життєвою перспективою здоров’я (Жиль Делез). 

Завдання 12. Напишіть відомі Вам прислів'я, приказки, афоризми про сім’ю і родину. 

Завдання 13. Користуючись тлумачним словником медичних термінів, з’ясуйте значення 

наступних слів та словосполучень: 

агонія; патологія; лейкоцити; колапс; епітелій; діафрагма; вестибулярний орган; 

близорукість; білірубін; аорта; анатомія; метаболізм; травлення. 

 

Тема 8 .  Правопис складних слів 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                        Лекція 

                                                        План 
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1.Правила написання складних слів разом, окремо, через дефіс. 

2.Правила написання слів із компонентом пів-. 

 

Складнi слова можуть писатися разом, окремо та через дефiс. 

Разом пишемо: 

 а) коли слово утворене вiд словосполучення, в якому одне слово залежить вiд 

iншого:  

                 варити /що?/сталь - сталевар 

                 будувати /що?/машини - машинобудiвний 

                 снiг /який?/бiлий - бiлоснiжний 

                 любити /що?/волю - волелюбний; 

б) складноскороченi слова: колгосп, держбанк, мiськком;             

в) складноскороченi слова з першими частинами АВIА-, АВТО-, АГРО-, ГАЗО-, ГIДРО-, 

ЕЛЕКТРО-, КОСМО-, МОНО-, НЕО-, РАДIО-, СУПЕР-,   ТЕЛЕ-, ТУРБО-, ФОТО- та  

iншi:  електромеханiчний, авторемонтний, турбогенератор, неокласики; 

 в) складнi слова, першою частиною яких є кiлькiснi  числiвники: 

дев’ятиповерхівка, семирiчний, сторіччя; 

 г) частина ПIВ-, НАПІВ-, ПОЛУ- з словами, якi не є власною назвою:  пiваркуша, 

пiв’яблука, напівсон, полумисок. 

Через дефіс пишемо: 

а) якщо словосполучення утворене вiд словосполучення, в  якому  слова  є  

рiвноправними:  масово-полiтичний,  трамвайно-тролейбусний, прем'єр-міністр, експерт-

бухгалтер,  

б) вiдтiнки кольорiв:  жовто-блакитний,  синьо-зелений,  АЛЕ: жовтогарячий; 

 в) частина ПIВ- з словами, якi є власними назвами: пiв-Харкова, пiв-Європи; 

 г) словосполучення,  утворенi  повторенням   однакових    або  близьких за 

значенням слiв: ледве-ледве, тишком-нишком,  з дiда-прадiда, великий-превеликий. 

 

ІІ. Виконати практично: 

 
Завдання 1. Запишіть слова, знявши риску, поясніть написання слів. 

• Машино/будівний, електро/зварювання, жовто/блакитний,  гучно/мовець, 

дизель/електрохід, п'ятдесяти/річчя, зірви/голова, генерал/майор, електро/двигун, 

місяце/хід, магазин/салон, кіно/репортаж, телефон/автомат, експерт/бухгалтер, 

блок/система, життє/радісний. 

Зразок: машинобудівний – разом пишемо слова, частини яких є взаємозв’язаними; 

електрозварювання – разом пишемо слова, першою частиною яких є частка електро-; 

жовто-блакитний – через дефіс пишемо відтінки кольорів. 

•  Паровозо/будівний, гостро/дефіцитний, науково/технічний, садово/городній, 

військово/зобов'язаний, вісімнадцяти/градусний, лісо/захисний, всесвітньо/відомий, 

народно/пісенний, лінгво/стилістичний, політико/економічний, приватно/власницький, 

східно/український, дерево/обробний, м'ясо/молочний, молочно/консервний, 

електронно/обчислювальний, 

• Фінансово/промисловий, теоретико/пізнавальний, внутрішньо/артеріальний, 

вокально/інструментальний, спортивно/оздоровчий, жовто/гарячий, темно/шоколадний, 

важко/доступний, високо/авторитетний, культурно/освітній, українсько/американський, 

індо/європейський, червоно/гарячий,  вельми/шановний, високо/авторитетний, 

три/кутний. 

 

Тема 9.  Службові частини мови. Правопис службових частин мови 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                             Лекція 

                                                            План 

                                                             19 



 

1.Службові частини мови. 

2.Правопис службових частин мови. 

3.Написання не з прислівниками.  

4.Правопис складних прислівників. 

5.Написання вигуків і особливості вживання їх. 

Словник опорних термінів до теми 

Вигук – клас слів, що виконує важливі комунікативні функції, служить для 

безпосереднього вияву почуттів, емоцій, різних волевиявлень людини, не називаючи їх. 

Прислівник – невідмінювана частина мови, що передає ознаку дії чи стану, ступінь чи 

міру вияву іншої ознаки. 

Службові слова – неповнозначні слова, що самостійно не вживаються, а служать для 

синтаксичних зв’язків між повнозначними словами. 

Прийменник – неповнозначна службова частина мови, що виступає разом з формою 

відмінка іменника, займенника, числівника для вираження залежності її від інших слів у 

словосполученні. 

Сполучник – службова частина мови, з допомогою якої здійснюється поєднання 

однорідних членів речення, частин складного речення і окремих речень. 

Частка – службова частина мови, що об’єднує слова, які слугують для утворення 

граматичних форм, надають додаткових змістових, модально-вольових, емоційно-

експресивних відтінків реченню або його членам. 

 

ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1. Прочитайте текст, визначте прийменники і з’ясуйте, які обставинні 

відношення передаються завдяки їм (часові, просторові, причинові, мети, уступки, 

сукупності).  

 Коли ще не було на Землі ніяких професій, коли ніхто не писав і не читав, уже 

існували вчителі. Школою був навколишній світ, а вчитель знаходився поруч з учнями не 

з крейдою і книжкою в руках, а зі словом на устах. Отак з-поміж десятків людей виділявся 

один чоловік, який знав і розумів більше за інших і цими знаннями охоче ділився. Він 

учив життю – його бачити, прогнозувати, з ним гармоніювати. Слова підтверджувалися 

ділом, тому ніхто не сумнівався у сказаному. 

 Нині вчителі створили собі надійних помічників – комп’ютери, та без живого 

Слова, яке має закласти в них усе той же Учитель, ніяка техніка не працюватиме. Але 

траплялося так, що виховавши геніїв, сконструювавши дивовижні машини, Слово 

опинилося в ролі забутого родича на святі людського прогресу. І вчитель у сучасному 

суспільстві хоч і лишається фактично поводирем душі й розуму, та морально не визнаний 

першою особою в житті кожного і всіх разом (Н.Бабич). 

Завдання 2. Словниковий диктант. Запишіть правильно подані слова. 

Від(нині), на(добраніч), на(гору), напів(дорозі), без(вісти), за(панібрата), у(розсип), 

в(смак), до(щенту), у(середині), на(пропале), на(швидку), за(молоду), від(давна), на(троє), 

по(одинці), в(четверо), в(нічию), за(віщо), ані(телень), ані(чичирк), аби(куди), поки(що), 

де(куди), по(латині), с(підлоба), на(швидкуруч), попід(тинню), на(осліп). 

Завдання 3. Поясніть значення прислівників, введіть їх у речення.  

Навдивовижу (напрочуд, надзвичайно, дуже добре, чудово). 

Нáзирці (слідом, услід, не випускаючи з уваги, потай, крадькома). 

Наздогáд (без точного знання, без певності). 

Завдання 4. Диктант-тест. 

Які три частки можна передати одним словом? 

Чи завжди будь іде в парі з іншими словами через дефіс? 

Яке одне слово і розділові знаки можуть з що зробити сполучник, займенник і частку? 
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Завдання 5. Напишіть правильно частку не з різними частинами мови, обґрунтуйте 

вибір.                                                          

 

Робіть добро 

Відгукуйтеся участю своєю 

на крик зазивний і безмовне SOS 

людини, птаха, навіть деревця, 

робіть добро. 

(Не) ждіть від цього слави, 

(Не) ждіть багатства, знань чи похвали, ... 

робіть добро 

(Не) показно, буденно. 

Це принесе найвищу з нагород, 

(ні) з чим (не) порівнянне відчуття, 

що ти живеш (не) марно на цім світі (В.Крищенко).   

Завдання 6. Знайдіть у тексті вигуки і звуконаслідувальні слова, підкресліть їх.  

Гей, прослала нива чорне полотно (В.Симоненко). Каштани падають на брук: тук-тук-тук-

тук (М.Ткач). Строката зозуля гуляла безтурботно і всіх дражнила: ку-ку! ку-ку! 

(О.Іваненко). О, якби-то я міг повернути неповторною юність мою (В.Сосюра). Ой березо 

кучерява, ти красуня лісова (О.Ющенко). А журавлі все летіли і летіли. Вони кричали при 

цьому: “Курли! Курли! Курли! Кру-кру!” (О.Іваненко). 

Завдання 7. Виділіть неповнозначні частини мови, поясніть їх службову роль. 

Поезія – це свято, як любов, 

О, то не є розмова побутова! 

І то не є дзвінкий асортимент 

Метафор слів – на користь чи вдогоду. 

А що не знаю. Я лиш інструмент, 

В якому плачуть сни мого народу (Л.Костенко). 

Завдання 8. З’ясуйте, до яких частин мови належать слова спільного кореня. 

Малий –  

Змалку –  

Помалу –  

Мало – 

 

Ох –  

Охати –  

Охання – 

Вкрай – 

В край – 

П’ятий –  

П’ять – 

П’ятірка – 

П’ятеро –  

П’ятиповерховий – 

П’ятірня –  

Вп’яте – 

Завдання 9. З’ясуйте явище переходу виділених слів з однієї частини мови в іншу. 

Живий про живе й думає (Нар. твор.). Сміливого й куля не бере (Нар. твор.). Пішов слідом 

за дідом (Нар. твор.). Подумаєш! – щастя (А.Головко). Ой, горенько! косо моя! косо моя 

золотая! Ой, лишенько! красо моя, красо моя молодая! (Леся Українка). 
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Тема 10 . Зміни приголосних при словотворенні 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                                 Лекція 

                                                                  План 

1.Способи творення слів. 

2.Зміни приголосних при словотворенні. 

 

Під час творення нових слів та їх форм певних змін зазнають деякі приголосні. Ці зміни 

відтворюються і на письмі. 

1. Перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) змінюються приголосні г, к, х, ж, ч, ш, з, с, ц:  

а) х, ш, с +  -ськ(ий), -ств(о) = -ськ(ий), -ств(о): птах – птаство, товариш – товариський, 

Цюрих – цюриський; 

б) г, ж, з +  -ськ(ий), -ств(о) = -зьк(ий), -зтв(о): Париж – паризький, Ладога – ладозький, 

боягуз – боягузтво; 

в) к, ч, ц + -ськ(ий), -ств(о) = -цьк(ий), -цтв(о): козак – козацький, викладач –  

викладацький, молодець –  молодецький, молодецтво. 

 Увага!  У деяких прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження, 

приголосні [г], [к], [х], [ш] перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) не змінюються: казах –  

казахський, Перемишль –  перемишльський, баски – баскський, тюрк –  тюркський. 
2. При творенні іменників із суфіксом -ин(а) змінюються: 

а) групи приголосних -цьк- – на -чч-: козацький – козаччина, донецький –  Донеччина 

(але: галицький – Галичина); 

б) групи приголосних -ськ-, -ск-, -сок- на -щ-: полтавський – Полтавщина, віск – 

вощина, пісок – піщина. 

При творенні форми вищого ступеня прикметників та прислівників за допомогою  суфікса  

-ш-  приголосні  [г], [ж], [з] змінюються на [жч], а приголосний -с-  – на [шч] (орф. щ): 

дорогий –  дорожчий, дужий –   дужчий, високий –   вищий; але: легкий – легший (легше).  

 

ІІ. Виконати практично: 

 
Завдання 1. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о).  

 Черемош, Дрогобич, Прага, француз, убогий, Воронеж, таджик, Волинь, Черкаси, 

киргиз, Козелець, Владивосток, товариш, Золотоноша, Рига, Гамбург, Кременчук, Кривий 

Ріг, гігант, боягуз, чуваш, Полісся, латиш, декабрист, студент, казах, ткач, Случ, багач, 

Балхаш, Прилуки, інтелігент, Іртиш, матрос, Гаага, чех, Галич, Санкт-Петербург. 

Завдання 2. Від поданих прикметників утворіть іменники за допомогою суфікса -ин(а). 

З'ясуйте, в яких словах відбулися зміни. 

Батьківський, вінницький, гайдамацький, чернівецький, галицький, хмельницький, 

козацький, львівський, житомирський, уманський, партизанський, гуцульський, 

донецький, полтавський, смоленський. 

Завдання 3. Утворіть вищий ступінь порівняння прикметників, поясніть зміни 

приголосних. 

Глибокий, дужий, дорогий, близький, легкий, слабкий, високий, молодий, багатий, 

тонкий, тяжкий, далекий, короткий, швидкий, низький, товстий, поганий, рідкий.  

 

Завдання 4. Від поданих іменників утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ-,  

-ств-, поясніть фонетичні зміни приголосних під час словотворення. 

Волох, Вінніпег, грек, латиш, Гадяч, Воронеж, Цюрих, Черемош, француз, Нью-Йорк, 

убогий, киргиз, Великий Устюг, Збараж, Виборг, Черкаси, Прилуки, тюрк, казах, Калуга, 

Калуш, багач, узбек, Новобіличі, чиновник, каліка, печеніг, половець, Углич, чех, чуваш, 

каракалпак, Париж, Одеса, Дамаск, Мекка, гагауз, молодець, парубок, Кавказ, словак, 

таджик, баск, Ірак, Гонконг, хижак, швець, стельмах, пророк. 
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Завдання 5.  У наведених словах знайдіть наявні або можливі історичні чергування 

приголосних. Поясніть, як відбувається процес чергування: під час словозміни чи 

словотворення. 

Їздити, галузь, берегти, пасіка, пекти, колихати, студити, світити, круча, птах, плач, 

пшениця, дух, кропити, тямити, графити, мастити, техніка, славити, яблуко, граблі, 

купівля, щеплення, верф, тривога, народження, книга, око, змусити, любити, коса, 

берегти, зневага, муха, голуб, тік, їжак, балка. 

 

 

Тема 11 . Особливості відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого 

роду 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                            Лекція 

                                                            План 

 1. Правила написання закінчень -а/-я,-у/-ю в родовому відмінку іменників чоловічого 

роду ІІ відміни. 

  

При відмінюванні іменників ІІ відміни слід звернути увагу на деякі складні для вживання 

відмінкові форми: у родовому відмінку іменники чоловічого роду мають закінчення –а (-я)      

та –у(-ю) залежно від лексичного значення. 

Закiнчення  –у(-ю) мають такi групи iменникiв чоловiчого роду: 

     - назви збiрних понять: колективу, ансамблю, батальйону; 

     - назви речовини, маси, матерiалу: меду, металу, кисню; 

     - назви почуттiв: гнiву, вiдчаю, жалю; 

     - назви установ, закладiв, органiзацiй: iнституту, деканату, факультету; 

     - назви процесiв, станiв, властивостей, ознак: руху, успiху, характеру; 

     - назви явищ природи: дощу, снiгу, вогню, вiтру; 

     - бiльшiсть слiв, що означають мiсце, простiр тощо: свiту, саду, майдану; 

     - деякi географiчнi назви: Уралу, Кавказу, Криму. 

 

Закiнчення –а (-я) мають такi групи iменникiв чоловiчого роду: 

- загальнi i власнi назви людей:  лiкаря,  промовця,  Iвана,Руслана.  

- назви речей, предметiв: комп’ютера, ксерокса, документа; 

 - назви мiр простору, довжини, ваги: метра, грама,  гектара, але року,     віку; 

- назви днiв тижня: понедiлка, четверга; 

- назви мiсяцiв: сiчня, листопада; 

- науковi й технiчнi термiни iншомовного походження: ромба, квадрата,  дiаметра; 

- українськi  термiни,  коли  вони  утворенi  за   допомогою суфiксiв: вiдмiнка, числiвника, 

прикметника; 

- деякi географiчнi назви: Харкова, Києва, Тернополя. 

 

ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1. Поставте іменники в родовой відмінок, поясніть вибір закінчення. 

•  Інститут, студент, світогляд, деканат, факультет, декан, унiверситет, депозит, вiвторок, 

кілометр, снiг, кисень, мед, квадрат, прийменник, трамвай, комп’ютер, курс, мільйон, 

інтер’єр, пошук, снігопад, берег, коридор, розвиток. 

Зразок: інституту – закінчення -у- мають назви закладів, установ, організацій; студента – 

закінчення -а- мають загальні і власні назви людей; світогляду – абстрактна назва. 

• Маршрут, викладач, деканат, iнститут, ректор, кисень, асфальт, мiкроб, тиждень, 

березень, гектар, вiк, унiверсам, грам, батальйон, героїзм, гiпноз, ювілей, чемпіонат, 

радіус, документ, рік, розвиток, танець, хутір, характер,внесок. 
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•  Атом,  вексель, дилер, ряд, товар,  ректорат,  холод,  колорит, закон, успiх, простiр, 

листопад, рiк, катет, іменник, стиль, акцепт, Сатурн, префікс, Красний Лиман,понеділок, 

метал, журнал, товариш, агент, час. 

 

Тема 12. Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                               Лекція 

                                                              План 

1.Синтаксис як розділ граматики. Основні одиниці синтаксису. 

2.Словосполучення. Словосполучення непоширені й поширені. Головне й залежне слово в 

словосполученні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного 

слова. 

3.Види підрядного зв’язку у словосполученні. 

4.Речення. Порядок слів у реченні. Види речень.  

5.Розділові знаки в кінці речення (крапка, знаки питання та оклику, три крапки). 

 

“Cинтаксис” (походить від грецького syntaxis, що означає побудова, поєднання, порядок) 

– розділ граматики, що вивчає синтаксичну будову мови, форму і зміст синтаксичних 

одиниць. Одиницями синтаксису вважають: речення, словосполучення і мінімальну 

синтаксичну одиницю (слово). Речення й словосполучення є синтаксичними одиницями – 

конструкціями, а мінімальна синтаксична одиниця функціонує як компонент речення або 

словосполучення. На відміну від словосполучення речення виконує комунікативну функцію, 

словосполученню ця функція не властива. Відмінність словосполучення і речення ще і в 

кількісному складі компонентів, їх структур.  Якщо речення може бути однокомпонентним, 

то словосполучення складається принаймні з двох компонентів. Наприклад, порівняйте: 

Смеркає. Вечір. Ніч. – односкладні називні речення. Вжити заходів, система освіти, чудовий 

краєвид – словосполучення. 

Словосполучення - це смислове й граматичне поєднання двох або більше повнозначних 

слів, пов'язаних підрядним зв'язком. Як і слово, словосполучення називає та позначає, але 

дає конкретнішу та точнішу назву: порівняймо: паркан і дощана огорожа; вирішити і 

вирішити питання. Словосполучення входить до речення як його складова частина, є 

будівельним матералом для речення і може вичленовуватися з речення. Наприклад, у 

реченні  Дівчина рвала з дерева жовті черешні є два словосполучення: жовті черешні - 

черешні які? - смислове відношення (предмет і його ознака) означальне; рвала з дерева - 

рвала звідки? - смислове відношення (дія і місце) обставинне або рвала з чого? - смислове 

відношення додаткове. На відміну від речення словосполучення не виражає закінченої 

думки, виступаючи засобом спілкування лише через речення. Воно не має основної ознаки 

речення – присудковості (предикативності). Тому  сполука підмета з присудком не є 

словосполученням: осінь прийшла, час минає. 

  Не вважаються також словосполученнями:  

поєднання службового слова (прийменника, сполучника, частки) з повнозначним: через 

хворобу, назустріч долі, майже рік, прийшла б, окрім цього;  

складені форми: майбутнього часу: буду читати, будемо жити; вищого і найвищого 

ступенів порівняння прикметників і прислівників: менш смачний, найбільш досконало, 

занадто розумний;  

сполуки слів, утворені на основі сурядного зв'язку: дощ і сніг; не друг, а ворог; ні ми, ні 

вони. 

однорідні члени речення: батько й мати.  

 Синтаксичні словосполучення слід відрізняти від лексичних та фразеологічних. 

Лексичні словосполучення є цілісними назвами: броунівський рух, дитячий садок, кручені 

паничі (квіти), Південний Буг. Фразеологічні ж передають одне поняття: накивати 

п'ятами (втекти) тощо.                                                                                         

Лексичні та фразеологічні словосполученняне членуються на головне і залежне слово;  
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не мають питань між собою;  

у реченні виступають одним членом речення: Люди зібралися біля Верховної Ради. 

Молоді ще зелені, не бачили смаленого вовка. 

Кожне слово синтаксичного словосполучення є членом речення. 

  

        Словосполучення, утворене поєднанням двох повнозначних слів, називається 

простим (непоширеним):  зробили книжку, щовесни проростають. Словосполучення, 

утворене поєднанням трьох і більше повнозначних слів, називається складним 

(поширеним):  пробігати дистанцію швидко. Для синтаксичного аналізу складні 

словосполучення потрібно розкласти на прості: пробігати дистанцію; пробігати швидко. 

  

      У кожному  словосполученні виділяють головне і залежне слово. Зробити це можна 

за допомогою питання, яке ставиться від головного до залежного. Головним є те слово, 

від якого можна поставити питання до іншого (чи до інших): широкий степ (степ який? 

широкий), розквітати (коли?) напровесні.. Залежним є те слово, до якого ставиться 

питання від головного. 

  

       За належністю головного слова до певної частини мови словосполучення поділяються 

на: 

Іменні: 

а) іменникові:  тиша (яка?) насторожена, , бажання (яке?) жити;  

б) прикметникові:  щасливий (як?) безмежно, червоний  (чому? від чого?) від сорому;  

в) числівникові: восьмеро (кого?) дівчат, шість (чого?) олівців;  

г) займенникові: щось  (яке?) веселе, хтось  (з кого?)  із них. 

 Дієслівні: приїхав (коли) удосвіта, усвідомлюючи (що?) помилку. 

 Прислівникові: радісно  (від чого?) від почутого, тяжко (як?) надміру. 

 

3. Розрізняють три види підрядного зв'язку у словосполученні: узгодження, керування і 

прилягання. 

  

     Узгодження - це вид підрядного зв'язку, при якому залежне слово уподібнюється до 

головного в роді, числі й відмінку. Як правило, зв'язком  повного узгодження поєднується 

іменник (головне слово) з прикметником, дієприкметником, порядковим числівником, 

займенником прикметникового типу, тобто  повне узгодження властиве тільки для слів, 

що мають граматичні ознаки роду, числа й відмінка: блакить (яка?) небесна (жін. р., одн., 

наз. відм.),  вірш (який?) прочитаний (чол. р., одн., наз. відм.),  сни (які?)  мої(мн., наз. 

відм.). При  повному узгодженні зміна головного слова викликає зміну залежного: 

небесна блакить (наз. відм.),  небесної блакиті (род. відм.), небесною блакиттю  (ор. 

відм.). При неповному узгодженні залежне слово має не всі граматичні форми головного 

слова: тканина в горох - різний рід і відмінок;  жінка-інженер, ріка Десна - у числі й 

відмінку; місто Суми, село Сорочинці -  тільки у відмінку.  

    Керування - це вид підрядного зв'язку, при якому залежне слово ставиться при 

головному у певному відмінку. Зі зміною головного слова залежне лишається незмінним. 

У ролі залежного виступає іменник, рідше - займенник або інша змінна частина мови у 

ролі іменника: слухати (що?) лекцію, слухають (що?) лекцію, cлухали (що?) лекцію, 

слухаймо (що?) лекцію.  

    Прилягання - це вид підрядного зв'язку, при якому залежне слово поєднується з 

головним тільки за змістом. У ролі залежного слова можуть бути лише незмінні частини 

мови: прислівник, дієприслівник і неозначена форма дієслова (інфінітив): говорив 

пошепки, працює сидячи, вміє читати, якісно зроблений. Ці слова не мають ні роду, ні  

числа, ні відмінка, ні часу, ні особи. Отже, граматично вони ніяк не можуть 

пристосовуватися до головного слова. 

                                                              25 



 

4. Речення – це осмислене, граматично та інтонаційно оформлене сполучення слів або 

окреме слово, що виражає відносно закінчену думку. Речення має граматичну, смислову 

та інтонаційну завершеність і водночас є одиницею формування й вираження думки. 

Речення є основною одиницею комунікації, тобто спілкування. Це означає, що виразити 

думку людина може тільки у формі речення. 

Порядок слів у реченні. 

Порушення норми розташування членів речення 

Порушення правил розташування членів речення може спричинити двозначність 

висловлювання. Неправильно побудованим є, наприклад, таке речення: Великий інтерес 

викликала лекція про наркоманію у батьків. Можна подумати, що лектор розповідав про 

батьків-наркоманів. З речення Комісія розглянула два тижні тому висунуті пропозиції 

незрозуміло, що відбувалося два тижні тому - висунення пропозицій чи їх розгляд 

комісією. Потрібно було сказати: Великий інтерес у батьків викликала лекція про 

наркоманію. Два тижні тому комісія розглянула висунуті пропозиції або Комісія 

розглянула всі пропозиції, висунуті два тижні тому. 

 

Види речень: 

 1.Відповідно до мети висловлювання речення бувають розповідні, питальні та 

спонукальні. 

 Розповідне речення – це тип речення, яке містить у собі повідомлення про якийсь 

факт дійсності. У кінці розповідного речення, як правило, ставиться крапка: Шелестить 

осика тонким листям.  

 Питальне речення – це тип речення, яке містить настанову мовця на отримання 

відповіді. Ці речення створюються за допомогою питальної інтонації. У кінці питального 

речення ставиться знак питання: Батько прийшов?  

 Спонукальне речення – це тип речення, що виражає наказ, вимогу, заклик, 

побажання, пораду мовця адресатові. Значення спонукання виражається, як правило, 

граматичними формами наказового способу дієслова – присудка, а також формами 

умовного (бажального) способу, спонукальними частками: хай, нехай, бодай, годі та ін., 

завертаннями (іменниками у кличному відмінку) і спонукальною інтонацією. У кінці 

спонукальних речень залежно від категоричності спонукання ставиться крапка або знак 

оклику. Напр.: Направо! Кроком руш! (військові команди). О земле, велетнів роди! 

(П.Тичина). Давай я відчиню двері. Пішов би та приніс води. 

 2.За емоційним забарвленням розповідні, питальні й спонукальні речення 

поділяються на: емоційно нейтральні (неокличні) та емоційно забарвлені (окличні). 

 Емоційно забарвлені речення (окличні) – це розповідні, питальні, спонукальні 

речення, оформлені окличною інтонацією, тобто інтонацією з різними тембровими 

відтінками. Ці речення часто містять емоційні частки (що за; який; ну й; годі бо, нумо; 

невже та ін.) та вигуки (гей, о, ах та ін). Напр.: Яка чудова ніч! Невже я з’їв те яблуко-

гібрид, що навіть дух його мені набрид?! 

 3.Залежно від того, скільки головних членів речення входить до граматичної 

основи, виділяють двоскладні та односкладні. 

 Двоскладне речення – це тип речення, в якому граматична основа виражається 

двома головними членами – підметом і присудком – із залежними від них словами або без 

них. Напр.: Весняний вітер легко так повіяв. Сонце зійшло. 

 Односкладне речення – це тип речення, синтаксичний центр якого складається з 

одного головного члена із залежними від нього словами або без них. Напр.: Смеркає. 

Тиша навкруги. Стало холодно. Щодо головного члена односкладного речення не повинні 

вживатися терміни підмет і присудок. Головний член речення є незалежним. В українській 

мові він виражається способовими формами дієслова або іменника у називному відмінку. 

 4. Речення може мати одну або більше граматичних основ – залежно від цього 

розрізняються прості й складні речення. 

                                                             26 



 Просте речення – це тип речення, який має одну граматичну основу: Я п’ю тебе, 

сонце, твій теплий, зцілющий напій. (М.Коцюбинський). 

 Складне речення – це тип речення, яке має дві або більше граматичних основ: 

Люблю я дуже ті дні, коли дома у нас збиралися гості (С.Васильченко). 

 5. Просте речення, у якому є лише граматична основа без другорядних членів, 

називається непоширеним. Просте речення, у якому, крім головних, є другорядні члени, 

називається поширеним. Напр.: Падає сніг. Мені стає сумно на душі (перше речення 

непоширене, а друге – поширене). 

 6. Залежно від того, чи всі наявні члени речення словесно виражені в ньому, 

речення поділяються на повні та неповні. 

 Повними називаються речення, в яких всі наявні члени речення словесно виражені: 

Втомлене сонце поволі котилось по обрію. 

 Неповними називаються речення, в яких пропущено один або кілька членів, які 

можна встановити з самого або попереднього речення чи ситуації. Напр.: 

1) Погана трава росте швидко, а гарна - повільно. Пропущені головні члени трава росте 

встановлюються в межах речення за граматичними ознаками: гарна трава - 

жін.р./однина/Наз.відм.; обставина повільно потребує присудка росте. 

2) Клює! - підмет риба встановлюється за ситуацією. 

7. За наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, 

вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання) речення 

бувають ускладнені та неускладнені. 

5. Розділові знаки в кінці речення (крапка, знаки питання та оклику, три крапки). 

Крапка ставиться 

У кінці розповідного чи спонукального речення, якщо воно вимовлене без окличної 

інтонації (в тому числі й у неповних реченнях): До ставу збігав од замку по горі 

розкішний сад, примхливо помережаний алеями (М. Старицький). Листопад. Падолист. 

Тихий сад. Вітру свист (П. Сингаївський). 

Крапка не ставиться 

1. Після заголовків, на вивісках, печатках і штампах:  

Кафе 

Гастроном 

Бібліотека 

2. В абревіатурах між складовими частинами: ЗАГС (запис актів громадянського стану), 

ЮПІ (Юнайтед Пресс Інтернешил). 

 

Знак питання ставиться 

1. У кінці питального речення, яке починається питальним словом і вимовляється з 

питальною інтонацією (на таке речення можлива відповідь у формі розповідного речення): 

Чом ти, березо, така журлива? (Леся Українка); Чи знаєте, як цвітуть полини? (І.Цюпа).  

2. У кінці риторичного питального речення, на яке немає відповіді або не може бути 

взагалі: Справді, що краще за будівлю може розповісти про людське життя? (За 

Д.Малаховим). 

3. У питальних реченнях з однорідними членами — після кожного однорідного члена з 

метою розчленування питання: Пробі! дрожу?.. ридаю?.. Клонюся?.. Я корюсь, цілую сиру 

землицю?.. (П. Карманський). 

4. У кінці складнопідрядного речення, якщо питання є тільки в головному реченні: Ну як 

же можна матері вмирати, коли життя у неї не було? (Г. Чубач); Пам’ятаєте, який у 

мене веселий дід:був? (Ю. Яновський). 

5. Підсилена питальна інтонація передається двома або трьома знаками питання: Кляті! 

Кляті! Де ж слава ваша?? На словах! (Т. Шевченко). 

Знак питання не ставиться 

У складнопідрядних реченнях з непрямим питанням (питання є тільки в підрядному 

реченні): Сказати мусить кожен з нас, чи він народу вірний син, чи тільки раб похилий він 

                                                                         27 



(Б. Грінченко). В степу, як  і  в морі, зустрівши людину, не питаються, чого вона тут і 

звідки (О. Гончар). 

Примітка. У разі особливого інтонування  поетичних  контекстів знак питання ставиться: 

Бабусенько, голубонько, серце моє, ненько! Скажи мені щиру правду: де милий-серденько? 

(Т. Шевченко). 

 

Знак оклику ставиться 

1. У кінці речень, що вимовляються з окличною інтонацією: Співала ж дзвінко, дужо, 

незрівнянно. А голос був - із чистого срібла! (П.Тичина). Народ мій є! В його волячих 

жилах козацька кров пульсує і гуде!  (В. Симоненко). 

2. У кінці речень, що починаються експресивними словами слава, хвала, ганьба, як, який, 

яка, яке, що [то] за, скільки, до чого ж: Слава народу, що йде у віках велетня сміливим 

кроком! (М. Рильський). Скільки тут цвіте горицвіту, маків, червоних тюльпанів! 

(І.Цюпа). До чого ж гарно й весело було в нашому городі! (О. Довженко). 

3. Після однослівних і поширених звертань в окличному реченні: О дух  України! Орел! 

Дух вільний, смілий і високий,  Злети, стурбуй цей мертвий спокій! (О. Олесь). 

4. Після слів так і ні в реченнях, що вимовляються з окличною інтонацією: Ні! Я жива, я 

буду вічно жити! (Леся Українка); О ні! Поет - не гладіатор, Щоб бавить натовп 

цирковий! (Г. Чупринка). 

Примітка. Після слів так (еге, гаразд, авжеж та ін.) чи ні може стояти знак питання або 

знак оклику, залежно від інтонації:  

- Сидиш, Микито, вгорі? 

- Еге! - почулася з гальорки відповідь (Ю. Яновський). 

- Ні, ні, ні! - схопилася Тоня (О. Гончар). 

5. Коли речення починається словом так при дієсловах у наказовому способі для 

посилення побажання, спонукання (у цьому випадку кома після так не ставиться): Так 

доверши ж до краю тую зраду, розбий, розвій нас геть по цілім світі! (Леся Українка); 

Так будьмо ж єдині! Ми - квіти життя (В. Сосюра) 

6. Підсилена оклична інтонація передається двома чи трьома знаками оклику в кінці 

речення: Вийдуть люде жито жати... Веселії жнива!.. Розвернися ж, розстелися ж, 

Убогая ниво!!! (Т. Шевченко). 

 

Три крапки використовуються 

Для передачі незакінченого, обірваного або перерваного мовлення: І дівчина похилиться, 

Куди гне недоля, Посумує, пожуриться, Забуде... і, може,... У жупані сама пані 

(Т.Шевченко). 

 

ІІ. Виконати практично: 

Завдання 1. Відредагувати словосполучення. Зробити їх синтаксичний аналіз. 

 Реферат по фізиці. Згідно наказу. Дякувати водія. Придбати в розстрочку. 

Переболіти грипом. Ліки від болі. По законах природи. Прийняти необхідні заходи. 

Пробачте мене. Дотримати слово. Оволодіти ситуацію. Орієнтуватися по зіркам. 

Завдання 2. Перекласти словосполучення. Зробити їх синтаксичний аналіз. 

 В одиннадцать часов, оценка по литературе, в ста метрах, красный по цвету, плыть 

по течению, идти по тропинке, знать по статьям, по его вине, на протяжении многих 

веков, прибыть по адресу, отправить по почте, принять к сведению. 

Завдання 3. Напишіть твір-мініатюру „Осінній день”, використовуючи різні види 

простого речення. Подайте письмово характеристики 3 речень за всіма розглянутими 

показниками. 
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Тема 13. Речення. Граматична основа речення. Тире між підметом та 

іменною частиною складеного присудка на місці пропущеної зв’язки  
 І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                             Лекція 

                                                             План 

1.Граматична основа речення. 

2.Підмет. 

3.Присудок. 

1. Головні члени речення (граматична основа) – підмет та присудок або лише один 

головний член. Кожне речення повинне мати не менш як один синтаксичний центр, куди 

входить підмет і присудок (Сонце сходить.), або кілька однорідних підметів і присудок 

(Дерева, кущі, трава зеленіють.), або підмет і кілька однорідних присудків (Дерева 

шумлять, перегукуються.), або тільки підмет (Ранок.), або тільки присудок (Світає.). 

2. Підмет – це один із головних членів двоскладного речення, співвідносний із присудком. 

Підмет називає предмет, особу, поняття, явище і виділяється питаннями хто? що? 

Як правило, формою підмета, його еталоном є форма називного відмінка іменника або 

займенника (іменникового). Однак у ролі підмета можуть уживатися й займенники 

(прикметникові), числівники, навіть прислівники, інфінітиви й службові слова. Напр.: 

1. (хто?що?) Я зупинивсь і мовчки придивлявся. 

2. (хто?що?) Лиш боротися – значить жить.  

3. В житті існує не тільки (хто? що?) "хочу", а й (хто? що?) "треба".  

4. (хто? що?) Багато вітрів прошуміло над головою.  

5. (хто? що?) Душ з п'ять хлопців мостилося коло столу з книжками.  

6. (хто? що?) Три - просте число.  

7. (хто? що?) Минуле свого краю завжди хвилює.  

а) Щоб перевірити, чи правильно визначено підмет, замініть його займенниками він, вона, 

воно, вони в називному відмінку. Якщо така заміна можлива, то це підмет, якщо ні - інший 

член речення (додаток) або звертання. Напр.: 

1. Світи нам, день [ти; не підмет], безсмертними вогнями [чим? не підмет].  (В. Сосюра.)  

2. Город [його; не підмет] було засаджено всякою всячиною.  

(О. Довженко.)  

3. Дуби [вони; підмет] сплели кошлаті віти [їх; не підмет], шумлять в задумі ясени [вони; 

підмет]. (Л. Дмитерко.) 

б) У залежних (підрядних) реченнях підмет буває виражений сполучними словами хто, 

що, який. Сполучні слова лише тоді виступають підметами, якщо їх можна замінити 

іменниками з інших частин речення.  

1. Мій Києве! Нема таких туманів, які б [тумани] не розійшлися над тобою. 

(М.Рильський.)  

в) Іноді підмет буває виражений неозначеною формою дієслова, до якої не можна 

поставити питань хто? що? У такому разі підмет визначаємо за змістом.  

1. Жити у небі і гинути в леті — осуд старих журавлів. (Л..Первомайський.)  

В односкладних реченнях підмет і присудок не виділяються, а розглядаються як один 

головний член речення – типу присудка (приклади 1 – 3) або типу підмета (4-6). Напр.: 

1. Сьогодні дуже холодно.  

2. Треба бути щедрим і вимогливим до себе. (О. Довженко)  

3. В гаю давно вже стемніло. (С. Васильченко)  

4. Вечір.  

5. Пожежа!  

6. Яка тиша! 

3. Присудок - це один із головних членів двоскладного речення, граматично залежний від 

підмета. Присудок виділяється у реченні питаннями: що робить предмет? що робиться з 

предметом? у якому стані перебуває предмет? хто (або що) він є? який він є? 

 Залежно від кількості слів розрізняють прості й складені присудки. 
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Простий присудок - це тип присудка, який має один компонент, виражений способовим 

дієсловом. Залежно від того, чим виражений основний компонент складеного присудка, 

розрізняють: а) дієслівний складений присудок;б) іменний складений присудок. 

Складений дієслівний присудок виражається допоміжним дієсловом, що передає 

граматичне або граматичне і частково лексичне значення та смисловою частиною, 

вираженою інфінітивом, що передає лексичне значення. Замість допоміжного дієслова 

може виступати прикметник з модальним значенням (готовий, радий, необхідний) або 

модальне слово (треба, можна, необхідно, не можна). 

Людина прагне вчитися. Я готовий поговорити з вами. Нам необхідно зустрітися. 

Складений іменний присудок виражається дієсловом-зв'язкою, що передає граматичне або 

граматичне і частково лексичне значення, та іменною частиною, що передає лексичне 

значення. 

Зв'язка зазвичай представлена дієсловами бути, ставати, робитися, здаватися, опинитися 

тощо, причому вона може бути матеріально вираженою (тобто наявною в реченні) або 

опущеною (як правило, опускається дієслово-зв'язка бути у формі теперішнього часу). 

Іменна частина може бути виражена: 

Іменником у формі називного або орудного відмінка: 

Цей студент - майбутній лікар. Ця брунька незабаром стане листком. 

Прикметника будь-якого семантичного розряду, у тому числі у формі вищого та найвищого 

ступенів порівняння: 

Цей хлопець розумніший за всіх. Та річка широка. 

Числівником або синтаксично зв'язаним  словосполученням (числівник + іменник): 

П'ятдесят плюс п'ятдесят - це сто. Швидкість читання учня - сто вісімдесят слів за 

хвилину. 

Займенником: 

Наша сила - це ми. 

Інфінітивом: 

Лиш боротись - значить жить (І. Ф.). 

Дієприкметником: 

Поля вкриті снігом. 

Прислівником: 

Ця сукня їй до лиия. 

Словом категорії стану: 

Надворі було тихо і спокійно. 

Фразеологізмом: 

Цей студент - стріляний горобець. 

Порівняльним зворотом: 

Дівочі сльози мов весняний дощ. 

Якщо зв'язка у двоскладному реченні зі складеним іменним присудком опущена, на її 

місці може ставитися тире. 

Тире між підметом та іменною частиною складеного присудка при нульовій зв'язці 

ставиться, якщо підмет та іменна частина присудка виражені: 

Іменниками: 

Київ — столиця України. 

Числівниками: 

Два по два — чотири. 

Інфінітивами: 

Життя прожити - не поле перейти . 

Підмет - іменник, а іменна частина - інфінітив і навпаки: 

Читати - його улюблене заняття. 

Підмет - числівник, а іменна частина - іменник і навпаки: 

Двісті - це значна сума. 

Підмет - фразеологізм, а іменна частина - іменник, числівник, інфінітив і навпаки: 
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Цей студент — стріляний горобець. 

 

Незалежно від способу вираження підмета та іменної частини перед частками це, то,ось, 

значить: 

Говорити неправду - це погано.   

Тире між підметом та іменною частиною складеного присудка при нульовій зв'язці не 

ставиться, якщо: 

Підмет виражений займенником: 

Він гарний товариш. 

Підмет виражений субстантивованим прикметником або дієприкметником: 

Вартові цікаві люди. 

Іменна частина виражена займенником: 

Син у мене мій, та розум у нього свій.  

Іменна частина виражена прикметником (у тому числі у формі вищого чи найвищого 

ступенів порівняння) або дієприкметником: 

Мужик хитріший від чорта. 

Іменна частина виражена прислівником: 

Ця сукня їй до лиця.  

Іменна частина виражена порівняльним зворотом:  

Ніч наче озеро в берегах неба. 

7. Незалежно від способу вираження підмета та іменної частини, якщо перед останньою є 

заперечна частка не: 

Серце не камінь. 

Незалежно від способу вираження підмета та іменної частини, якщо між ними є вставне 

слово або словосполучення: 

Вчитися, безумовно, цікава річ. 

 

 

 Примітка! Складені дієслівні присудки не слід плутати з простими, які мають при собі 

додатки або обставини мети, виражені інфінітивом: Тоді Іван Половець наказав [що?] 

приготувати кулемети. Вони приходять [з якою метою?] послухати Сократа. Речення з 

простим дієслівним присудком на відміну від речення зі складеним, перебудовуються на 

складнопідрядне: Тоді Іван Половець наказав, щоб приготували кулемети. Вони 

приходять, щоб послухати Сократа. 

 Якщо підмет та іменний присудок виражені однаково: інфінітивами або 

іменниками, - можуть виникнути труднощі у визначенні їх.  

В українській мові часом трапляються тричленні присудкові конструкції, які є 

об'єднанням елементів дієслівного та іменного складених присудків. Напр.:  

1. Це може здаватися неймовірним: може здаватися - дієслівний складений присудок, 

здаватися неймовірним - іменний складений присудок. 

2. Багато хлопчиків у дитинстві мріють стати космонавтами: мріють стати - дієслівний 

складений присудок, стати космонавтами - іменний складний присудок.  

 

ІІ. Виконати практично: 

Завдання 1. Прочитайте. У наведених реченнях визначте граматичну основу, вкажіть 

спосіб вираження підмета та присудка: 

Йдемо удвох із ним. 2. Багато справ ще у моєї долі. 3. Вечірнє сонце, дякую за день! 4. І все 

на світі треба пережити. 4. На жаль, від нас нічого не залежить. 5. Мов тихий дзвін 

гірського кришталю, несказане лишилось несказанним. 6. Гроза погримувала грізно, були 

ми з нею тет-а-тет. 7. Усмішкою дитячої фортуни було для нас потрапити в той дім. 8. 

Ще слів нема. Поезія вже є. (З поезій  Л.Костенко.) 

Завдання 2. Поставте, де це необхідно, розділові знаки між групою підмета і групою 

присудка. Підкресліть граматичну основу. 
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1. Увесь світ був як казка. 2. Історія це святая святих народу. 3. Бути людиною Сізіфова 

 робота.  4. Культура мовлення це духовне обличчя людини. 5. Совість найкращий 

порадник. 6. П’ять та три вісім. 7. Молекулярна вага води вісімнадцять.8. Любить свій 

край це значить все любити. 9. Боятися смерті на світі не житии 10. Дівочі сльози мов 

весняний дощ. 11. Мова мамина свята. 

 

 

 Тема 14. Другорядні члени речення, особливості їх вживання 
І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                             Лекція 

                                                             План 

1.Означення. 

2.Додаток 

3.Обставина. 

 

 Непоширених речень у мові небагато. Більше речень поширених, тобто тих, 

граматичну основу яких поширюють другорядні члени – означення, додатки, обставини. 

1.  Означення - другорядний член речення, який називає ознаку предмета і залежить від 

члена речення, вираженого іменником. Означення відповідають на питання який? чий? 

котрий? скільки? і найчастіше виражаються прикметниками, займенниками, 

числівниками та іменниками: Вже повіяв о с і н н і й  холодок. Наближався південь, 

п о в н и й  с п е к и  й  с в і т л а .  

  Узгодженим означенням називається означення, яке уподібнюється до 

означуваного слова значеннями роду, числа й відмінка, тобто узгоджується з ним зв'язком 

узгодження. Напр.:  Лункі октави дальніх голосів запише обрій у вечірній простір. 

(Л.Кост.) Неузгодженим називається означення, яке пов'язується з означуваним словом 

зв'язком керування чи прилягання. Напр.: В руках у дівчини була гілка (яка?) яблуні. 

Команда (яка?) рівнятися пролунала над плацом.  

 

Засоби вираження і синтаксичний зв'язок з іменниками в неузгоджених означеннях 

Якою частиною мови виражається Приклад 

 

іменником у Р.в. без прийменника  

 

Нові квітки на килимах рука (чия?) дівчини 

вишиває. 

іменником у непрямих відмінках з 

прийменником 

Шафа (яка?) для одягу ховалась у кутку. 

 

незмінюваними присвійними 

займенниками його, її, їх 

Я слухав судьбу (чию?) його грізну. 

 

неозначеною формою дієслова  

 

Лунає команда (яка?) шикуватись. 

 

прислівником Дорога (яка?) ліворуч була наглухо закрита 

завалами. 

синтаксично нерозкладним 

словосполученням у непрямих 

відмінках  

Степом лунало іржання (чиє?) табуна коней. 

 

 

2. Додатком називається другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на 

питання непрямих відмінків кого-чого? кому-чому? кого-що? ким-чим? на кому-чому? 

Напр.: Ходім зараз до матері, хай вона втішиться, що має таку добру дитину. 

 

Додатки можуть бути виражені: 
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найчастіше іменниками або займенниками: Молоденькі (що?) сади ми посадимо на кручі. 

Він покладався (на кого?) на себе. 

іменниками прикметникового та дієприкметникового походження: Березень у (кого?) 

лютого пита, чи той ще мороз має. Янек напівдрімав, напівмріяв про своє (про що?) 

майбутнє. (Кого?) Приїжджих зустріли добре. 

кількісним числівником у непрямих відмінках часто в сполученні з іменником: Вона 

купила словник (за що?) за двадцять п'ять гривень. 

 неозначеною формою дієслова: Вона порадила (що?) відпочити. Такий додаток 

називається інфінітивним. 

                                                                                                          

3. Обставиною називається другорядний член речення, який характеризує дію, стан, 

рідше - ознаку, називаючи їхній спосіб, міру, місце, час, причину, мету, умову. Напр.: 

Надвечір дощ стих, краплі повільно спадали з листу. В ансамблі танцюють надзвичайно 

вродливі дівчата. Обставини відносяться до дієслова-присудка, до прикметника та 

прислівника і виражаються прислівниками, дієприслівниками та дієприслівниковими 

зворотами, іменниками в непрямих відмінках та інфінітивом. 

 

Засоби вираження обставин 

№. Засоби вираження обставин Приклади 

1. прислівником Манить ввечері дорога у казковий світ. 

Велике дерево поволі росте. 

2. дієприслівником Не спитавши броду, не лізь у воду. 

 

3. іменником (і словами, що 

перейшли в іменник) у непрямих 

відмінках  

Ми повернулися (звідки?) з Криму (коли?) у 

четвер.  

 

4. числівником у непрямих 

відмінках разом з іменником  

 

Іван прийшов (коли?) о третій годині. Іван 

прийшов (коли?) після трьох. 

5. інфінітивом  Він прийшов (з якою метою?) скласти тест. 

 

Групи обставин за значенням 

№ 

 

Група обставин 

 

На яке питання 

відповідає 

На що вказує 

 

Приклади 

 

1. способу дії  

 

як? яким 

способом?  

 

на спосіб 

виконання дії  

 

Спокійно, непорушно 

лежать у степу полеглі герої 

(О.Гонч.) 

2. міри і ступеня якою мірою? 

наскільки?  

 

на ступінь вияву 

ознаки або дії  

Вона вміла дуже добре 

куховарити. 

 

3.  

 

місця  

 

де? куди? 

звідки?  

на місце дії, 

напрямок руху 

Біла хмаринка тріпоче вгорі. 

4.  

 

часу коли? як 

довго? 

відколи? 

на момент або 

міру часу  

 

З самого ранку вона почувала 

тривогу. Прийшов по обіді. 

5.  

 

причини  

 

чому? з якої 

причини? 

на причину дії  

 

Вона плаче з радості. 

 

6.  

 

мети з якою метою? 

навіщо?  

на мету дії  

 

Пішов у двір (з якою 

метою?) копати криницю. 

 

7.  

 

умови за якої умови?  на умову дії, 

явища 

При вологій весні озимина 

буде доброю. 

8. допустові  

 

незважаючи на 

що?  

на умову, 

всупереч якій 

Чіпка, наперекір світові й 

людям, якийсь веселий, 



 відбувається дія  радий. 

 

ІІ. Виконати практично: 

Завдання 1. Скласти речення зі словами закохані (означення, присудок), любити (підмет, 

означення), з дощем (додаток, означення), ліворуч (обставина, означення). 2. Підкреслити 

всі другорядні члени речення. 

Завдання 2. Знайдіть у поданих реченнях означення, визначіть їх тип і спосіб 

граматичного вираження. 

1. Під деревом стояла дивної краси висока молода красуня в білому убранні, в червоній 

шапочці на голові (І. Нечуй-Левицький). 2. Хочете почути найулюбленішу казку мого 

дитинства? (В. Дрозд). 3. Знаєш, Наташо, мені Андрій часто нагадує Віктора в молодості 

(О. Бойченко). 4. Опоєні медовим ароматом бджоли гудуть у білі квітів невидимим хором 

(Н. Королева). 5. Я дивлюсь на заплакані очі твої, на покірно похилені плечі (В. Сосюра). 

6. За одного вченого двох невчених дають (Народна творчість). 7. Сімсот соколят на одній 

подушці сплять (Народна творчість). 8. Тяжко в світі жити сироті без роду (Т. Шевченко). 

9. Сім’ю Вихорів також зустрів цей свіжий луговий запах (Г. Тютюнник). 10. У тихій річці 

біля латаття плавала дівчинка років семи (О. Довженко). 11. На голові він мав вінок з 

помарнілих рож (О. Пчілка). 12. Голубиш ідею здійснення мети (П. Тичина). 13. Її 

хвилювання передається мені (С. Васильченко). 14. Ти рух вперед безумно любиш; ти 

любиш до кінця іти (П. Тичина). 15. На узбіччі путівця пробивається перша прозелень 

ромену, тонконогу і споришу (І. Цюпа). 16. І голос Байрона з-за моря лине на голос 

Кобзаря (М. Рильський). 17. Казкою видається повість про давні часи і давніх людей 

(І. Франко). 18. Над берегом висів солоний туман од дрібних бризків (М. Коцюбинський). 

Завдання 3. У наведених реченнях знайдіть прикладки, поясніть правила їх написання 

1. Першу друкарню на Поділлі закладено в селі Панівцях, в семи верстах від міста 

Кам’янця-Подільського (І. Огієнко). 2. Полковник Кричовський стримано посміхнувся, 

але разом з тим і гірко скривив уста (П. Панч). 3. І це дівчина-звіроловка, переможниця 

страхіть усяких! (І. Багряний). 4. І я, здавалось, молодим співаю пісню «Горлицю» 

(П. Воронько). 4. Вкраїна-мати нахиля нам небо – найвищий, найсвятіший обеліск 

(М. Дмитренко). 5. За Смотрич-рікою, попід горою, в багрянці зажурений ліс 

(А. Яворський). 6. Освітлений вогнями, підходить пароплав «Тарас Шевченко» 

(О. Довженко). 7. Розцвіли дзвіночки-квіти, ніжні дзвони із блакиті (О. Олесь). 8. Часом і 

той Баглай-студент з’являється (О. Гончар). 9. В Путивлі-граді вранці-рано співає, плаче 

Ярославна! (Т. Шевченко). 10. Летить бджола-золотоноша – несе пахучий пил зорі 

(П. Засенко). 

Завдання 4. У поданих нижче реченнях знайдіть додатки, визначіть їх тип і спосіб 

граматичного вираження. 

1. Ми володарі степу і баских табунів (Л. Костенко). 2. Узяла муки пшеничної, замісила 

водою (Г. Квітка-Основ’яненко). 3. Софійку аж тіпало від образи та злості (А. Дімаров). 

4. Я такої смерті не боюсь! (Є. Плужник). 5. Сім глин беру для віщого замісу, сім вод несу 

із київських криниць (Н. Кащук). 6. Бажав я для скованих волі, для скривджених кращої 

долі і рівного права для всіх… (І. Франко). 7. Черниш наказав розвантажити коней і 

відправити їх назад з двома бійцями (О. Гончар). 8. Відкриття Коперника зробило 

революцію в світогляді людей, в їхньому розумінні природи та способах пізнання її 

(З підручника). 9. Він одказував старостам ні се ні те (І. Нечуй-Левицький). 10. І кожне 

«ні» – вогненне чує «так» (М. Рильський). 11. Учора думав про сьогодні (З журналу). 

12. Війна з німцями вибухнула в той рік, коли я закінчував Полтавське землемірне 

училище (П. Панч). 13. Хіба од верховіть летючий вітер можна відділити?! 

(М. Рильський). 14. Пожадливого гроші розпалюють, а не насичують (Народна творчість). 

15. Сосновий ліс перебирає струни над берегами вічної ріки (Л. Костенко). 16. Старше 

покоління – свідок іншого життя (М. Коцюбинський). 

Завдання 5. Знайдіть у поданих реченнях обставини, визначіть їх типи, поясніть способи 

їх граматичного вираження. 
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1. Як світ новий з старого збудувать? (Леся Українка). 2. Через шляхи, через мости у 

надвечір’я голубе під твій улюблений мотив весна пішла шукать тебе (В. Муха). 3. І 

тридцять літ, і триста літ, зелені склавши крила, верба стояла край воріт і стиха говорила 

(В. Колодій). 4. Увечері посумую, а вранці заплачу (Т. Шевченко). 5. Нащо, нащо тобі 

питати, чи я люблю тебе, чи ні… (О. Олесь). 6. Голосов прискорив біг, намагаючись 

відірватися, віддалитися від надто сильного суперника (В. Собко). 7. Ти ж так мене 

чекав… казав, що «з фронту скоро Володька галіфе для мене привезе»… (В. Сосюра). 

8. Поспішають Подолом трамваї (Г. Чубач). 9. А дуб стоїть незламно всім напастям 

наперекір (І. Цюпа). 10. Діденко у Вітровій Балці був тепер нечасто (А. Головко). 

11. Повечерявши, полягали спати (Панас Мирний). 12. Та при такій погоді треба ще 

подумати про купівлю (М. Стельмах). 13. Першого грудня 1991 року український народ 

висловився за свою повну незалежність (З газети). 14. Зопалу я звівся на ноги 

(Ю. Збанацький). 15. Не кажи нікому, не кажи нікому, що ти своє серце віддала другому. І 

собі на горе, і мені на муку, тільки залишила пісню про розлуку (Т. Курчик). 16. Батько, 

зачувши сварку, люто накричав на них (Г. Тютюнник). 17. Чого являєшся мені у сні? 

(І. Франко). 18. Не міг мені Іван ні сіло ні впало писати любовні листи (В. Винниченко). 

19. З двозначності моя душа мертвіє (С. Йовенко). 20. Брати жили, як то кажуть, душа в 

душу (М. Рильський). 

Завдання 6. Перепишіть речення, з’ясуйте синтаксичні функції інфінітива. 

1. Люди вдивлялися в ясне небо і боялися думати про найстрашніше (А. Бондарчук). 2. Ми 

йдемо вам відплатить за сльози, кров, за муки (В. Сосюра). 3. Я тобі наказую мовчати, з 

коня я не зійду (Ю. Яновський). 4. Біда забрала в мене щастя радіти теплому дощу 

(Г. Чубач). 5. Колись у селах України парубоцтво мало звичай в ніч під Великдень 

розпалювати вогонь (О. Воропай). 6. Бути чабаном – це не просто прогулюватись з 

ґирлиґою до степу та їсти кашу чабанську (О. Гончар). 7. На Лівобережжі в ніч під 

Великдень ходять на кладовище просити прощення у батька і матері ті, кого прокляли 

покійні родителі (О. Воропай). 8. Один ще змалку вдатний Шпак у Щиглика співать 

навчився (Л. Глібов). 9. Привели його в світлицю і кажуть співати для прослухання 

величного товариства… (О. Пчілка).  

Завдання 7. Перепишіть, підкресліть другорядні члени речення, визначіть їх типи й 

поясніть умови їх розрізнення. Виконайте синтаксичний розбір п’ятьох простих речень. 

1. Собі на лихо й нам усім на лихо лежиш ти винуватий без вини (З Інтернету). 2. Знов 

мусить іти до того ж пана, працювати від зорі до зорі… (М. Олійник). 3. На площу 

вискочив осідланий кінь без вершника (А. Шиян). 4. На схрещенні доріг з села до застави 

білими стовпами пилюги здіймалися вгору вихори (В. Бабляк). 5. В далечінь холодну без 

жалю за літом синьоока осінь їде навмання (В. Сосюра). 6. А хто змалював наших 

босоногих мадонн із сапкою в руках чи серпом на плечі та дитям біля персів?.. 

(М. Стельмах). 7. Сонце весело сміялось з неба золотим сміхом (Б. Грінченко). 8. Після 

третіх півнів він вийшов на просторе шкільне подвір’я (М. Стельмах). 9. Вийшла я на 

Княжу гору глянути на красень Львів (А. Турчинська). 10. З Києвом зв’язували мене 

далекі згадки з дитячих літ (В. Самійленко). 11. Вона кинулася на шию до своєї матері й 

гірко заплакала (Б. Грінченко). 12. Високі гори обступають її з трьох сторін амфітеатром 

(І. Нечуй-Левицький). 13. Під дощем берізка біла край дороги на горбі ронить сльози 

голубі (М. Шпак). 14. Пшеницю сіяти ми любим для щастя людського й добра 

(Ф. Малицький). 15. У Вітровій Балці жив його дядько по матері (А. Головко). 16. Можна 

було подумать, що то кошари для овець, а не хати для людей (І. Нечуй-Левицький). 

17. Замислившись, Євген не помітив, як підійшов до нього Роман Блаженко (О. Гончар). 

18. Згадка про Наталку дряпнула по душі (Ю. Мушкетик). 19. Способом накладання фарб 

майстер також підсилює ефект світла (І. Барківський). 20. А по Печерській горі росла тоді 

скрізь дика пуща (П. Куліш). 

 

 Тема 15. Односкладні  та неповні речення. Види односкладних речень.  

Тире в неповному реченні. Синтаксичний аналіз односкладних речень 
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І. Опрацювати теоретично питання: 

                                                                Лекція 

                                                                 План 

1. Односкладне речення із головним членом-присудком. 

2. Односкладне речення із головним членом-підметом. 

3. Синтаксичний розбір односкладного речення. 

 

 Односкладні — це такі речення, граматична основа яких має у своєму складі лише один 

головний член (підмет або присудок), другий головний член непотрібний, бо зміст 

речення зрозумілий без нього. 

Залежно від способу вираження та значення головного члена односкладні речення 

поділяються на два типи: 

     1. Із головним членом-присудком (Пахне м'ятою); 

     2. Із головним членом-підметом (Літо.). 

Односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути непоширеними (Погода) 

і поширеними (Чудова погода), 

Односкладні речення можуть бути частинами складного речення: Заграй мені мелодію 

любові, ту, без якої холодно, словам.. 

1. Розрізняють кілька типів односкладних речень із головним членом-присудком, залежно 

від того, що цей присудок означає і чим він виражений: 

Означено-особові речення, в яких головний член вказує на те, що дія 

виконується або виконуватиметься певним предметом чи особою, і який виражений 

дієсловом у формі 1-ої або 2-ої особи однини чи множини теперішнього або майбутнього 

часів дійсного способу (Відмикаю світанок скрипічним ключем. ) і дієсловом наказового 

способу (Зіграй мені осінній плач калини.). На певну дійову особу (я, ти, ми, ви) в 

означено-особових реченнях вказують особові закінчення дієслів-присудків (розумію, 

розумієш, розуміємо, розумієте; зрозумію, зрозумієш, зрозуміємо, зрозумієте; зрозумій, 

зрозуміймо, зрозумійте). 

Означено-особові речення часто виражають різні спонукання до дії — прохання, накази, 

побажання, заклики: Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня …. 

 

Неозначено-особові — це такі речення, в яких дійова особа мислиться неозначено, більша 

увага зосереджена на дії, на події. Присудок у неозначено-особових реченнях виражається 

дієсловом у 3-ій особі множини теперішнього чи майбутнього часів або у формі множини 

минулого часу: Скрізь понасівали квітів. 

Неозначено-особові речення широко вживаються в науковому стилі: У давнину писали на 

глиняних табличках, папірусах, пергаменті. 

 

Узагальнено-особові речення, в яких присудок виражається формою 2-ої особи однини 

теперішнього чи майбутнього часів (рідше — 3-ої особи множини та наказового способу), 

але виконувач дії не називається, бо дію може виконувати кожен. Узагальнено-особові 

речення вживаються переважно у приказках та прислів'ях, а також у художньому стилі 

мовлення: 

     Від своєї долі не втечеш. Від добра добра не шукають. 

 

Безособові речення, в яких дійова особа граматично не виражається. Головний член у 

безособових реченнях буває виражений: 

безособовим або особовим, що має безособове значення, дієсловом: Смеркалося… Огнем 

кругом запалало;  

дієслівними формами на -но, -то: Багато людей врятовано. 

неозначеною формою дієслова або неозначеною формою дієслова у поєднанні з 

прислівником чи присудковими словами треба, можна, жаль, шкода, слід: Вибрати не 
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можна тільки Батьківщину.. 

прислівником (зі зв'язкою або без неї): У коморі було тихенько, як у вусі.  Так тихо, тихо 

скрізь. 

словами нема, немає, не було, не буде, при яких є додаток у родовому відмінку: Ніде 

немає літа.. 

Безособові речення часто трапляються в художньому стилі мовлення. 

 

     2. Односкладні речення з головним членом-підметом — це називні речення, в яких 

стверджується наявність предметів чи явищ. Головний член виражається іменником у 

називному відмінку (Хвилини. Дні. Роки). При ньому в реченні можуть бути означення і 

додатки: Пекучий день… Лісів солодка млява:… Смага стежок…  

Інколи називні речення можуть починатися вказівними частками ось, он: Ось і село. 

Називні речення вимовляються з інтонацією повідомлення. Вони часто вживаються в 

художньому, публіцистичному та розмовному стилях мовлення. 

Неповне речення - це речення з неповною структурною схемою (відсутній підмет або 

присудок) або в них є незаміщені позиції другорядних членів речення, необхідність яких 

визначається інформативною семантикою та зв'язком з тими членами, які в реченні є. 

Розрізняють контекстуально-неповні, ситуативно-неповні та еліптичні речення. 

Контекстуально неповним називається речення, у якому пропущений член (найчастіше 

присудок) речення є в 

попередньому або подальшому контексті. Такі речення характерні для писемного 

мовлення:  

Угорі було небо, заслане сірими хмарами. Помалу пересувалися, то купчилися, то 

розлазилися - нудні й огидні (Б.Г.). 

Ситуативно неповним називається речення, у якому незаміщені синтаксичні позиції 

головних або другорядних членів речення компенсуються обставинами спілкування, 

ситуацією, жестами, мімікою. Ці речення характерні для усного мовлення (у писемному 

мовленні вони трапляються тоді, коли автор передає мовлення дійових осіб, наприклад, за 

допомогою діалогу або прямої мови): 

Крик зчинився серед селян: 

- Тікають! Тікають! Лови!.. (Б.Г.). 

Як контекстуально неповні, так і ситуативно неповні є реченнями структурно та семантично 

неповними, проте більшість контекстуальних речень, у яких пропущено один з головних 

членів є лише структурно неповним, а семантично повним. Такі речення називають 

реченнями з неповною реалізацією структурної схеми: 

Увечері Сергій і Надія почали клеїти шпалери в професорській спальні. Працювали чітко, 

злагоджено (Б.Н.). Друге речення є структурно неповним; у ньому опущено підмет, що 

встановлюється з попереднього речення. 

Еліптичним називається такий тип структурно неповного, але семантично повного речення, 

у якому присудок нульовий (опущений), але він є важливою ланкою речення не тільки 

семантично, а й структурно. Цей нульовий присудок ніби розуміється учасниками 

спілкування як такий, що є, але при цьому в реченні не вживається, бо зміст речення 

зрозумілий і без нього: 

Позаду - вороги (M.K.). 

Тире в неповному реченні ставиться, якщо: 

це контекстуально неповне речення, у якому пропущений присудок, який встановлюється з 

попереднього контексту: . . . 

На другий день  я мав, гуляючи, купити струни для гітари. На третій - мазь для черевиків. 

(П.П.). 

рідше на місці нульового присудка в еліптичному реченні:  

Він поза ставом, я — поза ним, він — у ліщинку й зник (С.В.). 

3. Синтаксичний розбір односкладного речення  
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Послідовність розбору: 

1. Дати загальну характеристику простого речення: 

за метою висловлювання: розповідне, питальне чи спонукальне;  

за емоційним забарвленням: окличне чи неокличне;  

за наявністю другорядних членів речення: поширене чи непоширене;  

за наявністю головних і другорядних членів: повне чи неповне). 

2. Указати, чи речення односкладне. 

3. Визначити тип односкладного речення. 

4. Назвати, чим виражений головний член односкладного речення. 

До ночі визоріло. 

Зразок розбору 

Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, повне, односкладне, безособове. 

Головний член речення визоріло  виражений безособовим дієсловом. 

 

ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1. Заповнити таблицю і навести власні  приклади. Виконати синтаксичний 

розбір трьох речень. 

 

 Вид односкладного речення Головний член виражений  Приклад 

1.  Означено-особове   

2.  Узагальнено-особове   

3.  Неозначено-особове   

4.  Безособове   

5.  Номінативне (називне)   

 

Завдання 2.  Перепишіть речення, підкресліть головний член, визначте морфологічний 

спосіб його вираження, визначте тип односкладного речення, поставте, де це необхідно, 

пропущені розділові знаки та орфограми. 

1. Той м..настир не/давно збудували (Л.К.). 2. Дивиш..ся (і,й) не/надивиш..ся дишеш.. (і,й) 

не/надшпеш..ся тим чистим г. рячим (і,й) пахучим повітрям (Л. У.). 3. Забуду моря віщ.й 

шум чи юн.. дарова(н,нн)у роками (A.M.). 4. За правду бра(т,тт)я єднаймося щ.ро (Л. У.). 5. 

Яшкові не/спалося (А.Г.). 6. Мої муки мої люті (у,в) хмарі заховаю (Т.Ш.). 7. А тихо біля 

тебе як зачарова(н,нн)о (М.В.). 8. Його (з,с)ховали на/горищі (і,й) ранок (з,с)мив його сліди 

(А.М.). 9. На/дворі (у,в)же зовсім потемніло (І.Н.-Л.). 10. Куди не/глянеш (у,в) даль оцю 

окрес..ну тут с/покон/віку скріз.. л..лася кров.. (Л.К.). 11. (У.В)се було кинуто на фронт 

(С.С.). 12. Ну як же можна матері вм..рати коли жи(т,тт)я (у,в) неї не/було (К. Ч.). 13. Ранок 

морозец., порипує сніжок (О.В.). 14. Ах який чудовий (К,к)оропів (Х,х)утір! (О.В.) 15. Хоча 

було холодно про/те хуторяни жаліюч.. чоб..т прийшли босі позакочувавш.. штани вище 

колін (О.Г.). 16. Як не/згадати материн..с..ку сл..зу що запеклася на моїм рукаві (О.С.). 17. 

Сл..в..янщина! - який в..личний гук який ш..рокий (і,й) містично темний (Л. У.). 18. Ще поки 

тепло заночую (у,в) лузі (Л.К.). 19. Нас зустрічают.. хлібом/сі(л,лл)ю (Л. У.). 20. Не/сумуй 

одна не/журис.. одна (A.M.): 21. Підеш., тією сте..кою глянеш., кругом себе (і,й) скріз.. 

бачиш.. з..лене море верб садків конопель соня(ч,ш)ників кукурудзи та густої осоки (І.Н.-

Л.). 22. Лиш., виведут.. те слово із тієї в..язі літер а слово без корі(н,нн)я покоти..ся (у,в)тече 

(Л.К.). 23. Ч..каю дня коли собі (з,с)кажу оця строфа на/решті досконала (Л.К.). 24. Погане 

літо не/було врожаю (Л.К.), 25. Як парост.. виноградної лози пл..кайте мову (М.Р.). 26. 

Шукайте цензора в собі (Л.К.).  Од ріки тягне прохолодою (В.К.). 28. (І,Й) сте..ка (у,в) житі 

(й,і) хмарка (у,в) з..ніті (й,і) жити/б та жити на/білому світі (Г.Л.). 29. Гарно як у/полі так/би 

(і,й)шов завжди. Вітер (і,й) тополя. Со..нце (і,й) сади (B.C.).  На сизих луках скоше(н,нн)о 

отаву (і,й) літо буйно (у,в) б..р..ги (у,в)війшло (B.C.). 

Завдання 3. Перепишіть, визначте тип неповного речення, поставте, де необхідно, 

розділові знаки та пропущені орфограми. 
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1. (У,В) (К,к)нязівці (з,с)палили (К,к)уракинський (Ц,ц)укровий (3,з)авод а в (Цп)ісках 

маєток графа (Пп)отоц..кого (А.Г.). 2. Його біло/сніжний корабель (і,й) зараз дес.. (у,в) 

експ..диції (О.Г.). 3. Андрій до/дому поспіша а со..нце (в,у) з..ніт (А.П.). 4. А по/ряд з/нами 

л..жат.. гори. З вікна бач..ли сиві сиві сиві . 5. А я хо(ж,дж)у. Рівним розміре(н,нн)им кроком 

через (у,в)сю хату з кутка (у,в) куток (М.К.). 6. (У,В) з..лене (Ж,ж)уравне л..тят.. журавлі а 

леб..ді (у,в) (Л,л)ебедин (В. Вор.). 7. Хв..лини здаю..я тобі за години години за дні дні за 

роки (П.М.). 8. Я йому про ц..булю а він м..ні про часник (присл.). 9. Під пахвою (у,в) н..ого 

була попереч..на пилка за поясом сокира на плечах кошик (В.Ш.). 10. За хатою кіл..ка груш 

дві високі старі ч..решні й одна короната вишня (І.Н.-Л.). 11. А до/в/кола млисто/бузкова 

далеч.. (і,й) золота стерня (і,й) запашний не/отрує(н,нн)ий війною веч..р (О.Г.). 12. «Ти 

дбаєш  тільки про себе...» - «А ти?» (М.Х.) 13. Не/втирайте/ж мої сл..ози не/хай собі 

(л,лл)ю..ся (Т.Ш.). 14. Скоро ти пішов я як стала на човні так (і,й) задубіла. 

Холодна/холодна мов завмерла (М.К.). 15. А москалі їй на/зустріч як один верхами (Т.Ш.). 

16. Росте мій дім (і,й) я із ним росте моя держава (М.Ш.). 17. (У,В) кімнатах (у,в) нас гарно. 

Вич..ще(н,нн)о вим..те(н,нн)о (М.В.). 18. Поране(н,нн)і почали мар..ти один домівкою а 

другий боєм (М.С.). 19. З/ городами/ж по/той бік (П,п)сла смугою чорною ліс. (І,Й) шумит., 

шумит.. по/осі(н,нн)..ому (AT.). 20. Де/хто (у,в) (Дд)омаївку де/хто на/хутір (у,в) 

(К,к)ошарівку тіл..ки (і,й) бачили (MX.). 

 

Завдання 4. Перепишіть, підкресліть усі члени речення, визначіть тип односкладних 

речень. Виконайте синтаксичний розбір кількох простих речень. 

1. В грудях шпигало за кожним подихом (О. Гончар). 2. Вгледіти щастя, зомліти, 

осліпнути, скрикнути тільки: «Мій раю!» – і стратити… (О. Олесь). 3. Сьогодні стрілися, 

спинились і не зраділи, як колись… (О. Олесь). 4. В тишині таємничої ночі мого щастя 

нема як нема (Д. Загул). 5. Йому хочеться пити (О. Гончар). 6. І як тепер тебе забути? 

(Л. Костенко). 7. Весняний сад, квітки барвисті, пісні пташині в вишині, і ти у сяйві і 

намисті подібна сонцю і весні (В. Сосюра). 8. Лінію долі не зітреш з долоні (Народна 

творчість). 9. Тепер пора прощатися нам. Будень (Л. Костенко). 10. Гляньте, яка ніч! Яка 

ніч! (С. Васильченко). 11. Від слова «цукор» у роті солодко не стане (Народна творчість). 

12. Нелегко, кажуть, жити на дві хати. А ще нелегше – жить на дві душі! (Л. Костенко). 

13. Нікому хустя випрати, головоньку змити (М. Коцюбинський). 14. Плисти б на нові 

причали! (П. Тичина). 15. Про Андрія забули і думати на селі (М. Коцюбинський). 

16. Субота. Ніч. Давно вже спати час. А ви усе чекаєте на… нас (В. Захар’єв). 

17. Тремтіння віт, і жах, і насолода, шаленство злив у білому вогні! Ну от і все. 

Одплачеться природа. Їй стане легше, певно. Як мені (Л. Костенко).  

 

3. Синтаксичний розбір односкладного речення  

Послідовність розбору: 

1. Дати загальну характеристику простого речення: 

за метою висловлювання: розповідне, питальне чи спонукальне;  

за емоційним забарвленням: окличне чи неокличне;  

за наявністю другорядних членів речення: поширене чи непоширене;  

за наявністю головних і другорядних членів: повне чи неповне. 

2. Указати, чи речення односкладне. 

3. Визначити тип односкладного речення. 

4. Назвати, чим виражений головний член односкладного речення. 

До ночі визоріло. 

Зразок розбору 

Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, повне, односкладне, безособове. 

Головний член речення визоріло  виражений безособовим дієсловом. 
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Тема 16. Розділові знаки при однорідних членах речення та 

узагальнюючих слова 
І.Опрацювати теоретично питання: 

                                                  Лекція 

                                                  План 

1.Однорідні члени речення. 

2.Розділові знаки при однорідних членах речення.  

3.Узагальнюючі слова при однорідних членах речення.      

 

Однорідні члени речення 

Однорідні члени речення - це один із видів ускладнення простого речення, при якому 

слова (що є однорідними) ступають одним членом речення, залежать від одного й того ж 

члена речення, пов'язані між собою інтонацією або інтонацією та сполучниками 

сурядності, часто мають однаковий морфологічний спосіб вираження та називають 

однотипні поняття. 

Однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Залежно від 

способу поєднання однорідних членів у цих синтаксичних конструкціях ставляться такі 

розділові знаки: 

Кома: 

Між однорідними членами речення, поєднаними безсполучниковим зв'язком, ставиться 

кома після першого однорідного члена: 

Я весь час тремтів від напруження, від утоми ,від переляку (В.Н.).  

О, О, О. 

Між однорідними членами речення, поєднаними зіставно-протиставним одиничним., або 

повторюваним олучником (а, але, та (=але), зате, проте, однак та под.), кома ставиться: 

На вигляд дід був столітній, проте кремезний ще (П.М.).  

О, проте О. 

Між однорідними членами речення, поєднаними повторюваними єднальними (і..., і...; й..., 

й...; та(=і)..., та (=і)..; ан←і..., ані..; ні.., ні...) або розділовими (чи..., чи...; або..., або...; 

то..., то...; чи то..., чи то...) сполучниками, кома ставиться: 

Запахла осінь в'ялим тютюном, та яблуками, та тонким туманом (М.Р.). 

О, та О, та О. 

Якщо перед першим членом із ряду однорідних немає єднального або розділового 

сполучника, а другий, третій і І поєднуються повторюваними сполучниками цього типу, 

кома ставиться після першого однорідного члена: 

Запахла осінь в'ялим тютюном та яблуками, та тонким туманом (М.Р.). 

О, та О, та О. 

Якщо однорідні члени речення поєднані зв'язком змішаного типу (безсполучниковим та 

єднальним), то кома ставиться після кожного однорідного члена речення: 

У підземній глибині, в морях і під водою, й на вершинах гір і в хащах лісових уранці, вніч, 

удень,вечірньою порою у селах, і в містах звучить мені твій сміх. (B.C.). 

О, О, і О, й О, і О ..., О, і О. 

Якщо однорідні члена речення поєднані традиційними парними сполучниками (не лише..., 

а й...; як..., так і., та под.), то кома ставиться перед другою частиною сполучника: 

Студенти мають бути не тільки розумними, а й кмітливими. 

не тільки О, а й О.  

Якщо однорідні члена речення поєднані пояснювально-приєднувальними сполучниками 

(а також, а то й, та ще  й та под.) 

Плоди калини поліпшують роботу серця, кишечнику, а також допомагають при 

гіпертонії, склерозі й хворобах печінки (з журн.). 

       О, а також О. 
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Якщо однорідні члени становлять собою блоки, пов'язані між собою єднальними або 

розділовими сполучниками, а самі блоки - безсполучниковим зв'язком, то кома ставиться 

між блоками однорідних членів, а між самими однорідними єнами кома не ставиться: 

Хмари й крапельки води на латахах, пісок на урвищах берегів і туман над річкою набрякли 

густим червоним мороком Гр.Т.). 

О й О, О і О. 

Повторювані слова або їх форми хоч і не є однорідними, але, якщо вони поєднуються 

безсполучниковим зв'язком, комою відокремлюються: 

А вона все говорить, говорить, ніяк не наговориться. 

 

Кома не ставиться: 

 

Якщо однорідні члени речення поєднані одиничним єднальним або розділовим 

сполучником: 

Набігла хмара чорна й закрила останній клапоть неба (Б.Л.). 

О й О. 

При повторюваних словах чи словоформах, які не є однорідними, але пов'язані одиничним 

єднальним або розділовим сполучником: 

Шумить і шумить ліс по-осінньому. 

 О і О. 

При повторюваних словах чи словоформах, які не є однорідними, коли перед другим є 

заперечна частка не: 

Дишеш не на дишешся ти чистим пахучим повітрям (І.Н.-Л.).  

О не О. 

Між частинами простого ускладненого присудка, коли перше дієслово вказує на дію, а 

друге - на мету:  

 Ходімо поговоримо. 

О (дія) О (мета). 

Між частинами стійких словосполучень, поєднаних повторюваним єднальним 

сполучником:  

 Вона стояла ні жива ні мертва. 

ні О ні О. 

Крапка з комою: 

1. Якщо однорідні члени поширені, особливо тоді, коли в середині одного з них є 

розділові знаки: 

Котовський справді палив поміщицькі маєтки; справді з'являвся до багатіїв, вимагав 

боргові зобов 'язання бідняків і тут же, перед їхніми очима, нищив: справді забирав гроші 

й роздавав злидарям (Ю. C.).  

О; О, О, О; Ой О. 

Тире: 

Якщо однорідні члени речення поєднані зіставно-протиставними відношеннями, при 

цьому сполучник опущений: 

Але він не зрадів - (а) здригнувся (М. С.).  

О - О. 

Якщо другий з ряду однорідних членів речення вказує на причину або наслідок того, про 

що повідомляє перший: 

... оновилася й Софія - одягла тільки нову одежу, ... (В.Ш.).  

О - О. 

Однорідні та неоднорідні означення 

Особливу увагу серед однорідних членів у пунктуаційному плані привертають означення. 

Якщо означення однорідні й пов'язані безсполучниковим зв'язком або повторюваними 

єднальними чи розділовими сполучниками, то між ними ставиться кома: 

Сорочку вишито білими, червоними, чорними й зеленими нитками. 
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О О, О й О. 

Якщо означення не є однорідними й пов'язані сполучником або безсполучниковим 

зв'язком, то кома між ними не ставиться:  

На ці дні припало велике сонячне затемнення. 

     О О. 

Однорідними є означення: 

Означення, що характеризують предмет в одному семантичному аспекті: 

Для галицького типу вишиванок були характерні геометричні різнокольорові орнаменти - 

сині, червоні, зелені, жовті, оранжеві кольори (з журн.).  

О, О, О, О. 

Означення-тропи (епітети, метафори): 

Його очі замиготіли зимним, неприязним блиском (O.K.).  

О, О. 

Якщо решта означень підсилюють або уточнюють семантику першого: Якось раз над 

містечком стояла тиха, місячна, літня ніч (І.Н.-Л.). 

О О, О. 

Якщо означення вказують на різні споріднені ознаки предмета: 

І ось вона на видноті - ставна, вродлива (Б.Х.). 

Якщо перше означення непоширене (виражене прикметником), а друге поширене 

(виражене дієприкметниковим зворотом): 

    Сірий, припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь і стигне там голубим 

маревом (Г. Т.). О (прикметник), О (дієприкм. зв.).  

Неоднорідними є означення: 

Означення, що характеризують предмет в різних семантичних аспектах:  

     Мені жаль стає великого червоного иегляного велетня, що стоїть на розі (В.Ш.).  

ООО. 

Якщо одне означення виражене прикметником, а друге - займенником, порядковим 

прикметником:  

 То були ваші иікаві спостереження. 

О (займенник) О (прикметник). 

Якщо одне означення виражене якісним прикметником, а друге - відносним або 

присвійним:  

 За ним стояв рідкий листяний ліс (Ю.З.). 

О (якісний прикм.) О (відносний прикм.). 

 

Узагальнюючі слова при однорідних членах речення 

 

Узагальнюючі слова - це слова із загальним вираженням семантики однорідних членів 

речення, найчастіше виражаються займенниками або прислівниками, рідше - іменниками, 

знаходяться в препозиції або постпозиції стосовно ряду однорідних членів. Залежно від їх 

місця в реченні ставляться такі розділові знаки: 

Якщо узагальнююче слово знаходиться перед рядом однорідних членів, то після нього 

ставиться двокрапка: 

На полях, що розстилалися обабіч дороги, чулися невиразні шерехи: то тріск сухого 

бур'яну під чиїмись обережними кроками, то причаєне шарудіння, то стриманий писк 

(Г.Т.). 

◙: О, О, О. 

Якщо після узагальнюючого слова стоїть вставне слово зі значенням конкретизації, 

підсилення, після якого йде ряд однорідних членів речення, то перед вставним словом 

ставиться кома, після нього - двокрапка: 

У невеличкому садку росли старі дерева, а саме: вишні, яблуні, черешні. 

◙: а саме: О, О, О. 
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Якщо узагальнююче слово знаходиться в препозиції до ряду однорідних членів, після 

яких речення продовжується, то після узагальнюючого слова ставиться двокрапка, а після 

ряду однорідних членів - тире: 

З усіх куточків: зі стін, із вікон, з долівки й з мене самого - вставали згадки дитинства й 

пливли передо мною (М.К.). 

 ◙: О,О,О - ..... .  

Якщо узагальнююче слово стоїть в постпозиції до ряду однорідних членів речення, то 

перед ним ставиться тире: 

Його лице, постава, рухи - все, все змінилося, відколи сіли в човен і підняли вітрило (В.Ш.). 

         О, О, О - ◙. 

 

ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1.  Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їх синтаксичної функції. 

Запишіть поруч із реченням схему постановки розділових знаків при однорідних членах 

речення. Усно обґрунтуйте свій вибір. 

(У,В) селі бігли з/дворів на/зустріч чумакам дівчата діти поважні діди (з,із,зі) палицями 

(С.В.). 2. Тут будуються не/притулки якіс.. а будинки (М.К.). 3. Сама б учила так не/знала 

(Г.Ш.). 4. У піснях (і,й) труд (і,й) даль походу (і,й) жаль (і,й) усміх (і,й) любов (і,й) гнів 

великого народу (і,й) за народ пролита кров.. (М.Р.). 5. З/поміж верб та груш та яворини 

чорні стріхи глипають нагнувшись (І.Ф.). 6. Лиш кілька стригунців не/хочуть 

ні/(о,ві)вс(а,у) ні/сну ні/супокою (М.Р.). 7. Ниви то по/волі котились (у,в) долину то 

підіймались на похилі горби (М.К.). 8. Ідеш., собі один чи рі(л,лл)..ю чи озимин. ю чи 

бур..янами (і,й) «витоптуєш..» зайця (О.В.). 9. Вона як стояла (у,в) воді так (і,й) 

залишилася стояти хоча дівчата вже вискочили на/берег (М.С.). 10. Ож..влялася музика 

крап..л.. сумних (і,й) в. селих л..нивих (і,й) жвавих глухих та дзвінких (М.К.). И. Заміст.. 

вінків я ро..сиплю пісен.. злото/сонячні хвилі як ті птахи меткі як ті птахи 

меткі/легкокрилі оточу їх сріблом загартую могут..ніс..т..ю криці дам їм крила вітрів (і,й) 

натхну їх вогнем блискавиці (і,й) пущу (В. Чумак). 12. На/ходу Соломія висмикувала 

стебло або корінь водорості (М.К.). 13. Сяд..мо тут відпочинемо друже розіславши на 

камін. ш(и,е)нель (О.В.). 14. По/під/ти(н,нн)ю сіромаха й днює й ночує (Т.Ш.). 15. Для 

такої їзди потрібні не/тіл..ки сміливіс .т (і,й) витримка але (і,й) твердий характер в..лика 

сила волі молодец.ке завзя(т,тт)я (А.Ш.). 16. Пани не/тіл..ки панували над хуторами (і,й) 

селами над родовими (і,й) не/родовими маєтностями не/тіл..ки переорювали широкі (і,й) 

довгі лани с..лянам та хуторянам іноді їх м..няюч.. на довгоногих хортів пан..с..кий дух 

витав скріз.. (і,й) (у,в)сюди (П.М.). 

З'ясуйте значення виділених слів. 

 

 Завдання 2. Запишіть речення, розставляючи пропущені орфограми та пунктограми. 

Підкресліть однорідні та неоднорідні означення, схематично покажіть наявність або 

відсутність розділових знаків між ним.Усно обґрунтуйте свій вибір. 

1. Такі думки принесли тиху сумну ніжніс..ть (В.С.). 2. По/заду за їхніми спинами 

(з,с)хвил..ова(н.нн)е бліде обли(ч,чч).. старшого лікаря (В.К.). 3. Сашко постр..бав по 

хиткій кам..яній греблі (В.Ш.). 4. Від клуні стежка впадає в яр з холодною дж..рел..ною 

водою (Гр.Т.). 5. На великому порослому бур..яном подвір..ї стояла мовчазна водокачка 

ро(з,с)биті будівлі купи цегли з бур..яну (А.Г.). 6. Першим кого він побачив був Захар 

Поб..режний знатний хлібороб бр..гадир четвертої бр..гади (М.С.). 7. Хо сидить посеред 

галяви а на/в/круги н..ого панує мертва прикра тиша (М.К.). 8. Орлик мчав зна..омою 

лісовою дорогою (Ю.З.). 9. По/дворах (у,в)/рівень (з,із,зі) хатою стоят.. страше(н,нн)і 

снігові баби (П.М.). 10. Зійшов в..л..тен..с..кий урочистий місяц.. (У.С.). 

З 'ясуйте значення виділених слів. 
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Завдання 3. Перепишіть текст, розставляючи пропущені орфограми та пунктограми. 

Запишіть структурні формули кожного речення, а також схеми постановки розділових 

знаків при однорідних членах речення. Поставте наголоси у словах. 

Вишивка один з видів народного декоративного мистецтва. (В,У) XVI - XVIII столі(т,тт)ях 

він поширювався по всій те(р,рр)..торії (У.у)країни на (К,к)иїв..ині (Ч,ч)Чєрнігів..ині 

(Ч,ч)ерка..ині. Скрізь (в,у) кожному с..лі мон.стирі дворян..с..кому купец..кому середовищі 

пр..крашали вишивкою одяг та інтер..єрно/обрядові тканини. Вишивали головні убори 

як/от оч(и,і)пки намітки хустини а також сорочки к..жухи свитки рушники скат..ртини 

то/що. Вишивальними матеріалами були тканини домашн..ого (і,й) фабрич..ного 

виготовле(н,нн)я а саме вовня(н,нн)і (л,лл)я(н,нн)і полотня(н,нн)і кол .нкор батист шовк 

кумач (і,й) подібні. Для (г,г)аптува(н,нн)я використовували ручно/пряде(н,нн)і (і,й) 

фабричні нитки заполоч., гарус шовк металеві золоті (і,й) срібні нитки користувалися 

коралами (і,й) перлами коштовним камі(н,нн)ям (і,й) бісером намистинками (і,й) 

монетами то/що. 

В (У,у)країні налічує..я близ..ко ст(о,а) видів (і,й) технічних при...омів вишива(н,нн)я 

наприклад глад., хрестик мереж..(н,нн)я плеті(н.нн)я й т. ін. При/цьому пер..важає 

стрічкова букетна (і,й) в(а,о)зо(н,нн)а композиції. 

Вишивка це не/тільки майстерне твор(е,і)(н,нн)я золотих рук народних уміл..ців а (і,й) 

скарбниця віруван.. звичаїв устремлін.. інт(елі)(л.лл)екту всього (в,у) чому виявляє..я 

національна духовніс..ть. Числе(н,нн)і орнаментал..ні зображе(н,нн)я флори та фауни 

квітів дерев птахів тварин (з,с)тверджуют.. що наші предки обожнювали 

опоет(е,и)зовували природу. Наприклад рушники (з,с) вишитими зображе(н,нн)ями 

голуб(ей, ів) півн(ей,ів) кон(ей,ів) хрестиків були своє/рідними об..регами що зах..щали 

людину від злих сил. Вагоме значе(н,нн)я мала (і,й) кол..орова символіка ч..рвоний любов 

жага світло ч.рний смуток не/щастя горе з..лений в..сна оновле(н,нн)я жи(т,тт)я (з 

календаря «Берегиня»). 

 

Тема 17.  Слова, граматично не зв’язані з членами речення 
І.Опрацювати теоретично питання: 

 

                                                  Лекція 

                                                  План 

1.Поширені і непоширені звертання. 

2.Особливості інтонування речень із звертаннями. 

3.Смислові та інтонаційні особливості вставних слів, словосполучень та речень. 

4.Найчастіше вживані вставні слова. 

5.Розділові знаки при вставних і вставлених конструкціях. 

Звертання - cлово або група  слів, якими називаємо того, до кого звертаємося з мовою. В 

усному момленні виділяжться відповідною інтонацією, а на письмі – комами чи знаком 

оклику: О рідна земле! Знаєш ти свій шлях крізь бурі і негоди... Завтра, колеги, ми повинні 

Вставні слова або словосполучення - це синтаксичні конструкції, що ускладнюють просте 

речення та виражають ставлення мовця до повідомлюваного; виражаються переважно 

модальними словами, рідше - прислівниками; в усному мовленні виділяється спеціальною 

інтонацією (паузами та порівняно швидкою вимовою), а на письмі комами. Вставні слова 

та словосполучення не є членами речення, граматично не залежать від інших членів 

речення. 

Семантично вставні слова та словосполучення поділяються на групи, що виражають: 

Емоційну оцінку: на щастя, на жаль, дивна річ, як не дивно тощо. 

Джерело повідомлення: по-моєму, по-нашому, за словами, як кажуть, як відомо тощо. 

Упевненість: звичайно, безперечно, насправді, без сумніву, певна річ тощо. 

Невпевненість: напевно, здається, вірогідно, може, принаймні тощо. 
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Оцінку стилю висловлювання: іншими словами, образно кажучи, за висловом, прямо 

кажучи, чесно кажучи тощо. 

Привернення уваги до повідомлення: розумієте, уявіть собі, послухайте, знаєте тощо. 

Порядок думок: по-перше, по-друге, по-третє тощо. 

Відношення між частинами висловлювання: наприклад, до речі, таким чином, нарешті, 

зокрема тощо. 

Ступінь звичайності фактів: буває, як годиться, як завжди, зазвичай тощо. 

Залежно від позиції в реченні вставні слова та словосполучення відокремлюються на 

письмі так: 

Препозитивні - комою: Звісно, я міг би написати цілу повість життя, але цей шлях дуже 

далеко завів би... (М.К.). Вс. сл.,.,... 

Інтерпозитивні - подвійною комою: ... я і так боюся, що подав вам багато зайвого й уже, 

напевно, нецікавого (М.К.). ..., вс. сл., ... 

Постпозитивні - комою: Ну й сом, я вам скажу! (О.В.). ..., вс. реч.! 

Не є вставними словами, а отже, комами не відокремлюються: до того ж, ніби, наче, 

неначе, нібито, начебто, буцімто, неначебто, мовби, немовби, немовбито, адже, майже, 

як-не-як, при цьому, притому, навіть, все-таки, якраз тощо. 

Сполучники, що стоять перед вставними словами, від них комою не відокремлюються, 

якщо становлять тісний смисловий зв'язок зі вставним словом (відкинувши вставне слово, 

буде порушено семантично-структурну організацію речення): Відступати нам, по-перше, 

пізно, а по-друге, немає підстав (В.Соб.). ..., а вс. сл., ... . Або відокремлюються комою, 

якщо сполучник входить до структури речення (відкинувши вставне слово, структурно-

семантичну організацію речення порушено не буде): Коло творчих пошуків Володимира 

Івановича Вернадського таке, що з плином часу його ідеї не застарівають, а, навпаки, 

стають ще актуальнішими (з підр.). ..., а, вс. сл.,.... 

Залежно від структури речення деякі вставні слова можуть виступати як синтаксичні 

омоніми: в одному випадку вони є вставними, тоді відокремлюються розділовими 

знаками, в іншому - є членом речення, тоді комами не відокремлюються: Здається, 

завтра буде дощ (вставне слово). Та вежа здалеку здається гігантом (напівповнозначна 

зв 'язка складеного іменного присудка). 

Вставлені конструкції - це синтаксичні конструкції, що ускладнюють просте речення, 

містять додаткове повідомлення, зауваження тощо та різко переривають синтаксичні 

зв'язки речення: В усному мовленні виділяються специфічною інтонацією, а на письмі 

найчастіше - дужками та тире, рідше - іншими комбінаціями розділових знаків: 

Подвійне тире при вставлених конструкціях: 

1. Якщо вставлена конструкція тісно пов'язана зі змістом речення (в усному мовленні 

вимовляється з такою ж інтонацією, як і основна частина речення): 

Хутір Вишневий - двадцять п 'ять хат - примостився в голому степу кілометрів за п 

'ятнадцять від Троянівки (Г.Т.). 

Дужки при вставлених конструкціях: 

1. Якщо вставлена конструкція містить додаткове повідомлення стосовно основного 

змісту речення (в усному мовленні вимовляється з пришвидшеною інтонацією, ніж 

основна частина речення): 

До короля щодня приходять скарги (ти знаєш, люди стали непокірні)... (Л.У.). 

Кома та подвійне тире при вставлених конструкціях: 

1. Якщо вставлена конструкція тісно пов'язана зі змістом речення (в усному мовленні 

вимовляється з такою ж інтонацією, як і основна частина речення), при цьому далі 

речення продовжується синтаксичною конструкцією, яка потребує відокремлення: 

Про літературу кажуть - нехай не буде це прийнято як тривіальність,- що література є 

дзеркалом життя (Ю.С.). 

Подвійна кома та подвійне тире при вставлених конструкціях: 

1. Якщо вставлена конструкція тісно пов'язана зі змістом речення (в усному мовленні  
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  вимовляється з такою ж інтонацією, як і основна частина речення), при цьому вона являє          

собою синтаксичну конструкцію (типу підрядного речення), яка потребує відокремлення з  

обох боків або перша частина речення закінчується, а друга - починається синтаксичними 

конструкціями, що потребують відокремлення: 

Але ось зі скреготом і брязкотом у двір, - якщо те, що залишилося, можна назвати 

двором, - заїжджають два бульдозери (О. Д.). 

Розділові знаки при вставлених конструкціях, що є прямою мовою: 

1. Якщо вставляється пряма мова без слів автора, то вона береться в лапки й виділяється 

дужками: 

Григорій умів слухати, цінувати почуте («Ні! Ти тільки послухай. Цей народ геніальний!») 

тай сам під настрій не проти був розіграти когось, як і його дядьки (Гр. Т.). 

2. Якщо, крім прямої мови, є ще слова автора, то лапки не ставляться: 

Виявляється вони встають нерано (Валеріан пізно працює! - пояснила товаришка 

Підмогильна), але пообіцяла зараз же Валеріана збудити (Ю. С.). 

 

ІІ. Виконати практично: 

 

 Завдання 1. Перепишіть речення, поставте розділові знаки та пропущені орфограми. 

Підкресліть вставні слова та напишіть схеми-постановки розділових знаків при них. 

1. Ви ж самі подумайте по/перше пр..красна ведмежа шинка (і,й) знамените ведмеже 

м..ясо а по/друге ведмежа шкура (О.В.). 2. Женя відвернувшись так щоб не/бачив реж..сер 

усміхнувся о(д,т)же йому повірили (Є.Г.). 3. Не/бе..пека крилася (у,в) тому що ворог з усіх 

боків мав цілком бе..печні (і,й) дуже зручні підступи до/замку а монастир навп.ки стояв на 

крутій висок..й панівн.й над містом горі (Я. Кач.). 4. До/речі знайомся це (К,к)лава 

(О.Кол.). 5. Але як тіл..ки (В,в)ізантія виникла так (і,й) породила собі на/противагу нові 

держави то (А,а)гарян то (П,п)ерсів то (Б,б)олгар то (Г,г)ерманців то нарешті (Д,д)ержаву 

(Р,р)уську (11.3.). 6. Оце що від мене л..шилос.. то власне (у,в)же не/я (Л.К.). 7. Коні 

гр..млять копитами свині квичуть торговці шваркочуть с..ляни гойкають одним словом 

клекіт такий якого наш Микита уві/сні не/бачив (і,й) в г..рячці не/чував (І.Ф.). 8. Піс..ню 

утни голосну не/смутну щоб мовляв засміялося лихо (Л. У.). 

Завдання 2. Запишіть речення, поставте розділові знаки та пропущені орфограми. 

З'ясуйте, в яких випадках однакові за написанням слова є вставними, а в яких є членами 

речення (останні підкресліть відповідно до їх синтаксичної функції). 

1. Все бути може може буде (Б.Л.). Може мати плач(а,у)т.. що не/має з/ними Васил..ка 

може бат..ко жур(я,ю)..ся та сумні/сумні сидять край/стол., й не/їдять вечері (М.К). 2. 

Біл..ше мене влаштовували оцінки бат..кові мати ж здавалося висловлювала свої в/супереч 

бат..кові (В.Ш.). Профе(с,сс)орові здавалося що вони ні/коли ні/куди не/прийдуть (П.З.). 

3.Вони поглядали на розжеврілий від призахідного со..нця гор..зонт (і,й) здає..я сумували 

(Ю.С.). Св..ятковим здає..я вечір коли добре тобі працювалося в/день (О.Г.). 4. Його дії 

часом бували смішні півникарс..кі трохи надума(н,нн)і але душа ця с/правді була ясна 

(В.Ш.). Липнева ніч., с/правді була г..ряча й задушна (Ю.С.). 5. Конюшина луч..на має 

цікаві пристосував(н.нн)я. Так перед дощем її листки опускаю..я (і,й) складаю..я як 

парасол..ка прикр..ваюч(і,и) квіткові голівки (з журн.). Огляд порядку (у,в) с..лі 

не/проходив без пригод. Так трапилося (і,й) ц..ого разу (Гр.Т.). 6. Мудрі люди кажут.. доки 

плечі гріє со..нце не/забуд.. утеплити віконце (з журн.). Кажут.. (у,в,вв)есь поміст (у,в) 

пеклі з добрих замірів зложився! (Л.У.). 

Завдання 3. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть 

вставлені конструкції. Схематично поясніть постановку розділових знаків. 

1. На/валах здавалося що/то мушкетні постріли тріскався закутий (у,в) кригу гострокіл 

(Я.Кач.). 2. (У,В)сі бійці (і,й) командири а їх було (у,в) землян..ці чоловік трвдцят.. раптом 

заворушилися (і,й) ро..ташувавшис.. для довгого приємного слуха(н,нн)я пр..тихли (О.Д.).  

                                                                

                                                                    46 



3. М..щан..с..ка дітвора чи то їй зважати на якіс.. заборони вис..пала (у,в)/ранці проти  

сонця як завжди на ковзанку (Я.Кач.). 4. Є люди на землі а то б не/варто жити що кріз.. 

щоде(н,нн)ий труд (у,в)міют.. (і,й) любити (і,й) усміхатися.. (і,й) мислити (і,й) шукати 

(М.Р.). 5. Подумайте шумит.. гр..мит.. столиця Гогол.. щос.. подібне говорив а над/осін.. 

пр..л..тає птиця (з,із,зі) північних сивих чагарів (М.Р.). 6. Коли гасло світло (у,в) 

післявоє(н,нн)і роки часто гасло світло вона приносила до моєї кімнати лампу (В.Ш.). Дід 

Родим замішував круто глину кидав добрий вальок на д..р..в..я(н,нн)е вичовга(н,нн)е коло 

перед тим розкрутивши його пристрій для ро..кручува(н,нн)я кола ногою був для Сивоока 

не/з/багне(н,нн)ою рі(ч,чч)ю (з,із,зі) (у,в)с..ого що діялося обережно набл..жав до шматка 

глини свої широкі долоні (і,й) глина тяглася в/гору вивищувалася ож..вала з в..селою 

покірливіс..т..ю йшла за долонями (П.З.). 7. Якас.. гостра цікавіс..т.. пр..тягала її увагу до 

тої людини яка їй здавалос.. наві(д,т).. дихає сьогодні інакше ніж завжди (М.К). 8. Я пішов 

звернувши від колій (у,в) ту довгу вулицю (і,й) то була як оповідала мені потім мати 

вулиця її дитинства (В.Ш.). 

З 'ясуйте значення виділених слів. 

 

Тема 18.  Відокремлення другорядних членів речення  
  І.Опрацювати теоретично питання: 
                                                 Лекція 

                                                  План 

1. Види відокремлених членів речення. 

 2. Способи вираження відокремлених означень, прикладок, обставин, додатків. 

 4. Правила вживання розділових знаків при відокремлених членах речення. 

Відокремлені члени речення виділяються за змістом та інтонаційно. Вони виражають 

додаткове повідомлення або доповнюють основне твердженняв реченні.Відокремлені 

члени набувають у реченні більшої самостійності, нових смислових відтінків. 

Відокремленими бувають лише другорядні члени речення. У вимові виділябться логічним 

наголосом і невеликими паузами, а на письмі—комами, іноді—тире (переважно в кінці 

речень). 

 

     Комами видiляються: 

1. Поширенi або одиничнi означення, якщо вони стосуються  особового займенника: Вiн, 

високий та стрункий, нагадував їй батька. 

2. Поширенi означення, якi стоять пiсля означуваного слова: Лiс, суворий i мовчазний, 

чекає зими. 

3. Поширенi та непоширенi означення, якщо мiж ними та  означуваним словом є iншi 

члени речення:      Лiс чекає зими, суворий, мовчазний. 

Декiлька вiдокремлених означень, що стоять в кiнцi  речення, можуть видiлятися тире:    З 

моря здiймалась хмара – чорна, важка, з суворими  обрисами, схожа на гiрське пасмо. 

4. Прикладки, якщо вони стоять пiсля iменника – власної назви  або загальної:      Тарас 

Шевченко, полум’яний  патрiот,  присвятив  своє  життя служiнню народовi.  

Альбатроси, морськi мандрiвники, супроводжували наш корабель. 

5. Прикладки, що приєднуються словами: НАПРИКЛАД, ОСОБЛИВО, А САМЕ, НА 

IМ’Я, РОДОМ,  ЯК-ОТ, ЗОКРЕМА, ТОБТО та iн.:      Полтавець родом, Симоненко 

закінчив свій короткий життєвий шдях у Черкасах, у Шевченковому краю.  

6. Означення, вираженi дiєприкметниковим зворотом, якi стоять пiсля означуваного  

слова:      Хлiба, змитi дощем, яскраво зеленiли. 

7. Означення, вираженi дiєприкметниковим зворотом, якщо мiж ним  i означуваним 

словом є iншi члени речення:      Змитi дощем, яскраво зеленiли хлiба. 

8. Означення, якi  стоять  перед  означуваним  словом  i  вираженi дiєприкметниковим 

зворотом, якщо вони несуть велике смислове навантаження:      Дезорганiзований нiчною 

атакою, ворог тiкав не оглядаючись. 
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     Комами вiдокремлюються додатки, що мають значення  виключення  або  видiлення  i  

починаються  прийменниками  КРIМ,   ОКРIМ, ЗАМIСТЬ, ОПРIЧ, ЗА ВИНЯТКОМ, 

ЗГIДНО З: Так було на кожному привалi: замiсть їсти, голоднi бiйцi кидалися кувати 

коней.  Я не знаю нiчого нiжнiшого, окрiм берези. 

 

     Видiляються комами: 

1.Обставини, вираженi дiєприслiвниковими зворотами або  одиничними 

дiєприслiвниками, незалежно вiд їх мiсця в реченнi:  Тонкий лист, облiтаючи з жовтих 

дерев, лягає на холодну траву. Пiдеш собi, зажурившись, гаєм по долинi. 

Дiєприслiвники та дiєприслiвниковi звороти можуть приєднуватися до основного речення 

за  допомогою  сполучникiв  МОВ,  НЕМОВ,  НАЧЕ, НIБИ, НIБИТО : Срiблився вгорi 

мiсяць, нiби до чогось прислухаючись. 

2.Уточнююча обставина, яка виражає вужче поняття, нiж уточнювана:      Високо в небi, 

над самим подвiр’ям, стоїть молодий мiсяць. 

Не видiляється комами: 

1.Обставина, виражена одиничним дiєрислiвником, яка стоїть  пiсля дiєслова i має 

значення способу дiї: Вона сидiла задумавшись. Вiз котився з гори поскрипуючи. 

    

ІІ. Виконати практично: 

 
Завдання 1. Перепишіть, вставляючи пропущені розділові знаки при відокремленому 

означенні і прикладці; обґрунтуйте їх.   

1. Велич наростаючих подій і усвідомлення того, що ці неймовірні події якоюсь мірою 

залежать від нього безпосередньо, сповнювали Хому новою незвіданою досі гордістю. 2. 

Назустріч їм, крізь гарячі розімлілі поля котилися блискучі асфальти всуціль политі 

свіжою водою. 3. Збитий з висот противник відкочувався в глибину гір. 4. Сьогодні навіть 

Брянський завжди стриманий дещо замкнутий охоче відкривався товаришам, які їхали 

пліч-о-пліч з ним (О. Гончар). 5. Перед вікнами було видно клумби засаджені не 

гвоздиками та любистком, а левкоями, айстрами та фіалками. 6. За лісом починалось село 

розкидане на горах та в глибоких ярах. (І. Нечуй-Левицький). 7. Красується парками й 

скверами Київ колиска слов'янських народів-братів (Д. Луценко). 8. Лаконізм тобто 

гранично стисле вираження думки повинен бути характерний для кожного наукового 

визначення об'єкта чи явища (З підручника).  

Завдання 2. Знайти відокремлені другорядні члени речення, пояснити розділові знаки при 

них.  

Покровська церква, побудована в Харкові у 1689 році, є першою кам’яною спорудою 

Харкова.  Спочатку  церква знаходилася поза межами фортеці, поблизу її північної 

частини; коли ж фортеця була розширена в північному напрямку, Покровський храм 

“увійшов” у її територію.  

 Покровська церква користувалася великою популярністю серед харківських козаків 

тому, що була освячена на честь головного свята українського козацтва – Покрови Божої 

Матері. Будівля Покровської дзвінниці та церкви – це єдині споруди 17 століття, що 

збереглися в Харкові.  На подвір’ї монастиря стояв будинок колегіуму, який, на жаль, 

не зберігся. До колегіуму приймалися діти, яким виповнилося десять років. Життя в 

колегіумі було влаштоване за зразком монастирського: учні перебували під постійним 

наглядом, підпорядковувалися суворій дисципліні, яка вважалася найважливішим 

виховним фактором. В основу викладання в колегіумі, як духовного навчального закладу, 

було покладено відповідні предмети: піїтика, риторика, філософія, богословіє, 

слов’янська, грецька та латинська мови. 

 Ще в 17 столітті в Харкові з’явились братства та школи. Дві школи було відкрито 

при Покровському монастирі. Учителювали тут дяки, навчання велося українською 

мовою. Свого часу церковні школи та братства приносили величезну користь, 

задовольняючи потреби народу в навчанні дітей грамоті. 
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Завдання 3. Розставити розділові знаки, пояснити умови відокремлення другорядних 

членів у наведеному тексті. 

      Як вершина духовного розвитку народу сприймається нами творчість Т.Шевченка. Для 

нас Кобзар це самосвідомість української нації слава честь і гідність України. Шевченко 

для нас це народність і гуманізм нашої літератури; твори його це золоті мости нашої 

дружби до всіх народів Співець народу який ніколи не був у ролі завойовника покорителя 

інших народів кріпак душа якого весь час жила на просторі волі Шевченко близький нам 

ідеалом вільної людини своєю безмежною любов’ю до рідного краю своєю 

непримиренністю до всього що принижує сковує нівечить калічить. 

 

Тема 19 . Складне речення. Розділові знаки у складносурядному реченні                  
І.Опрацювати теоретично питання: 

                                                 Лекція 

                                                  План 

1.Особливості будови складного речення. 

2. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному. 

3. Засоби зв’язку між частинами складносурядного речення. 

4. Правила вживання розділових знаків. 

 

Складним  називається речення, що складається з двох або кількох простих речень, 

об'єднаних в одне ціле за змістом та інтонацією. 

Залежно від способу поєднання простих речень у складному розрізняються такі основні 

види складних речень: складні сполучникові речення і безсполучникові речення. Прості 

речення в складному втрачають інтонаційну завершеність. Інтонацію кінця має все 

складне речення, а не кожне з простих, що входять до нього. Так, у реченні Ішов дрібний 

густий дощик, і сіра імла застилала берег відбувається підвищення тону в кінці першої 

його частини, далі робиться пауза і пониження голосу на останньому слові, що означає 

інтонаційну завершеність складного речення. 

Складні сполучникові речення поділяються на дві групи: 

1) складні речення із сурядними сполучниками (складносурядні речення). У 

складносурядному реченні прості речення, що входять до нього, — рівноправні, незалежні 

одне від одного, тобто з'єднані сурядним зв'язком як однорідні члени речення; 

2) складні речення з підрядними сполучниками і сполучними словами (складнопідрядні 

речення). У складнопідрядному реченні одне просте, що входить до його складу, залежить 

від іншого і з'єднане з ним підрядним зв'язком. 

 

Складносурядним  називається речення, що складається з двох і більше простих речень, 

незалежних одне від одного. 

Прості речення з'єднуються в складносурядні речення за змістом, за допомогою інтонації 

або сполучників: 1. Шумлять поля, палають жаром домни, в садах плоди звисають 

важко з віт (В. Сосюра). 2. У долинах співали струмки, і кожен з них мав свій голос 

(М.Стельмах). 3. Ліс одягався тоді у жовте й червоне листя, а сонце обертало його у 

золото і вогні (М. Коцюбинський). 

Складносурядні речення зі сполучниками: 

Сурядними (означають явища, що відбуваються одночасно чи послідовно): і, й, та (в 

значенні і), ні-ні, ані-ані. 

Протиставними (означають явища, які чергуються, чи одне виключає інше): а, але, та (в 

значенні але), проте, зате, однак. 

Розділовими(означають одне явище, яке протиставляється іншому): або, чи, хоч, то ... 

то, чи ... чи, хоч ... хоч, або ... або. 

Прості речення, що входять до складу складносурядного, відокремлюються одне від 

одного комами.  
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Кома ставиться мiж частинами складносурядного речення,  з’єднаними сурядними 

сполучниками: 

     а) єднальними I, ТА:      Повiяв вiтер, i дерева зашумiли, заколихалися. 

     б) роздiловими АБО, ТО, ЧИ, ХОЧ, НЕ ТО - НЕ ТО, ЧИ - ЧИ:  Чи веснянi води розмили  

цi  скелi,  чи  вiтер  зробив  свою руйнiвну справу. 

     в) протиставними А, АЛЕ, ТА, ЗАТЕ, ПРОТЕ, ОДНАК: Пiшли веснянi дощi, але тепле 

сонце швидко висушило поля. 

 

 Кома не ставиться мiж частинами  складносурядного  речення,  якщо є спiльний 

другорядний член або вставне слово: На пiвденному схилi гори шелестить торiшня трава 

i зацвiтають пролiски. 

 

 Крапка з комою ставиться, якщо частини речення  дуже  поширенi  i мають свої 

роздiловi знаки: Дощi та снiг, сонце та вiтер руйнували цi скелi,  згладжували хребти; але 

загальна  картина  плоскогiр’я  збереглася, захоплюючи мандрiвникiв своєю 

неповторнiстю. 

 

 Тире ставиться мiж частинами складносурядного речення тодi,  коли друге речення 

передає несподiвану змiну подiй або  рiзке  протиставлення по вiдношенню до першої 

частини:   Дощ  пройшов - i мiсто зеленiє. 

 

ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1. Переписати текст, розставити розділові знаки, визначити засоби зв’язку 

між частинами складносурядного речення.  

Г.С.Сковорода  найвидатніший представник харківської літератури. Його поетична 

діяльність припадає на той період коли Г.Сковорода викладав у колегіумі піїтику. Йому 

належить збірка “Сад божественних пісень” яка складається з тридцяти віршів. Цей 

поетичний твір представляє у віршованій формі розвиток його богословсько-

філософських ідей. Кожна з 30-ти пісень має епіграф із Біблії який є лейтмотивом пісні. 

Трактування цього епіграфу являє собою оригінальні філософські роздуми про людину, 

щастя. 

 Перу Г.С.Сковороди належить збірник “Басні Харьковские”що складається з 

тридцяти байок. У байках підноситься думка що головне в людині не зовнішність і 

багатство а його серце та вдача. Людина повинна жити просто а здібності людини 

розвиваються вправами працею всякий достаток може збідніти а чесне ремесло є 

невичерпним джерелом істинного щастя.  

 Значення літературних творів Г.С. Сковороди визначається не стільки їхнім 

художнім рівнем скільки основними ідеями.  

Завдання 2. Перепишіть, поставте розділові знаки 

1. Я знову приїхав до отчої хати але як раніше не жде мене мати  (І.Олексенко).        2. 

Дайте «пашпорт» колгоспниці Ганні і нікуди вона не втече (В.Сіренко). 3. Розійшлись 

стежками розлетілись діти а батькам лишились болі і жалі (Н.Квітка). 4. Привчав мене 

батько трудитись до поту а мати любити пісні (П.Воронько). 5. На сонці тепло а коло 

матері добре (Народна творчість). 6. Соломії жаль стало змарнованого життя і вона 

заплакала (М.Коцюбинський). 

Завдання 3. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки, підкресліть пунктограми і 

поясніть їх 

 1. Принесли від хреста маленьку дитину а ім’я її Христина (У.Самчук).  2. Материнський 

образ України усміхається дітям встає з синіх туманів віків синього неба золотавого 

надвечір’я з вишневого цвітіння калинової задуми (Із журналу). 3. Іще гамують півнів 

голоси й пташки не опускаються на ґанок і сонце не знімає ще роси а мати свій запалює 

світанок (І.Олексенко). 4. Дівчина була вогнисто-руда й коси її роздимались хвилями того  
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      полум’я (Є.Гуцало). 5. Обернувшись назад і глянувши на небо вона (Соломія) 

побачила червоні як грань хмари і зразу стали зрозумілими їй і той дим … і тепло і 

неспокій птахів і тікання звірів (М.Коцюбинськи 

Завдання 4. Відредагуйте 

Прочитайте речення, знайдіть недоліки, запишіть, усуваючи їх. Назвіть правила, на які 

допущено помилки. 

1. У тривозі, й любові, в замилуванні, й надії вдивляються матері у своїх дітей 

сподіваючись і прагнучи щастя для них (О.Сизоненко). 2. Рідна мати моя, ти ночей не 

доспала і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала і 

рушник вишиваний на щастя дала (А.Малишко). 3. Син припав до материної руки, а мати 

до синової голови (П.Мирний). 4. Остап сів у човен – і Соломія одіпхнулась од берега 

(М.Коцюбинський). 5. Без тебе захід смутно гас, і сонце сходило в безодні (О.Олесь) 6. 

Що сталося зі мною, і чому я тримаю на сходах цю дівчину? (В.Шевчук). 

Завдання 5.  

З’єднайте стрілочками початки українських прислів’їв з їх закінченнями. З’ясуйте, які це 

речення, визначте їх вид, зробіть висновок про те, чого вони навчають. Виконайте 

синтаксичний розбір одного речення (на вибір). 

•         Од господаря повинно пахнути вітром, а …                                   в матері – серце 

 

•         Дитина плаче, а …                                                                             розум у нього свій 

 

•         У дитини заболить пальчик, а  …                                                   матері боляче 

 

•         Від лося – лосята, а …                                                                       від великих серце 

 

•         Син мій, а …                                                                                       від свині поросята 

 

•         Від малих дітей голова болить, а …                                                жінка – душа 

 

•         Чоловік у домі – голова, а …                                                            чоловік – за один 

 

•         Жінка за три угли хату держить, а…                                        від господині – димом. 

 

 Завдання 6. Написати стислий переказ із творчим завданням, доповнивши його описом 

зовнішності своєї мами, використовуючи різні види (за смисловими відношеннями) 

складносурядних речень 

З першої миті життя схиляються над нами обличчя матерів. У тривозі й любові, в 

замилуванні й надії вдивляються матері у своїх дітей, сподіваючись і прагнучи щастя для 

них. Усім своїм життям і працею, прикладом і вихованням утверджують у нас кращі риси 

людяності й добра. Закривають грудьми, навіть ціною власного життя від усього лихого. 

Та не можуть матері захистити своїх дітей од війни, коли вона палить рідну землю, 

одривають від серця юних синів і посилають захищати Вітчизну. 

Матері... Усе життя дивляться вони нам услід, вирядивши в люди. Так і стоять на початку 

всіх наших доріг, навіть коли їх не стає. Стоять і дивляться. І бажають нам добра й щастя. 

Сподіваються від своїх дітей найвищих духовних злетів, бо й в останню хвилину думають 

про те, щоб діти їхні жили гідно серед людей і творили добро на землі. Вони мудро й 

терпеливо зносять те, що їх витісняють із синівських і доччиних сердець обранці й 

обраниці, спочатку кохані, потім дружини й чоловіки. Аби тільки щасливо жилось їхнім 

дітям.  За О.Сизоненком 
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Тема 20. Розділові знаки у складнопідрядному реченні  
І.Опрацювати теоретично питання: 

                                                 Лекція 

                                                  План 

 

 1. Особливості будови складнопідрядних речень. 

 2. Сполучники і сполучні слова. 

 3. Види підрядних речень. 

 4. Види зв’язку підрядних речень з головним. 

 5. Види і засоби зв’язку залежних підрядних речень. 

 6. Розділові знаки у складнопідрядному реченні.  

Під час підготовки до практичного заняття звернути увагу на те, що в організації 

внутрішньо-синтаксичної структури складнопідрядного речення як комунікативної 

одиниці важливу роль відіграють такі мовні засоби, як сполучники підрядності та 

сполучні слова, вказівні слова, співвідношення дієслів-присудків, порядок частин, 

інтонація. 

Особливу увагу звернути на розрізнення сполучників підрядності і сполучних слів. 

Сполучники підрядності і сполучні слова - це найважливіші засоби зв'язку підрядної 

частини з головною у складнопідрядному реченні. Принципова різниця між сполучниками 

підрядності і сполучними словами полягає в тому, що сполучники підрядності лише 

зв'язують підрядну предикативну частину з головною, не беруть участі в організації 

внутрішньо-синтаксичних зв'язків підрядної частини і не виступають членами речення,а 

сполучні слова не лише приєднують підрядні частини до головної, а й беруть участь у 

внутрішній організації підрядної частини, тобто вступають у семантико-синтаксичні 

зв'язки з іншими словами і як повнозначні слова виконують функції певних членів 

реченняу підрядній предикативній частині. При розрізненні сполучників підрядності і 

сполучних слів особливі труднощі викликають багатофункціональні омонімічні слова що, 

як, коли. В одних випадках вони виступають у функції сполучників підрядності, а в 

інших - у функції сполучних слів. При аналізі згаданих омонімічних слів слід враховувати 

специфічні ознаки сполучних слів і сполучників. Розглянемо їх на прикладі 

слова що.Слово що,виступаючи сполучним словом, має значення предметності, вказує на 

предмет, у такому разі це співвідносний з іменником займенник. На місці слова щоможна 

поставити іменник з головної частини. У підрядному означальному реченні сполучне 

слово що можна замінити словами який, яка, яке, які. Будучи повнозначним словом, 

сполучне слово вступає у граматичні зв'язки з іншими словами підрядного речення і 

виконує синтаксичну функцію відповідного члена речення. Сполучне слово що не можна 

пропустити, воно, як правило, логічно наголошується, інтонаційно 

виділяється. Сполучник що не має всіх цих ознак: не має значення предметності, 

відмінка, не може замінятися синонімом і виступати членом речення. 

Наприклад: 

1. Світ падав на бризки білої хвилі, що лилася по каменистих стежках (М.Коцюбинський) 

2. Я знаю, що мова мамина свята (Д. Павличко). 
 

Кома ставиться, коли вiддiляється головне речення вiд пiдрядного:      Коли починається 

весна, всi думки  хлiборобiв  зосереджуються бiля землi. 

 Кома не ставиться мiж двома однорiдними пiдрядними реченнями, якi пов’язанi 

єднальними сполучниками сурядностi: Дiти думали, що вже настав вечiр i що скоро 

прийде мама. 

ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1. Підкресліть граматичні основи, назвіть головне і підрядне речення, визначте  
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тип підрядного. Вкажіть, яке слово в головному реченні пояснює підрядне і за допомогою 

якого сполучного засобу воно приєднується. 

1. А там, де сонце торкнулось вершечків дерев, листя спалахнуло злото-зеленим вогнем і 

стало прозорим, як скло (М. Коцюбинський). 2. Де в бронзі треба деспота одлить, там генії 

зникають, як етруски (Ліна Костенко). 3. Куди голова задумала, то туди й ноги несуть (М. 

Номис). 4. Коли я гляну на матір і угледжу в її небесних очах стільки розуму, смутку і 

глибокої непереможної віри в життя, мені так легко і радісно стає на душі (О. Олесь). 5. 

Приємно послухати казку про гори, коли мчиш отак степом, рівним, наче долоня, і нічого 

більше перед собою не бачиш (М. Коцюбинський). 6. Коли копають картоплю, ключ угорі 

журавлиний рідною мовою кличе у невідомі краї (М. Рильський). 7. Доки зірниця тиха і 

бліда вгорі погасить ранішню лампаду, до мудрих книг схиляються на раду юнацький вус 

і сива борода… (Є. Плужник). 8. Дзвенять німою тугою ліси, коли їх ніч тремтливо 

обіймає і від очей у ревності ховає принади їх первісної краси (В. Симоненко). 9. І тільки 

при людях, мабуть, дерева тремтять від жаху, бо кращих із них поведуть ні за що ні про 

що на плаху (Л.Костенко). 

 Завдання 2. Накресліть моделі складнопідрядних речень, визначте типи підрядних 

1. А через рік померла удова. Зосталась хата і городу латка, І на могилі — квіти і трава, І 

честь, яку не зрадила солдатка. 2. Неначе тіло без душі, Оселя, де немає жінки. 3. Вона 

мене навідує щоніч, Як не хитруй — нічого не сховати. Стоїть за крок і не відводить віч, і 

не збагнеш, Вітчизна то чи мати (3 тв. М. Луківа). 4. А цей ночами все сичить і свище, хоч 

вже перетворивсь на порошок: — Чого могила у сусіда вища і домовина довша на 

вершок?.. (В. Симоненко). 

Завдання 3.  Випишіть речення із супідрядністю, а потім —з послідовною підрядністю. 

Поясніть усі пунктограми 

1. Ні перед ким не станеш спину гнути, 

Не віддасися ворогу в ясу, 

Якщо ти зміг, товаришу, 

збагнути свого народу велич і красу. 

2. Хто тебе любов'ю обікраде, 

Хто твої турботи обмине, 

Хай того земне тяжіння зрадить 

І з прокляттям безвість проковтне. 

3. Як хороше радіти без причини, 

Коли на місто сутінь опада, 

І чується, як тихо, безупинно 

Дзюрчить у стоки весняна вода. 

4. Ти не можеш мене покарати 

Блискавками з-під милих брів, 

Бо тебе я навіки втратив 

Ще до того, як вперше стрів 

(3 тв. В. Симоненка). 

Завдання 4.  Знайдіть складні речення з різними видами зв'язку, поясніть розділові знаки 

1. Моя осіння туга, лагідна і ніжна, Крізь срібло згаслих вечорів пливе, Як лебідь 

білосніжний, У смутку тихому покинутих ставків (Ю. Клен). 

2. Не Лев, а Діва — наш відвічний знак. Не гнів, а ніжність — наша вічна сила (О. Теліга). 

3. Воно мало жорсткі риси побіля вуст і біля очей — таке обличчя намалював би 

старовинний художник на дубовій дошці, зображуючи Богоматір чи святу; материна 

голова якраз затуляла сонце, і його проміння, іскрячись у розмаяних чорних косах і 

обертаючи їх на яскраві, такі прозорі срібні волоконця, творило довкола материної голови 

мерехтливий німб (Є. Гуцало). 4. А встане сонце із огнистих плес, Заллє проміння землю 

світанкову, Й зірки додолу спустяться з небес І на людей обернуться ізнову (М. Луків). 5. 

Вона посміхнулась, красива і сива, як доля, Махнула рукою- — злетіли увись рушники.  
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«Лишайтесь щасливі!» — і стала замисленим полем На цілу планету, на всі покоління й 

віки (Б. Олійник). 

Завдання 5.  Поясніть розділові знаки у складних реченнях із різними видами зв'язку 

1. Безумовною рисою психічного укладу українця є емоціоналізм і сентименталізм, 

чутливість та ліризм; найяскравіше виявляються ці риси в естетизмі українського 

народного життя і обрядовості; ... одним з боків емоціоналізму є і своєрідний український 

гумор, що є одним із найбільш глибоких виявів «артистизму» української вдачі 

(Д.Чижевський). 2. Важливо, який ти насправді, а не за кого тебе вважають. 3. Люби мене 

в середу, а в неділю, як приберуся, то, може, на тебе й не подивлюся. 4. Найнявся — 

продався: скажуть дверима скрипати, то і скрипай (Народна творчість). 

Завдання 6.  Складіть речення за такими схемами: 

[ ], а [ ], ( що…. ). 

Приклад: 

Сонце і повітря лоскочуть щоки, а зелень ялинкових гілок виглядає з - під снігу так свіжо, 

що, здається, надворі стоїть весна, одягнена у білі шати (М. Коцюбинський). 

(складне речення із сурядним та підрядним зв'язком) 

[ ], [ ], і [ ]. 

[ ]: [ ], і [ ], [ ], а [ ], ( як …. ). 

( Якби …. ), ( якби …. ), [ ], [ ]. 

Завдання 7.  Визначити головні та другорядні члени речення. Схарактеризуйте їх. 

Пояснити розділові знаки 

В той час над Києвом було жарке літо, ішов червень, і важкі темні хмари мало не 

щовечора збиралися на небі, щоб пролитися на зелену землю дзвінким дощем (В.Собко). 

Час від часу я утинав щось таке, що дивувало моїх однокласників і змушувало дивитись 

на мене з певною повагою, але це теж приписували моєму дивному характерові (Ю. 

Покальчук). 

Обабіч, де припікало сонце, вже зеленіла тонка квітнева травка і на кущах верби та вільхи 

прокльовувалась тужава брость (В. Шевчук). 

Хоч не в одного були свої жалі до нього, бо, відома річ, що ще ся той не вродив, щоб усім 

угодив, але не все ж таки на голову гетьмана привикли дивитися як на наймудрішу з усіх, 

талановиту зроду, наукою просвічену і довгим досвідом життєвим багату. Всякому відомо 

було, що гетьман і з найбільшої халепи вмів вийти ціло. Так було з Палієм, з поляками і з 

Москвою. Цінили його не тільки за те, що дбав про піднесення добробуту й освіти, що 

будував церкви, піклувався школами тощо, але всякий хвалив його охоту вдержати за 

Україною якнайбільше української землі. Хоч і як настоювали поляки на те, щоби він 

віддав ім. Правобережну Україну, то мазепа все ж таки вмів знайти якийсь викрут і тут 

тримав її під своєю булавою. Багато було таких, що сердилися на нього, чому він не порве 

з Москвою, але й вони не сміли голосно свого гніву виявляти і, зітхаючи, казали, як 

колись про старого Хмельницького говорилося: „Бог один знає, бог один відає, що наш 

гетьман думає - гадає" (Б. Лепкий). 

Завдання 8. Розставте розділові знаки. Визначте в нижчеподаних реченнях головні та 

підрядні. Вкажіть вид кожного підрядного речення та вид підрядності 

1. Там де сонечко заходить є хатина де живе дівчина, пишна, як калина, що пишається 

красою над струмочком. 2. Коли ми підійшли до сосни білка що доти весело стрибала з 

гілки на гілку раптом застигла неначе її хтось заворожив чарівним лише їй чутним словом. 

3. А річечка тихо-тихо котила свої прозорі хвилі кудись туди де живуть оті таємничі 

рахмани для яких ми завжди кидали у воду шкарлупки від великодніх крашанок щоб і 

вони знали що надійшов Великдень що пора вже і їм іти до людей на гостину. 

Завдання 9. Складіть лінійні схеми до запропонованих речень. 

Визначте за лінійними схемами вид підрядного зв’язку в складнопідрядних реченнях 

1. [], (де…), (який…), (що…), (коли…). 

2. [ (що…), (в якому…) ]. 
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3. [], (коли…), (коли…), (коли…). 

 

4. [], (який…), (коли…). 

Складіть за поданими схемами речення. 

  

Тема 21. Розділові знаки у безсполучниковому реченні  
І.Опрацювати теоретично питання: 

                                                 Лекція 

                                                  План 

1. Смислові зв’язки в складі безсполучникового та їх вираження як в усному, так і 

писемному мовленні. 

 2. Правила вживання розділових знаків у безсполучниковому реченні 

Безсполучникові складні речення - це такі речення, предикативні частини яких 

об'єднуються в одне ціле тільки інтонацією, без сполучників і сполучних слів. 

Залежно від змістових відношень, які встановлюються між предикативними частинами, у 

безсполучникових складних реченнях ставляться такі розділові знаки: кома, крапка з 

комою, двокрапка, тире. 

            Кома ставиться мiж частинами безсполучникого речення,  коли  вони  передають  

одночаснiсть або послiдовнiсть дiй: Тихесенько вiтер вiє, степи, лани мрiють, мiж ярами 

над ставами верби зеленiють. 

 Крапка з комою ставиться тодi, коли речення не дуже пов’язанi  за змiстом або 

великi за розмiром i мають свої роздiловi знаки: З неба, як розтоплене золото,  ллється  

на  землю  блискучий свiт сонця; на ланах грає сонячна хвиля; пiд хвилею  спiє 

хлiборобська доля. 

 Двокрапка ставиться: 

1. Коли друге речення пояснює перше, розкриває його змiст: У примiщеннi зчинився шум i 

гамiр: новоприбулi почали розбирати свої речi i влаштовуватися на нiчлiг. 

2. Коли друге речення доповнює змiст першого: В народi кажуть: два хитрих мудрого не 

переважать. 

3. Коли друге речення розкриває причину того, про що говориться  в першому:     Поїзди  

того  дня  запiзнювались:  пiсля  великих  снiгопадiв необхiдно було розчищати дорогу. 

 Тире ставиться: 

1. Коли змiст одного речення протиставляється змiстовi другого:      Дiвчинонька жде 

милого – козак вже загинув. 

2. Коли перше речення вказує на час дiї або умову того, про що говориться в другому 

реченнi: Посiєш зерно золоте – забринить пшениця, як струна. 

3. Коли друге речення виражає наслiдок або висновок з того, про що говориться в 

першому реченнi: Вiйнув вiтер – жовте листя з клена полетiло. 

4. Якщо в другому реченнi мiститься порiвняння з тим, про що говориться в першому 

реченнi:  Подивилась ясно – заспiвали скрипки. 

5. Якщо в реченнях вiдображається швидка змiна подiй: Дверi рипнули – з’явився батько. 

 

 ІІ. Виконати практично: 

 
Завдання 1.  Записати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити 

вживання коми, тире і двокрапки в простому і складному реченні. 

Прислів’я і приказки стислі крилаті вислови в них сконцентровано житейську мудрість і 

філософію народу. Своїм мовним багатством і змістовим розмаїттям українські прислів’я і 

приказки охоплюють усі аспекти життя людини її погляди на світ суспільні явища 

громадські та родинні стосунки побут тощо. Люди кажуть «Посієш вчасно збереш рясно». 

І жодного слова звідси не викинеш тут сконцентровано багатовіковий досвід народу. 

 Перевірити написане з ключем. 
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Ключ. Прислів’я і приказки — стислі крилаті вислови: у них сконцентровано житейську 

мудрість і філософію народу. Своїм мовним багатством і змістовим розмаїттям українські 

прислів’я і приказки охоплюють усі аспекти життя людини: її погляди на світ, суспільні 

явища, громадські та родинні стосунки, побут тощо. Люди кажуть: «Посієш вчасно — 

збереш рясно». І жодного слова звідси не викинеш: тут сконцентровано багатовіковий 

досвід народу. 

Знайти безсполучникові складні речення. Зробити синтаксичний розбір їх. 

  

Завдання 2. Творчий диктант 

Доповнити початки складних речень так, щоб утворилися безсполучникові, ураховуючи 

типи смислових відношень, подані в дужках. 

Культура мовлення — це духовне обличчя людини … (пояснення). Основою мовленнєвої 

культури є грамотність … (доповнення). Але цим поняття мовленнєвої культури не 

вичерпується. Будеш вслухатися в живе мовлення, користуватися словниками, вдумливо 

читати політичну, художню, наукову літературу, звертаючи при цьому увагу на особливо 

вдалі висловлювання, на побудову речень … (умова-наслідок). Треба активно розвивати 

своє мовлення … (пояснення). 

Культура мовлення тісно пов’язана з культурою мислення … (причина). Людина ясно, 

логічно мислить … (зіставлення). І навпаки, в людини немає думок … (наслідок). 

Мовлення тоді гарне, коли воно повно й точно передає думки чи відтворює образи, легко 

сприймається, усім зрозуміле. Грамотне, багате мовлення — не тільки ефективний засіб 

передачі й сприйняття думок та образів. Це ще й вияв поваги до людей, до народу… Отже, 

висока культура мови не можлива без високої загальної культури … (пояснення). 

  

Визначити основну думку тексту. Дібрати заголовок. З’ясувати стиль і тип мовлення. 

Назвати мікротеми тексту, що розкривають загальну тему; використати їх як пункти 

плану. Усно переказати змодельоване висловлювання. 

  

Завдання 3. Прочитайте текст. Визначить тип мовлення і стиль. Поясніть розділові 

знаки у простому і складному реченнях. 

  

Підсніжник і пролісок одними з перших відкривають карнавал цвітіння. Відрізняються 

вони лише кольором: підсніжник – білий, пролісок – блакитний. Дивуєшся: такі маленькі 

ніжні квіти, а не бояться холоду. 

 

За однією з легенд, богиня Флора роздавала костюми квітам для карнавалу. Підсніжнику 

подарувала білу сукню. Сніг також захотів узяти участь у святі – одягу для нього не 

вистачило. Тоді він почав просити, щоб квіти поділилися з ним вбранням. Квіти боялися 

холоду й відмовляли снігові, лише підсніжник вкрив його своїм хітоном. 

 

Разом кружляли вони у хороводі квітів і так сподобались одне одному, що й досі є 

нерозлучними. 

 

--Зробити словотвірний і морфемний аналіз слова ПІДСНІЖНИК. 

-- Побудувати схеми позначених речень. 

--Пояснити лексичне значення слова ХІТОН 

 

( Довідка: Хітон, а, ч. Чоловічий і жіночий одяг лляний або вовняний, одяг у стародавніх 

греків, що нагадував сорочку (переважно без рукавів), підперезану поясом з напуском) 

 

Завдання 4. З поданих речень утворити безсполучникові складні речення 

1.Зайшло сонце. Надворі почало темніти. 
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2.Усе потомилось, чекає, бажає спочинку, і сонце само поспішає до сонця скупатись у 

хвилях холодних. 

3.Якщо впаде мороз на яблуневий цвіт, залишимося без урожаю. 

4.Ми поспішали додому. Займалася віхола. 

5.Все почалося просто. З-за обрію тихо виткнувся ріжечок ледве помітної синьої хмари. 

- зробити синтаксичний розбір другого речення 

- дібрати синоніми до слова ОБРІЙ 

Обрій – горизонт, круговид, овид, видноколо, виднокрай, виднокруг,виднокіл, кругогляд, 

кругозір, небосхил, крайнебо,небокрай. 

 

- не тільки бувають лексичні синоніми, але й стилістичні 

- які стилістичні можливості складного безсполучникового речення? 

Завдання 5. Розумова гімнастика 

Другого дня вельми рано кривавії зорі світ провіщають:  

чорнії тучі з моря ідуть, хочуть прикрити чотири сонця… 

Отут списам поломитися, отут шаблям пощербитись  

об шоломи половецькії, на ріці Каялі, біля Дону великого. 

 

Пригадайте, з якого твору цей уривок. Поміркуйте: які речення в нашій мові  з’явилися 

раніше – сполучникові чи безсполучникові. 

Завдання 6. Творча робота: написати твір-мініатюру «Київська весна» 

--  Використати безсполучникові речення. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: приходить весна; тане сніг; дзвенять, біжать струмочки; біліють 

човники; скресає крига; голубіє небо; біжать хмаринки; усміхається сонце; Київ радіє. 

Завдання 7. Дослідження-моделювання 

1.Після речення Цвітуть яблуні… треба поставити кому, якщо серед варіантів його 

продовження вибрати 

а) трудяться невтомні бджоли; 

б) прийшов травень; 

в) значить справжня весна; 

г) вишні ж уже одцвіли. 

 

2.Після речення Ранок сонячний… треба поставити тире, якщо серед варіантів його 

продовження вибрати 

а) подуває легенький вітерець; 

б) у небі жодної хмаринки; 

в) вечір доволі холодний; 

г) сади буяють ароматами. 

3.Після речення Степ весело рясніє квітами…треба поставити двокрапку, якщо серед 

варіантів його продовження вибрати 

а) яскраво біліє звіробій, скромно біліє ромашка, 

б) грайливо пробігає травою вітер, 

в) легко й радісно стає на душі, 

г) ласкаво усміхається ясне сонечко. 

Завдання 8.  Розподільний диктант. 

1.Виписати спочатку безсполучникові речення з однорідними частинами, потім – з 

неоднорідними. 

1. Бачу я тебе в снах у дібровах зелених по забутих стежках ти приходиш до мене. 

2.Здалось на мить пливе у безвість ночі під парус хмар високий корабель. 3.Сіється сіється 

сніг скрізь на безмежжі доріг вітер заводить в гаю пісню журливу свою.4.Запахло квітнем 

чорногузи летять до рідного Дніпра. 5.Знову цвітуть каштани хвиля дніпровська б’є. 6.Я 

пам’ятаю на Дніпрі од берегів тих пахли трави. 
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Завдання 9. Ураховуючи типи смислового зв’язку між частинами, зазначеними в дужках, 

доповнити початки речень так, щоб утворилися безсполучникові складні речення. 

Пояснити вживання розділових знаків. 

Мова наша є таємницею... (доповнення). Дивуєшся дорогоцінності мови нашої... 

(пояснення). Простежимо коріння української мови... (умова). Людина створила мову... 

(протиставлення). Святі слова (рідна мама і рідний тато, рідна земля і рідна Україна, 

рідна мова і рідна школа) тримають нас на світі... (причина). Отже, найбільше і 

найдорожче добро в кожного народу — це його мова... (причина). 

 

 

Тема 22.  Культура мовлення. Основні вимоги до мовлення 
І.Опрацювати теоретично питання: 

 

                                                  Лекція 

                                                  План 

1. Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу: історія і традиції. 

2. Форми ввічливості як важливі елементи українського мовленнєвого етикету: 

а) звертання, привітання, знайомство; 

б) прохання, вибачення, подяка, комплімент, співчуття, прихильність, запрошення; 

в) побажання, поздоровлення, прощання, віншування. 

3. Основні вимоги до мовлення. 

Словник опорних термінів до теми 

Етикет – установлені норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь товаристві. 

Культура мови – 1) галузь філологічної науки, покликана формулювати літературні 

норми, досліджувати рівень, якість правопису, вимови, слововживання тощо, а також 

вивчати рівень володіння ними; 2) нормативність усного й писемного мовлення на 

загальнонаціональному або індивідуальному рівнях. 

Мовленнєвий етикет – це національно-специфічні правила мовленнєвої поведінки, які 

реалізуються в системі стійких формул і висловів, що рекомендуються для висловлення 

подяки, прощання тощо в різних ситуаціях ввічливого контакту зі співбесідником, 

зокрема, під час привітання, знайомства, звертання тощо. 

Мовна діяльність – мовне спілкування в конкретних ситуаціях, в яких реалізується 

необмежена можливість створення нових змістів, нових текстів із обмеженої кількості 

одиниць мовної структури. 

Мовна ситуація – сукупність умов, що характеризують визначені законом і насправді 

реалізовані правила мовної поведінки громадян. 

Мовний етикет – система загальноприйнятих у суспільстві формул спілкування, зокрема 

стійких висловів для встановлення, підтримання та завершення комунікації. 

 

ІІ. Виконати практично: 

 

Завдання 1. Створіть діалоги:  

знайомство молодих людей; 

знайомство на офіційному рівні; 

випадкове знайомство. 

Завдання 2. Опишіть найуживаніші форми мовленнєвого етикету в своїй родині, в селі, 

серед людей різних спеціальностей.  

Завдання 3. Складіть пам’ятку для студентів про етикетно-мовленнєву поведінку.  

Завдання 4. Напишіть твір-роздум на тему: “Добре ласкаве слово краще від м’якого 

пирога”. 

Завдання 5. Утворіть ввічливі форми звертань до матері та батька. 

Завдання 6. Прочитайте, назвіть правильну, на вашу думку, відповідь, обґрунтуйте її.  
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Ситуація 1. Ви вперше прослухали лекцію відомого вченого. Після її закінчення ви 

вирішили з’ясувати деякі деталі і звернетесь: 

а) “Пане Олексо!”; 

б) “Пане професоре!”; 

в) “Пане Горбач!”.   

Ситуація 2. Ви зайшли до крамниці, розглядаєте сукні, але нема потрібного вам розміру. 

Продавцю, що підійшла до Вас, скажете:  

а) “Принесіть мені сукню 46 розміру”; 

б) “Чи нема у вас сукні 46 розміру?”; 

в) “Ви не змогли б принести мені таку ж сукню, але на розмір меншу?”. 

Завдання 7. Самотест “Діловий етикет” 

1. Один з ділових партнерів підходить до другого. Хто вітається перший? 

а) той, що стоїть; 

б) той, що підходить, 

2. Під час ділової бесіди партнер грається ручкою чи олівцем. Що це означає? 

а) він поспішає і хоче вже закінчити розмову; 

б) цілком погоджується; 

в) вважає зустріч даремною тратою часу; 

г) хоче висловитись. 

3. Як сприймається в ділових колах носіння димчастих окулярів? 

а) підносить імідж; 

б) знижує імідж; 

в) сприймається нейтрально. 

4. На діловому прийомі першим промову виголошує 

а) гість; 

б) господар. 

5. Прийшовши в гості, ви потиснете руку 

а) всім присутнім; 

б) господареві; 

в) господареві, а іншим тільки вклонитесь. 

6. Прикраси — це зорові симптоми. Під час презентації, ділового прийому вони мають 

бути 

а) модними; 

б) яскравими, щоб привернути увагу; 

в) вишуканими, але скромними; 

г) повинні увиразнювати індивідуальність промовця. 

7. Вам треба виголосити коротку рекламну промову. Який варіант одягу ви оберете? 

а) світло-сірий костюм, блакитна сорочка, блідо-сіра краватка; 

б) синій костюм, біла сорочка, червона з синім краватка; 

в) не має значення, бо головне — що і як сказати. 

8. Хазяїн кабінету, в якому столи розміщені буквою "Т", бажаючи домінувати в бесіді, 

сяде 

а) напроти співрозмовника; 

б) у центрі стола, у головному кріслі. 

в) поряд зі співрозмовником. 

9. У якій черговості правильно представляти? 

а) молодшого — старшому; 

б) старшого — молодшому; 

в) чоловіка — жінці; 

г) жінку — чоловікові; 

г) людині вищого статусу — людину нижчого статусу; 

д) людині нижчого статусу — людину вищого статусу. 
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10. На прийомі ви зустріли людину, яку вважаєте своїм недругом. Чи зобов'язані ви, згідно 

з правилами етикету, подати руку для привітання? 

а) так; б) ні. 

11. Що можна класти в зовнішню нагрудну кишеню піджака, ідучи на діловий прийом? 

а) ручку; 

б) гребінець; 

в) окуляри; 

г) білу носову хустинку. 

 

Примітка.  На деякі питання може бути не одна, а кілька правильних відповідей. 

Ключ до тесту. Кожну свою правильну відповідь оцініть 1 балом. 13-15 балів — ви 

цілком володієте основними правилами ділового етикету; 10-12 балів —у вас є резерви 

для вдосконалення; менш як 10 балів — вам не завадить вивчити правила поведінки в 

офіційній обстановці. 

Завдання 8. Протлумачте значення невербальних засобів спілкування, заповнивши 

таблицю 

 

 Жести, пози Значення Бали 

1. Рука біля щоки   

 

 

 

2. Голова нахилена вниз і 

вбік, очі опущені 

  

 

 

 

3. Потирання долонь   

 

 

 

4. Пальці складені 

гостроверхим дашком 

  

 

 

 

5. Виставлені з кишень 

великі пальці 

  

 

 

 

6. Постукування пальцями 

по столу 

  

 

 

 

7. Погладжування підборіддя   

 

 

 

8. Руки закладені за спину   

 

 

 

9. Потирання кінчика носа   

 

 

 



10. Ходіння по кімнаті   

 

 

 

 

Тема 23.   Зв’язне мовлення. Ділові папери. Службовий лист. Акт 
І.Опрацювати теоретично питання: 

 

                                                  Лекція 

                                                  План 

 

1.Сучасний діловий документ, його функції та значення. 

2.Вимоги до оформлення документів.  

3.Основні реквізити документа і норми їх дотримання. 

4.Особливості укладання службових листів. 

5.Акт – довідково-інформаційний та обліково-фінансовий документ.  

 

Словник опорних термінів до теми 

Адрес – письмове вітання особи чи організації, переважно з нагоди ювілею, визначної 

події тощо. 

Адреса – місце проживання чи перебування особи; місце розташування підприємства, 

організації чи установи. 

Адресант – суб’єкт мовлення, мовець; особа чи установа, яка відправляє документ. 

Адресат – слухач чи читач; особа чи установа, якій надіслано документ. 

Бланк – стандартний аркуш паперу з відтвореними на ньому незмінними реквізитами 

документа і місцем, відведеним для фіксації інформації. 

Дата – число, місяць і рік укладання чи затвердження документа. 

Діловодство – діяльність, що охоплює питання документування та організацію роботи з 

документами в процесі здійснення управлінських дій. 

Документ – основний вид писемного ділового мовлення, що є засобом фіксації на 

спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та 

результати розумової діяльності людини. 

Канцеляризми – слова, словосполучення, конструкції, властиві переважно офіційно-

діловому стилю. 

Конфіденційний документ – таємний, той, що не підлягає розголошенню. 

Копія документа  – точне відтворення оригіналу.  

Офіційний документ – документ, створений установою чи посадовою особою й 

оформлений в установленому порядку. 

Офіційно-діловий стиль – стиль, що обслуговує адміністративно-господарську діяльність, 

законодавство та інші ділянки пов’язані з діловодством, звітністю та документацією; є 

необхідним для зв’язку державних і громадських установ як між собою, так і з 

населенням, для оформлення різного роду документів. 

Реквізити – обов’язкові елементи службового документа. 

Стандарт – документ, що встановлює єдині норми та вимоги до укладання документів. 

Типові документи – нормативні й розпорядчі документи, в яких зазначають організацію 

роботи установ і є зразками для укладання установами однойменних документів з 

урахуванням специфіки їх діяльності. 

Трафаретний документ – документ, що має надрукований стандартний текст і конкретний 

зміст, що його доповнює. 

Формуляр – зразок побудови форми документів, встановлений згідно з єдиним державним 

стандартом. 

 

ІІ. Виконати практично: 

                                                                  61 



 

Завдання 1. Наведіть приклади слів та стійких словосполучень, які потрібно вживати у 

мові ділових паперів. 

Завдання 2. З’ясуйте  лексичне значення поданих слів і введіть їх у речення:  

Призначення, відеодокументи, гласність, чернетка,  відпуск, трафаретний, документообіг, 

канцеляризми. 

Завдання 3.  Виправити помилки: 

хворобу легше попередити, ніж лічити; 

потрібно більш серйозно відноситись до свого здоров’я; 

лікар сьогодні перегружений, принімати не буде; 

ректор приймає по службових справах з трьох годин; 

дізнайтесь про це в регістратурі поліклініки; 

прийом начинається у вісім годин; 

лікар приймає по понеділкам; 

чи зроблені прививки; 

повістка дня слідуюча. 

Завдання 4. Підготуйте доповідь на тему “Історія розвитку сучасного ділового 

документа” 

Завдання 5. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення 

1. Стиль, який задовольняє потреби суспільства в документальному оформленні різних 

актів державного, суспільного, політичного, економічного життя. 

2. Сукупність законів, нормативних і методичних документів, що регламентують 

технологію створення, обробку, зберігання й використання документів. 

3. Обов’язкові елементи ділового документа. 

4. Членування тексту на складові частини, графічне відділення однієї частини від іншої, 

використання заголовків, нумерації, тощо. 

Завдання 6. Продовжіть речення: 

1. Гриф – позначка про ступінь ... . 

2. Заголовок до тексту – реквізит, що відбиває ... . 

3. Сторінки документа нумеруються ... . 

4. Наявність додатків до документа зазначають так: ... . 

5. У діловодстві використовують такі способи датування: ... . 

6. Печатка повинна частково захопити ... .  

Завдання 7. Складіть акт про списання обладнання в хірургічному відділенні. 

Охарактеризуйте розміщення основних реквізитів при оформленні цього документа 

 

 

Тема 24. Стилі й жанри мовлення 
І.Опрацювати теоретично питання: 

 

                                                  Лекція 

                                                  План 

1. Поняття про стиль. Загальна характеристика стилів сучасної української літературної 

мови. 

Функція, основне завдання, характерні ознаки наукового стилю, його підстилі. 

Публіцистичний стиль: основне призначення, сфера застосування, добір лексики. 

Художній стиль, його основна функція, специфіка мови художніх творів (лексичні, 

фразеологічні та граматичні особливості). 

Розмовний стиль. Особливості розмовного мовлення та його вплив на сучасну українську 

літературну мову.  

Офіційно-діловий стиль: його жанри, форми вияву та мовна своєрідність. 

Дискусійність питання про виокремлення конфесійного, ораторського і епістолярного 

стилів, їх суттєві ознаки. 
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Словник опорних термінів до теми 

Епістолярний стиль (лат. epistola – лист, послання) – стиль листів, письмового 

спілкування людей у сфері побуту, приватного життя, виробництва та ділових стосунків. 

Конфесійний стиль – стиль, що забезпечує спілкування людей у релігійній сфері. 

Науковий стиль – стиль наукових праць, мета яких нагромаджувати знання, досвід у 

галузі науки, техніки, встановлювати закономірності розвитку явищ, процесів. 

Ораторський стиль (лат. orator від oro – говорю) – стиль усного публічного виступу, 

розрахованого на різноспрямований вплив на слухачів. 

Офіційно-діловий стиль – стиль, що обслуговує адміністративно-господарську діяльність, 

законодавство та інші ділянки пов’язані з діловодством, звітністю та документацією; є 

необхідним для зв’язку державних і громадських установ як між собою, так і з 

населенням, для оформлення різного роду документів. 

Публіцистичний стиль – стиль засобів масової інформації, виконує функцію формування 

масової свідомості, впливу на неї через добір інформації. 

Розмовний стиль – стиль, яким мовці послуговуються в побутових ситуаціях спілкування; 

він характеризується вживанням розмовно-побутової лексики з активним використанням 

емоційної інтонації, жестів, міміки. 

Художній стиль – один із функціональних різновидів літературної мови, що передбачає 

використання таких мовних засобів, вибір яких обумовлений ідейно-образним змістом і 

реалізацією естетичної функції. 

 

ІІ. Виконати практично: 

Завдання 1. З’ясуйте, до якого функціонального стилю української літературної мови 

належать подані зразки текстів. 

За християнської доби звертання до сонця та інших джерел світла замінено було 

звертанням до різних святих угодників, яким дана була згори, за житієм, благодать 

зцілення відомих хвороб, або ж на яких, з тих чи інших причин, народна фантазія 

перенесла відповідні властивості бога Сонця й Вогню. В Канівському ж повіті, між 

іншим, записано “знахарську молитву”, щоденне читання якої береже від захворювання 

на будь-яку взагалі хворобу: “Їхав святий Юрій на золотому коні з золотим шостом, з 

золотим хрестом. Зустрічає Божу Матір з Сіянської гори, з святої землі. “Куди ти, 

святий Юрію?” – “Їду до народженного, молитвяного раба Божого (ім’я – рек) 

виганяють оцим шостом і святим хрестом хворобу (таку–от) в очерета, в болота, де у 

дзвони не дзвонять, де люде не ходять, де звірі не бродять, де голоса не чуть, де півні не 

поють, де сонце не світить ...” – “Іди, святий Юрію, людям хрещеним помагай та усяку 

хворобу виганяй, і Я тобі буду в допомозі. Амінь” (Г. Булашев). 

 

Най вас пан Біг хоронить від такої слабости, від злих язиків і облесливих людей, бо що не 

зробить клята хвороба, то доконає людська підлість і язичок гострий... 

То вже будьте здорові, - вела далі, - бо йду, бо треба йти додому та й щось робити, бо 

від того лежані аж боки облізли. 

Та кажете правду, - мовив лікар, - але лікування – то є лікування, воно щось такой дає; 

дає вам, дає і нам – і обом користь: ви виписуєтесь майже зовсім здорова, а ми теж 

щось маємо і не сидимо без роботи, як ті нещасні, що далеко за горбом (М.Кедик).  

 

Дари Діоніса в руках Гіппократа. Стародавні мали рацію! Вино й здоров’я, вино та 

зцілення. Чи сумісні насправді ці, як на перший погляд, полярні поняття? Здавалося б, ні. 

Навіть категорично! Але не поспішаймо. 

Звісно (й це не таємниця), що традиційна мораль й офіційна медицина завжди вбачали у 

вині причини морального й тілесного розтління людини, розвитку численних її недуг. 

Наука з давніх давен знала, що алкогольні напої, до яких належить і вино, в надмірних 

дозах руйнують здоров’я, погіршують і скорочують життя. Тобто людським досвідом і 

медичною практикою з’ясовано, що вино, як і кожен алкогольний напій, - ворог людської  
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моралі, фізичного та духовного здоров’я. 

Усе це, безперечно, так. Але офіційна “ідеологія” виняткової шкідливості вина не така 

вже й бездоганна. Багатотисячолітня історія, впродовж якої людина пізнавала цей 

напій, зокрема вино, виготовлене з виноградних плодів, засвідчує не лише шкідливі, але й 

корисні для його здоров’я властивості (С. Геник). 

 

Актуальні проблеми сучасної морфології розглядаються в світлі історичного та 

індивідуального розвитку організмів. Підхід до досліджень з позицій філо- і онтогенезу 

має суттєве значення для розуміння морфо-функціональних особливостей формування 

тканинних і органних структур. Еволюційний підхід особливо доцільний при вивченні тих 

систем, які реалізують і координують основні процеси життєдіяльності організму і 

здійснюють реакції пристосування до умов існування. Чільне місце в підтриманні 

гомеостазу належить нирці (Л.Ковальчук). 

 

Блаженні справедливі 

Блажен муж, що за порадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і 

не сидить на сидінні злоріків, та в Законі Господнім його насолода, і про Закон його вдень 

та вночі він роздумує! 

І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що 

листя не в’яне його, - і все, що він чинить – щаститься йому! 

Не так ті безбожні, - вони як полова, що вітер її розвіває! 

Ось тому то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних, - дорогу бо 

праведних знає Господь, а дорога безбожних загине! (Псалом 1). 

 

Татове слово. Чи завжди воно в пошані серед сучасних дітей? Не будемо кривити душею: 

у багатьох родинах воно перестало бути авторитетом, оскільки сьогодні практично 

знівельовано традиційний інститут главенства, котрим протягом століть 

послуговувалася сімейна етнопедагогіка. Вольові, не завжди продумані поступки так 

званого “демократизму і вседозволеності” орієнтуються на масову культуру, залишаючи 

на обочинах, а нерідко і піддаючи остракізму традиційні форми моралі. Їх штучне 

нівелювання поруйнувало витворені національні цінності, і суспільний організм залишився 

без “духовних вітрил”; не важко здогадатися, куди однесе човна стихійна круговерть; 

зрештою, ми вже опинилися в такій ситуації. Щоб виборсатися з моральної пучини, 

мусимо підняти вітрила і прислухатись до слова, мовленого з батькових вуст (В. 

Скуратівський). 

 

11 січня 1913 р.        29.XІІ. 912 

Київ 

Високоповажний і дорогий  

Іване Семеновичу! 

Щиро поздоровляю Вас з наступаючим Новим роком, бажаю Вам здоров’я й усього 

найкращого! Дякую сердечно за пам’ять про мене та за передані книжки, які я вже 

прочитав і якось перешлю Вам. Тішить мене, що Ви все працюєте, і цікавить дуже Ваша 

граматика. А от я не можу нічого робити, третій місяць лежу в клініці, я тяжко слабую 

вже ½ року. 

Бувайте здорові!  

Ваш щирий М.Коцюбинський 

(Лист М.Коцюбинського  

до Івана Нечуя-Левицького). 

 

Завдання 2. Ознайомтеся з текстом про Петра Яцика. Висловте свою думку щодо того, 

чи актуальні погляди П. Яцика на життя й сьогодні. Обґрунтуйте своє міркування. 
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Нести у світ добро 

Патріот і меценат Петро Яцик належав до того рідкісного типу людей, які вже з першого 

погляду викликають глибоку довіру. Ще не знаєш, хто і яка людина, та навіть і приблизно 

не здогадуєшся про те, але вже відчуваєш: вона не прагне видаватися кимось кращим чи 

значнішим, аніж є насправді. Спокійний, самозосереджений і доброзичливий, Яцик 

справляє враження чоловіка справді надійного. Як кажуть, на таких можна покластися; 

вони мають тверде слово, не щедрі на всілякі обіцянки й запевнення, але, пообіцявши 

щось, неодмінно виконають, хоч би яких зусиль це їм коштувало (шкода, що ця 

обов'язковість поміж нас не менш рідкісна, аніж талант; такої внутрішньої дисципліни і 

справді повсякденного, повсякчасного дорожіння своїм реноме нам бракує і бракує). 

Уже потім я не раз переконувався в справедливості того першого враження від Петра 

Яцика. Єдине, на що не міг для себе відповісти: це в нього вроджене чи вироблене 

життям? Так, він творив себе, наче писав книгу чи ліпив скульптуру, прагнучи 

довершеності, орієнтуючись на еталони культури ділового світу, відсікаючи в собі такі 

анахронічні карикатурні риси, як розхристаність душі, пустопорожня балаканина й усе до 

цього подібне, що так прикро вражає нас у багатьох людях. Але якби Яцик не мав 

вроджених даних отієї діловитості й відповідальності, то важко повірити, що він так 

далеко просунувся б у процесі самовиховання й самовдосконалення. Це нагадувало б 

будівництво хати без фундаменту. Хоч яку б архітектурну вигадливість споруда мала, хоч 

який добротний матеріал для неї було обрано й хоч як старанно її збудовано, однак саме 

через відсутність надійного фундаменту вона ніколи не змогла б дорівнятися в 

досконалості й надійності до тих, які це мають. 

Передумуючи його багате на складні перипетії життя, не раз допевнювався: він – людина, 

яка не губиться за несприятливих чи й критичних ситуацій, а навпаки – змобілізовується, 

збирає всі свої інтелектуальні й моральні сили для рішучих дій. Слабший нітиться, 

деморалізується, що й може стати початком програшу, внутрішньої готовності 

примиритися з поразкою ще тоді, коли об'єктивно зберігається шанс виграти, – але він 

уже опустив у безнадії руки. Яцик же не припускав і думки про капітулянтство. Він 

боровся до кінця, прагнув скористати кожен – бодай і найменший – шанс. І, певно, саме 

тому здебільшого перемагав. 

Отже, Петро Яцик – це яскравий індивідуум суспільства. Змагання до висот він вважав 

єдиним здоровим виправданням на існування. Змагання за життя – єдиним реальним 

виправданням життя. 

Ті люди чи народи, які неспроможні змагатися до висот, підсвідомо перестають боротися 

за своє місце на землі, за своє місце між людьми. Вони нидіють, втрачають право на життя 

і помирають. Порожні розмови про змагання не є змаганням. Адже тільки те, що кожний з 

нас окремо і всі ми разом здобудемо і залишимо по собі, принесе добро Україні в країнах 

нашого поселення, а також і на рідних землях 

                                                                               (За М. Слабошпицьким). 

Завдання 3. Виправте стилістичні помилки, поясніть їх: 

Лікарняний халат, лікарський листок, мій любимий лікар, фамілія пацієнта, об’явити 

догану, сердечний м’яз, чистоплотні хворі, бере за душу, пожилий пацієнт, користуватися 

пошаною, біль в області серця. 

Завдання 4. Доберіть з дужок потрібну форму слова для утворення словосполучення. 

Вибір обґрунтуйте.  

Працює (по середам, по середах, щосереди); вищий (від мене, за мене); робота (дослідна, 

дослідницька); написати (лист, листа); купити (цукор, цукру); біль (сильний, сильна); 

(лікар, лікарка) Петрова. 

Завдання 5. Висловіть у тезах свою думку про здоров’я у фізичному, духовному, 

моральному, соціальному, економічному аспектах, зважаючи на слова Арістотеля: 

„Немає товариша, рівного здоров’ю, немає ворога, рівного хворобі”. 

Завдання 6. Створіть скарбничку висловлювань про красу українського слова. Долучіть і 

подані нижче зразки. 
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Із пуп’янка долонь викохується слово, 

Беззвучне і гучне, з роси, з води й сльози (О. Галета). 

Усі слова – співучі струни, 

Коли під майстровим смичком (М. Рильський). 

Слова чутливі, як мімоза й мідь, 

Немов крило метелика, тендітні (Д. Паламарчук). 

Є слова, що білі-білі, 

Як конвалії квітки, 

Лагідні, як усміх ранку, 

Ніжно сяйні, як зірки. 

Є слова, як жар пекучі 

І отруйні, наче чад... 

В чарівне якесь намисто 

Ти нанизуєш їх в ряд (О. Олесь). 

О, слово рідне! Орле скутий! 

Чужинцям кинуте на сміх! 

Співочий грім батьків моїх, 

Дітьми безпам'ятно забутий. 

О, слово рідне! Шум дерев! 

Музика зір блакитнооких, 

Шовковий спів степів широких, 

Дніпра між ними левій рев... (О. Олесь). 

О зброє щастя, слово, 

Я жить з тобою звик! 

Ти – квітка у любові, 

в ненависті ти – штик (В. Сосюра). 

О рідне слово, хто без тебе я? 

Німий жебрак, старцюючий бродяга, 

Мертвяк, оброслий плиттям саркофага, 

Прах, купа жалюгідного рам’я (Д. Павличко). 

 

 

Тема 25.  Зв’язне мовлення. Детальний переказ тексту із творчим 

завданням 
 

                                                                  

МЕТА: навчальна: навчити студентів уважно слухати та письмово відтворювати 

прочитаний викладачем текст, виокремлювати головні тези, систематизувати нову 

інформацію, складати план переказу, усвідомлювати взаємозумовленість мікро тем, 

індивідуальний стиль автора 

розвиваюча: розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння зосереджено працювати із 

творчим завданнями; 

виховна: виховувати пошану до рідного слова, бажання володіти основними принципами 

усного й писемного зв’язного мовлення. 

 

ОБЛАДНАННЯ: методичні розробки для студентів. 

Студенти повинні знати: основні правила передачі усного мовлення на письмі. 

Студенти повинні уміти: складати план переказу, виокремлювати головні факти і тези, 

самостійно членувати текст на абзаци, відтворювати авторський стиль та манеру викладу. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

Бесіда: 

Що таке переказ тексту? 
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Які вимоги до передачі усного мовлення на письмі вам відомі? 

Які є види переказів? Які вимоги до детального переказу тексту? 

Дайте визначення усного переказу тексту. 

Методичні рекомендації:  

 Прослухати або прочитати уважно текст.  

Визначити головну думку та тему.  

З’ясувати значення невідомих слів.  

Відповісти на питання, які подані до тексту чи запропоновані вчителем. При необхідності 

звернутися до змісту.  

Визначення типу та стилю мовлення.  

Скласти план.  

Прослухати текст ще раз, розділяючи його на змістовні частини.  

Відтворити текст на письмі, дотримуючись усіх мовних норм. 

ІІ. Написання переказу із творчим завданням на тему: «Завжди будьмо українцями!» 

 

Напишіть докладний переказ тексту. 

2. Творче завдання: Висловіть свою позицію щодо виховання в сім’ї любові до рідної 

землі та її звичаїв, наводячи приклади з художньої літератури та з життя. 

 

ІІI. Домашнє завдання. Вправа № 3 з методичних вказівок до теми (с.50). 

 

 

Тема 26.   Зв’язне мовлення. Детальний переказ тексту із творчим 

завданням 
 

                                                                           

МЕТА: навчальна: навчити студентів уважно слухати та письмово відтворювати 

прочитаний викладачем текст, виокремлювати головні тези, систематизувати нову 

інформацію, складати план переказу, усвідомлювати взаємозумовленість мікро тем, 

індивідуальний стиль автора 

розвиваюча: розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння зосереджено працювати із 

творчим завданнями; 

виховна: виховувати пошану до рідного слова, бажання володіти основними принципами 

усного й писемного зв’язного мовлення. 

 

ОБЛАДНАННЯ: методичні розробки для студентів. 

Студенти повинні знати: основні правила передачі усного мовлення на письмі. 

Студенти повинні уміти: складати план переказу, виокремлювати головні факти і тези, 

самостійно членувати текст на абзаци, відтворювати авторський стиль та манеру викладу. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

I.Методичні рекомендації:  

 Прослухати або прочитати уважно текст.  

Визначити головну думку та тему.  

З’ясувати значення невідомих слів.  

Відповісти на питання, які подані до тексту чи запропоновані вчителем. При необхідності 

звернутися до змісту.  

Визначення типу та стилю мовлення.  

Скласти план.  

Прослухати текст ще раз, розділяючи його на змістовні частини.  

Відтворити текст на письмі, дотримуючись усіх мовних норм. 
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ІІ. Написання переказу із творчим завданням на тему «Титан». 

Завдання: 

Пояснити лексичне значення слів кераміка (вироби з глини), реліквія (річ, дорога як 

пам’ять про минуле), колаж (технічний прийом в образотворчому мистецтві, зокрема у 

графіці, коли на певну основу наклеюють фотографії, різні матеріали, що різняться 

кольором і фактурою; твори, виконані таким прийомом), ЮНЕСКО. 

Дібрати синоніми до слів ізоляція, експонувати. 

Скласти план (орієнтовний: І. З чого усе почалось. 1. Вірменин родом з Грузії заговорив 

українською. 2. Улюблений поет, улюблений твір, улюблений прозаїк. 3. Народне 

мистецтво чарувало його до нестями. ІІ. Пропозиця урядові. ІІІ. Його ім’я відоме світові 1. 

Слава українського кінематографа. 2. Що означає наймення “Сергій”. ІУ. Найстрашніше 

те, що “сидів” у Києві. V. Час усе поставив на місце. VІ. За що ми вдячні геніальному 

режисерові). 

На дошці записати Казимир Малєвич, син Сурен, ЮНЕСКО . 

Написати детальний переказ, уживаючи в його тексті речення з прямою і непрямою 

мовою. Додати власні міркування про те, чи може неетнічний українець стати гідним 

громадянином і вірним сином України, проілюструвавши свої думки посиланнями на 

конкретні прізвища і факти. 

ІІІ. Домашнє завдання. 

 

 

Тема 27.  Зв’язне мовлення. Детальний переказ тексту публіцистичного 

стилю  із творчим завданням 
 

                                                                           

МЕТА: навчальна: навчити студентів уважно слухати та письмово відтворювати 

прочитаний викладачем текст, виокремлювати головні тези, систематизувати нову 

інформацію, складати план переказу, усвідомлювати взаємозумовленість мікро тем, 

індивідуальний стиль автора 

розвиваюча: розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння зосереджено працювати із 

творчим завданнями; 

виховна: виховувати пошану до рідного слова, бажання володіти основними принципами 

усного й писемного зв’язного мовлення. 

 

ОБЛАДНАННЯ: методичні розробки для студентів. 

Студенти повинні знати: основні правила передачі усного мовлення на письмі. 

Студенти повинні уміти: складати план переказу, виокремлювати головні факти і тези, 

самостійно членувати текст на абзаци, відтворювати авторський стиль та манеру викладу. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ  

I.Дайте відповідь на запитання: 

1.Які вимоги до усного переказу тексту вам відомі? 

2.Які вимоги до детального переказу тексту? 

ІІ. Написання переказу із творчим завданням на тему «ДРУЖБА ЯК ЦІННІСТЬ». 

Завдання 

Напишіть переказ тексту, додавши самостійно складену кінцівку-роздум про своє 

розуміння дружби. Відтворюючи зміст, використайте аргументи, що підтверджують тезу 

(крім наявних, можна навести приклади з життя, літератури, мистецтва). 

У самостійно створеній частині має бути те, що характеризує публіцистичний стиль, 

передусім поєднання логічних та емоційно-експресивних засобів. 

Дотримуйтеся послідовності роботи над переказом. 

Послідовність роботи над переказом 
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1. Самостійне складання учнями плану переказу. 

2. Робота з чернеткою. 

3. Редагування (за пам’яткою) й переписування роботи начисто. 

V. Домашнє завдання (на вибір) 

1. Доберіть афоризми або прислів’я про дружбу і взаємодопомогу. 

2. Запропонувати однокурсникам «Кодекс дружби». 

3. Доберіть текст публіцистичного стилю подібної тематики. Зробити його стилістичний 

аналіз. 
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