
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

- 

(термін 

виконання 

до 26.03.2020) 

 

- 

(термін 

виконання 

до 31.03.2020 

 

- 

(термін 

виконання 

до15.04.2020) 

 

- 

(термін 

виконання 

до 27.04.2020) 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Індивідуальна 

робота 

 

 

Індивідуальна 

робота 

 

 

Індивідуальна 

робота 

 

 

Індивідуальна 

робота 

 

 

10 ом мс . Частина 1 розділу 

«Орфографія» 

 

 

Частина 2 розділу 

«Орфографія» 

 

 

Частина 3 до розділу 

«Орфографія» 

 

 

 

Розділ «Пунктуація» 

 

 

Зайти на сайт, опрацювати  матеріал 

з датою виконання до 26.03.2020 

(картка ДН 1), виконати подані  

вправи 

 

 

Зайти на сайт, опрацювати матеріал 

з датою  виконання до 31.03.2020 

(картка ДН 2), виконати подані 

вправи 

 

Опрацювати матеріал з датою 

виконання до 15.04.2020 

(див. нижче), виконати подані 

вправи 

 

Опрацювати матеріал з датою 

виконання до 27.04.2020 

(див. нижче), виконати вправи  

 

15 

балів 

 

 

15 

балів 

 

 

 

20 

балів 

 

 

20 

балів 

 

 



     - 

(термін 

виконання до 

15.05.2020) 

 

Орієнтовно 

27.05.2020 

     

 

 

 

 

 

 

 

  - 

 

 

 

1год. 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна 

робота 

 

 

Індивідуальна 

робота 

Розділ «Створення 

документів» 

 

 

Підсумок 

Ознайомитися з переліком 

документів (див. нижче), вивчити 

зразки, створити зазначені 

документи 

 
Аналіз самостійної роботи, 

консультування перед екзаменом 

30 

балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Викладач Л.П. Литвин. Електронна пошта: lytvynlp@ukr.net 

                                                                                                                                                  Тел. 050 506 23 42; 067 156 89 85 

  



10 ом мс. Частина 3 розділу «Орфографія». Термін виконання – до 13 квітня. 

                                                                            Сума балів – 20. 

                                                                          За частину 1 – 15 балів. 

                                                                          За частину 2 – 15 балів. 

                                 Отже, разом за розділ «Орфографія» − 50 балів. 

Завдання: 

І. Опрацювати теоретичний матеріал, враховуючи зміни в новій редакції 

Українського правопису.  

Джерела:  комп’ютерна версія правопису. Шукати: український правопис – 

Міністерство освіти і науки (режим доступу: mon.gov.ua›storage›app›media›2019 PDF ) 

  Далі подаємо теми і в дужках номер параграфа: 

- закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в однині (82); 

- правила оформлення звертань (додано цей матеріал після переліку тем); 

- закінчення іменників у кличному відмінку (додано після переліку тем); 

- загальні правила правопису складних слів (35); 

- складні іменники (36); 

- прикладка (37); 

- складні прикметники (40); 

- прислівники (41); 

- прийменники (42); 

- сполучники (43); 

- частки (44). 

-  

 Правила оформлення звертань 

1. У звертаннях, що складаються з імені та по батькові, обидва слова вживаються 

у кличному відмінку: Іване Степановичу, Віро Павлівно, Любове Дмитрівно.  

2. У звертаннях, що складаються із двох загальних назв, обидва слова так само 

вживаються у кличному відмінку, напр.: пане полковнику, генерале-майоре, товаришу 

лейтенанте.  

3. У кличному відмінку обидва іменники вживаються також тоді, коли перший із 

них є загальною, а другий – власною назвою: добродію Степане, друже Віталію, пані 

Маріє, товаришу Петре.  



4. Відповідно до нової редакції Українського правопису у звертаннях, що 

складаються із загальної назви та прізвища, форму кличного відмінка набувають і  

загальна назва, і прізвище: товаришу Кравчуку, добродію Ковалю. Хоча допустима й 

форма кличного відмінка прізвища, однакова з формою називного відмінка: колего 

Миколо Ковалів.  

Окремою приміткою подано форми кличного відмінка іменників Господь, 

Христос: Господи та варіантні форми Хри´сте, Христе ,́ рідко Христо´се. 

 Закінчення іменників у кличному відмінку 

У кличному відмінку іменники І відміни твердої групи в однині мають 

закінчення -о (Марино, Миколо, сестро), м’якої та мішаної груп – закінчення -е 

(Катре, судде, Ілле, ду´ше´, круче), м’якої групи з основою на -й – закінчення -є 

(Маріє, Надіє), м’якої групи із пестливим значенням – закінчення  -ю (матусю, 

бабусю, Колю, Галю). 

Іменники ІІ відміни в кличному відмінку однини вживаються із закінченням -у(-

ю) та -е, зокрема:  

1) закінчення -у мають іменники твердої групи (переважно з суфіксами  

-ик, -ок, -к(о), іншомовні імена з основою на  г, к, х та деякі іменники мішаної 

групи з основою на шиплячий (крім ж): полковнику, свідку, Іванку, Джеку, Людвігу, 

Фрідріху, товаришу, а також іменники діду, сину, тату;  

2) закінчення -ю мають іменники м’якої групи (Анатолію, Василю, Ігорю, 

секретарю);  

3) закінчення -е мають безсуфіксні іменники твердої групи, іменники м’якої 

групи із суфіксом -ець та деякі інші іменники мішаної групи, зокрема власні назви з 

основою на ж, ч, ш, дж і загальні назви з основою на р, ж: Вікторе, Павле, Боже, 

Олеже (й Олегу), козаче, хлопче, шевче, Тимоше, майоре, стороже, а також 

географічні назви та прізвища прикметникового типу на -ів (-їв), -ин, -ін (-їн), -ов, -ев 

(-єв) (Києве, Яготине; Пушкіне, Романишине, Глібове (хоча прізвища можуть мати і 

варіантні форми, спільні з називним відмінком: Романишин, Глібов).  

Іменники ІІІ відміни в однині мають закінчення -е (Любове, Умане, радосте).  

Примітки. 1. Кличний відмінок однини іменників середнього роду (ІІ і ІV 

відміна) збігається з називним відмінком: поле, телятко, кошеня. 

 2. З називним відмінком збігається кличний відмінок множини   іменників 

усіх відмін: сестри, брати, батьки, матері, малята; села, ночі. 



 

ІІ. Виконати вправи відповідно до опрацьованого теоретичного матеріалу. 

Вправа 1. Прочитайте. Значення невідомих вам слів з’ясуйте за словниками. Слова поставте 

у формі родового відмінка однини, виділіть закінчення. У яких словах можливі різні закінчення? 

Складіть із цими словами речення, щоб показати смислорозрізнювальну роль закінчень –а, -у. 

Альбом, амулет, ажур, аксесуар, ампір, аналог, антиквар, антикварій, 

антикваріат, апогей, барельєф, відбиток, відблиск, елемент, ескіз, ініціал, інтервал, 

інтер’єр, кахель, макет, малюнок, мастихін, метод, модерн, монумент, натюрморт, 

образ, оклад, орнамент, офорт, папірус, пейзаж, плакат, портрет, скарпéль, сирин, 

транспарант, трилисник, фенóмен, шарж, шаржист. 

Вправа 2. Наведені сполучення оформіть як звертання. 

Володимир Іванович, Віктор Петрович, Іван Тихонович, Анатолій Васильович, 

Ігор Левович, Ганна Василівна, Марія Іванівна, Любов Олексіївна, колега Горбачук, 

добродій Винник, добродійка Городенська, пані Мар’яна, пан Тимошик, друг Віталій, 

пан полковник, пан Президент.  

Вправа 3. Напишіть іменники разом чи з дефісом. Дайте пояснення до написання виділених 

слів. 

Етно ∕ педагогіка, нео ∕ гуманізм, авто ∕ гравюра, авто ∕ дидакт, художник ∕ 

колорист, гіпер ∕ реалізм, альбом ∕ буклет, супер ∕ обкладинка, контр ∕ титул, контр ∕ 

рельєф, контр ∕ адмірал, пів ⁄ ватмана, пів ⁄ ватман, пів ∕ овал, пів ∕ Ермітажу, спів ∕ 

авторство, псевдо ⁄ стиль, вазо ∕ пис, три ∕ лисник, хресто ∕ цвіт, золото ∕ швейка, сухо ∕ 

злотиця, ножиці ∕ щипці, скло∕ вар, наліп ⁄ крапля, лозо ∕ плетіння, шерсте ∕ ткацтво, 

кіно ∕ знімання, фото.∕ рецептори, полотно ⁄ калька, графіто ∕ декор, формо ∕ творення, 

око/мір, світло ∕ сила. 

Вправа 4. Поясніть написання складних прикметників, наводячи сурядні сполучення або 

підрядні словосполучення, на базі яких вони утворені. 

Зразок. Культурно ∕ освітній: культурно-освітній ← культурний і освітній 

(сурядний зв'язок, написання з дефісом); високо ∕ частотний: високочастотний ← 

висока частотність (підрядний зв'язок між іменником і прикметником, написання 

разом). 

Одно∕разовий, високо∕мистецький, психолого∕педагогічний, все∕знаючий, 

само∕пристосовний, ефіро∕носний, творчо∕експериментальний, ясно∕жовтий, 

ясно∕зоряний, перший∕ліпший, людино∕любний, людино∕машинний, 

багато∕функціональний, три∕розмірний, історико∕етичний, темно∕забарвлений, 



темно∕каштановий, темно∕темно∕синій, тепло∕провідний, чотириста∕кілометровий, 

чужо∕мовний, англійсько∕український, діалектично∕логічний, дієто∕терапевтичний. 

Вправа 5. Запишіть прислівники і прислівникові сполучення, знявши скісну риску.  

По/части, з/рання, за/світла, до/пізна, на/довго, на/завжди, без/відома, без/кінця, 

в/ногу, в/нагороду, в/обмін, в/край, в/перед, в/переміш, до/речі, до/ладу, до/побачення, 

до/пари, до/гори, до/долу, до/дому, на/жаль, на/пам’ять, у/зимку, у/поміч, на/вскоси, 

на/відріз, обі/руч, по/батьківськи, по/українському, ні/куди, ні/як, у/голос, у/сто/крат. 

Вправа 6. Складіть речення зі словами по/новому, по/нашому, в/двох, в/ранці, 

на/пам’ять, в/перше так, щоб в одному реченні вони були прислівниками, а в іншому – 

прийменниками з іменними частинами мови. 

Вправа 7. Запишіть словосполучення з прийменниками, знімаючи риску. Сформулюйте 

узагальнений висновок про правопис складних прийменників. 

Літати по∕над землею, визирнути з∕по∕над дахів, протікати по∕між кручами, 

викочуватися з∕за лісу, працювати за∕ради миру, стояти по∕серед долини, прокинутися 

по∕серед ночі, вирізняти з∕по∕серед звуків, вибігти із∕за рогу. 

Вправа 8. Правильно запишіть сполучники, знявши риску: А/бо/ж, тим/часом/як, 

тим/то, мов/би/то, не/мов/би/то, ні/би/то, не/наче, не/наче/б/то, після/того/як, 

не/зважаючи/на/те/що, замість/того/щоб, як/би, при/тім, за/те, дарма/що, хоч/би, 

з/того/часу/як. 

Вправа 9. Прочитайте. Поясніть написання не, ні.  

1. У праці «100 порад учителеві» В.О. Сухомлинський писав: «…я ніколи не 

ставив незадовільної оцінки, якщо учень не міг через ті чи інші умови , обставини 

опанувати знання. Ніщо так не пригнічує дитину, як усвідомлення безперспективності: 

все , я ні на що не здатний. Зневіра, пригніченість – ці почуття позначаються на всій 

розумовій праці школяра, його мозок ніби ціпеніє. Тільки світле почуття оптимізму є 

цілющим струмком, який живить річку думки ». 2. Ставитися до поурочного бала 

треба надто обережно і вдумливо, щоб оцінки не були незаробленими. 3. Всяке не 

мертве, не безцільне навчання має на увазі готувати дитину до життя; а ніщо не може 

бути важливішим у житті, як уміти бачити предмет з усіх боків і серед тих відношень, 

у які він поставлений. («Технологія і техніка шкільного уроку».) 

  



10 ом мс. Розділ «Пунктуація»  

      Термін виконання - до 27 квітня. 

                                                                     Сума балів – 20. 

 (За посібником Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко «Українська мова за  професійним 

спрямуванням») 

 Завдання складається з двох частин: І – поновлення і поповнення теоретичних 

відомостей з синтаксису (завдання 1,4,6,8,10,12,14,16,18); ІІ – практичні завдання для 

письмового виконання (2,3,5,7,9,11,13,15,17,19). 

 Завдання 1. Поновіть знання пунктуаційних правил.  

Тире між підметом і присудком 

 Тире  між підметом та іменною частиною складеного присудка ставиться, якщо 

дієслівна зв’язка відсутня (нульова), за такими правилами: 

1) якщо підмет і присудок – іменники у називному відмінку: Совість – 

найкращий порадник (Н. тв.); 

Примітка. Тире звичайно не ставиться, якщо перед присудком, вираженим іменником у називному 

відмінку, стоїть заперечна частка не або слова як, мов, наче, ніби та похідні від них (немов, неначе, 

нібито тощо), які надають йому порівняльного значення: Бублик не хліб; Дівчина як калина (Н. тв.);  

2) якщо присудок (або обидва головні члени) виражений числівником: П’ять і 

п’ять – десять; Система освіти – одна з тих гілок, яка, по суті, інтегрує 

суспільство  (В. Андрущенко); 

3) якщо один із головних членів (або обидва) виражено інфінітивом: Свято – 

жити (С. Йовенко); Не безнадія нас веде, а теплота. І тішити в душі святе – не 

марнота (С. Йовенко); Грати словом – долею грати (Н. тв.); 

4) якщо  перед присудком, вираженим іменником у називному відмінку або 

неозначеною формою дієслова, стоять слова це, то, ось, це є, це означає, значить: 

Найбільше добро в кожного народу – це його мова (Панас Мирний). 



В інших випадках тире може ставитися з метою інтонаційного та смислового 

виділення присудка: Кров людська – не водиця…              М.Стельмах); Пелюстка 

слова – як перлина в морі (А. Листопад); Віки – наче сиві  птиці   (Н. Нікуліна); 

Велике – почуття. Слова – завжди малі     (С. Йовенко); Я – мисль людська і правди 

прямота; Це – заповіт і суть моя (В. Боровий). Те, скільки знаємо, – крапля (Латина).  

Тире не ставиться: 

1) якщо присудок стоїть перед підметом: Ніколи не пізній шлях 

до добрих звичаїв (Латина); 

2) якщо між головними членами речення є вставне слово, 

прислівник або частка: Книга ця, безумовно, рідкість(Світлана 

Шевчук); Енциклопедія також тип довідкової літератури.  

 

Тире у неповному реченні 

Тире ставиться на місці пропущеного члена речення, переважно присудка: 

Метод розповіді використовують на всіх рівнях навчання, але найчастіше – у 

початкових класах (З посібн.). При відсутності інтонаційного та смислового виділення 

тире немає: Людина прикрашає місце, а не місце людину (Латина). 

Завдання 2. Підкресліть головні члени речення. Визначте, у яких реченнях тире між підметом і 

присудком обов’язкове, а в яких вжито з метою смислового виділення присудка. 

 1. Душа – дитя (С. Йовенко). 2. Пісня і праця – великі дві сили              (Іван 

Франко). 3. Один свідок – не свідок (Латина). 4. Свято – жити                    (Світлана 

Йовенко). 5. Каша – то мати наша (Прислів’я). 6. Згоріть – не майстерність (Антоніна  

Листопад). 7. Все прекрасне – рідкісне (Латина). 8. Імунітет – це несприятливість 

організму до хвороби, від якої роблять щеплення або якою людина вже перехворіла (З 

підр.). 9. Ростити людину – це радість        (Олесь Гончар).  

Завдання   3. Самостійно поновіть знання про пунктуацію при однорідних членах речення. Повторіть 

правила вживання розділових знаків при узагальнювальних словах, що вжиті при однорідних членах речення. 

Спишіть речення, ставлячи, де потрібно, розділові знаки. Потренуйтеся пояснювати розділові знаки при 



однорідних членах, використовуючи такі ключові слова: безсполучнткове поєднання однорідних членів речення; 

єднальні, протиставні, розділові, приєднувальні сполучники – за значенням; одиничні, повторювані, парні – за 

вживанням; речення з кількома рядами однорідних членів. 

Орнамент – прикраса візерунок, побудований на ритмічному чергуванні елементів. 

Орнаменти поділяються на геометричний та зображувальний на рослинний та 

зооморфний.  Орнамент є складовою частиною декоративної композиції. Він може бути 

графічним  мальовничим або скульптурним і виконуватись у різноманітних матеріалах.  

За закономірностями побудови вирізняють три найпоширеніші різновиди орнаментів 

орнаментальні стрічки розети та сітчасті. Технологічний, гротеск арабеска меандр 

рослинний  тератологічний геометричний такі найвідоміші стилеутворювальні види 

орнаментики (за А. Пасічним). 

Завдання  4.  Вивчіть загальні умови відокремлення членів речення. 

Примітка: Відокремленими називаються такі другорядні члени речення, які 

виділяються інтонаційно та за змістом. Відокремлюватися можуть усі другорядні 

члени речення: означення, прикладки, додатки, обста- вини. 

Загальні умови відокремлення членів речення 

1. Морфологічні показники відокремлених членів речення. 

• Відокремлюються додатки, що починаються словами крім, окрім, опріч, за 

винятком, виключаючи, включаючи, зокрема, особливо, замість і мають значення 

виключення, включення або заміщення, напр.: Крім спеціальної термінології та 

професіоналізмів, мова професійного спілкування має деякі особливості в 

наголошуванні, фразеології, словотворі, граматиці; Замість писати твір, учень 

почав малювати. (Увага! Відокремлення немає, якщо прийменник замість 

синонімічний до прийменника за: Підготуй замість мене плакат на виставку.) 

• Відокремлюються обставини, виражені дієприслівниковим зворотом: 

Складаючи тексти документів, необхідно дотримуватися вимог чинних 

Держстандартів і правопису української мови.  

• Відокремлюються обставини зі значенням допустовості (відповідають на 

питання незважаючи на що?), виражені іменником з прийменником незважаючи на, 

наперекір, всупереч: Незважаючи на таку рань, було вже зовсім темно (О. Гончар).

  

• Відокремлюються члени речення, приєднані за допомогою слів тобто, або, 

чи; родом, на ім’я, на ймення, на прізвище; так званий: Усне мовлення має 

додаткові, або супровідні, засоби: постава, жести, міміка. Зараз широко 



культивуються у зелених господарствах аспарагус, ломикамінь, традесканція, так 

звані ампельні рослини. 

2. Морфологічне вираження пояснюваного слова. 

Завжди відокремлюються означення і прикладки, які стосуються особового 

займенника: Вона прийшла, заквітчана і мила… (В. Симоненко); Щасливиця, я маю 

трохи неба і дві сосни в туманному вікні (Л. Костенко). 

3. Ступінь обтяженості члена речення. 

Більше підстав для відокремлення мають прикметникові, дієприкметникові, 

дієприслівникові звороти порівняно з одиничними прикметниками, дієприкметниками, 

дієприслівниками. Для відокремлення останніх потрібні додаткові умови. Так, два 

одиничні прикметникові чи дієприкметникові означення після означуваного слова 

можуть відокремлюватися і не відокремлюватися, але відокремлення обов’язкове, 

якщо перед означуваним словом уже є інше означення: Ясне сонце, тепле й приязне, 

ще не вспіло наложити палючих слідів на землю (Панас Мирний). 

4. Порядок слів (від нього залежить відокремлення означень, прикладок – 

означень, виражених іменниками, які узгоджуються з означуваним словом 

передусім у відмінку). 

• Означення, виражене прикметниковим або дієприкметниковим зворотом, 

відокремлюється, якщо стоїть після означуваного слова: Функціональний стиль є 

сукупністю стилістично-мовленнєвих різновидів (яких?), зумовлених позамовними 

чинниками.  

• Відокремлюється прикладка, яка стоїть після означуваного слова: Багато в 

сім’ї говорили про дядька (якого?), материного брата (якого?), Михайла 

Драгоманова (М. Олійник). 

• Завжди відокремлюється означення (одиничне чи зворот), відділене від 

означуваного слова іншими членами речення: Налита сонцем і вітрами, хлюпоче 

веслами весна (М. Стельмах). 

• Відокремлюється означення, яке пояснює слово, відсутнє у даному реченні: На 

небо випливає місяць. Блідолиций, скупо осяває землю. 

5. Семантичне навантаження члена речення. 

• Прикметниковий і дієприкметниковий зворот у препозиції не відокремлюється, 

однак відокремлення можливе, якщо ці звороти мають додаткове обставинне значення 

причини, умови, допустовості: Виділені семантично та інтонаційно, другорядні 

члени речення відокремлюються. (До дієприкметникового звороту можна поставити не 



лише питання означення від означуваного компонента «другорядні члени речення», а 

й питання чому? від присудка цього речення.) 

• Відокремлюються препозитивні прикладки, які так само, як і в наведеному 

вище випадку, мають обставинний відтінок: Письменник-демократ, М.М. 

Коцюбинський боровся за згуртування передових демократичних сил української 

літератури. 

• Відокремлюються прикладки, що приєднуються за допомогою слова як і мають 

обставинний відтінок: Як художник слова, М. Старицький у кращих своїх творах 

досяг вершин реалістичного письма (досяг чому?, бо був художником слова). 

• Відокремлюються обставини, виражені одиничним дієприслівником із 

значенням часу, причини, умови: Поснідавши, лісничий подякував за гостинність і 

зібрався їхати (О. Донченко). 

• Не відокремлюються одиничні дієприслівники, якщо вони мають значення 

способу дії і стоять при присудку або в абсолютному кінці речення: Він стріляв (як?) 

не хиблячи (тобто влучно). 

Завдання 5.    Прочитайте текст. Поясніть пунктограми чи їх відсутність, 

використовуючи правила із завдання 4, при виділених засобах ускладнення речень, 

назвіть ці засоби. 

Георгій Нарбут 

 1886 року на маленькому хуторі Нарбутівці поблизу Глухова народився Георгій 

Іванович Нарбут. Природа, сільський побут, традиційні вироби народного мистецтва – 

писанки та витинанки – такі були його перші враження. Навіть Глухів, це на той час 

глибоко провінційне містечко, він побачив лише у десятирічному віці. Ні фарб, ні 

олівця він не мав, але синій папір, у якому тоді продавали цукор, та ножиці, – все, що 

було потрібно для виготовлення витинанок, – були в його розпорядженні. То ж і 

приохотився до цього виду мистецтва, спорідненого з графікою.  

 З десяти до двадцяти років Нарбут вчився в Глухівській гімназії, але уроки 

малювання в ній, за свідченням самого художника, не принесли йому користі через 

погану методику викладання. 

 Перші графічні шедеври, що їх копіював хлопець, були творінням 

неперевершеного майстра – природи. Музиці ліній та площинних візерунків він 

навчився, малюючи метеликів, траву, квіти. Незабаром зачарувала його чутна лише 

обранцям музика літер, накреслення яких стало для нього захопливим заняттям. 

«Мене дуже зацікавило, – згадував Нарбут, – при проходженні курсу 

старослов’янської мови , як то в старину писались від руки книги, і я, знайшовши 



зразок шрифту «Остромирова євангелія», заходився вчитися писати стародавнім 

робом. Спочатку переписав «Поученія Володимира Мономаха до своїх дітей», а потім 

«Євангеліє від Матвія», «Пісню про Роланда» (готичним шрифтом з орнаментованими 

заголовними літерами). Це були мої перші спробунки в графіці» (за П.О. Білецьким). 

Завдання  6 . Опрацюйте пунктуаційний практикум (розділові знаки при звертаннях): 

При звертанні можливі такі пунктограми, як коми і знак оклику. Для правильного 

визначення місця постановки цих розділових знаків треба враховувати тип звертання за 

структурними ознаками – непоширене воно чи поширене. Поширеним є означення з 

пояснювальними словами. Досить часто припускаються помилки, коли ставлять зайву 

кому у поширеному звертанні перед формою кличного відмінка іменника: Дорога наша, 

Маріє Іванівно! Запрошуємо Вас на зустріч випускників. Кома на зразок поставленої 

перед Маріє Іванівно недопустима! 

1. Якщо звертання на початку речення вимовляється з окличною інтонацією, то 

після нього ставиться знак оклику, після якого починаємо речення з великої букви: 

Шановні добродії! Прийміть найщирішу вдячність за фінансову допомогу, яку Ви 

надали нашому видавництву. 

2. Якщо звертання на початку речення вимовляється без окличної інтонації, то 

після нього ставиться кома: Шановний опоненте, у відповідь на Ваше друге 

зауваження хочемо висловити такі міркування. 

3. Звертання в середині речення виділяється комами з обох боків: Ваша 

пропозиція, Юліє Олексіївно, досить слушна. 

4. Якщо звертанням закінчується речення, то перед звертанням ставиться кома, а 

після нього – той знак, якого потребує інтонація речення загалом: …Молюся за Тебе і на 

Тебе, скроплюю живою водою воскресіння, виціловую лик Твій скорботний, Матір 

Божа, Мово мого народу!(К. Мотрич);  Ти плачеш, Маріє? (Л. Костенко); Тож 

вирушаймо у мандрівку у світ граматики, юний друже. 



5. Якщо звертання повторюються або є однорідними, то вони розділяються 

коморю або знаком оклику – залежно від інтонування: Боже мій, Боже мій, Боже! 

Душу врятуй від грабунку! (Л. Костенко.) 

6. Вигуки о, ой від звертання комами не відділяються: О земле, велетнів роди! (П. 

Тичина). 

Завдання     7 . Визначте звертання, поставте розділові знаки.  

1.Молюсь тобі Боже милий  Господи великий! Що не дав мені загинуть небесний 

владико… 2. І ти моя єдиная Встаєш із-за моря, З-за туману слухняная Рожевая зоре! 

3. Прощай моє любе моє серце!.. 4. О чарівниченько моя! Мені ти всюди помагала, 

Мене ти всюди доглядала. 5.  І я живу, і надо мною З своєю божою красою ти зоренько 

моя Моя порадонько святая!  6. Чи ти ж коню будеш пити З нашої криниці? 7. Дужий і 

старий Широкий Дніпре не малий Пробив єси великі скали, Текучи в землю 

половчана… 8. Все упованіє моє На тебе мій пресвітлий раю На милосердіє твоє Все 

упованіє моє На тебе мати возлагаю (Т. Шевченко).  

 

Завдання 8. Поповніть теоретичні знання про вставні  та вставлені компоненти як засоби 

ускладнення простого речення. 

Вставні компоненти – це формально не пов’язані з членами речення слова, які 

виражають ставлення мовця до висловлюваного, вказують на джерело повідомлення, 

на відношення між окремими частинами повідомлення, спосіб оформлення думки 

тощо. Відповідно до цього вони й поділяються на групи за значенням. Це вставні 

компоненти: 

1) на вираження впевненості або невпевненості: безперечно, безумовно, 

безсумнівно, без усякого сумніву, поза сумнівом,  звичайно, дійсно, само собою 

зрозуміло; мабуть, може, напевно, очевидно;  

2) які пом’якшують категоричність висновків і порад: принаймні, скоріш за все, 

слід гадати, сподіваюся, як відомо, як правило; 



3) на вираження почуттів мовця у зв’язку з повідомленням: на жаль, на 

превеликий жаль,шкода, на біду, як на біду, як навмисне, чого доброго, на 

сором, на превеликий сором, на диво, як на диво, на радість, на щастя; 

4) на логічне впорядкування думок: по-перше, по-друге, по-третє, з одного боку, 

з другого боку, з іншого боку, передусім, проте, однак, крім того, нарешті, 

наприклад; 

5) на вираження оцінки висловлюваного щодо результату: отже, таким чином, 

значить, виходить, словом та ін.; 

6) на джерело інформації: кажуть, як кажуть, як кажуть у народі, за 

повідомленням…, за даними…, за визначенням…, за нашими 

спостереженнями, на думку…, з погляду…, на мою думку, по-моєму (і под.), за 

словами…, з точки зору…; 

7) вставні слова, звернені до співрозмовника або до читача з метою активізації 

його уваги до повідомлюваного:бачиш, бачите, скажімо, розумієш, 

припустимо, уявіть собі, вірите, послухайте, зверніть увагу, зрозумійте, 

погодьтесь; 

8) на вираження ввічливого тону, поводження мовця: будь ласка, даруйте, 

пробачте, пробачте мені тощо. 

Наприклад: Зокрема, тут можна ознайомитися з соціально-економічним 

портретом кожної області, наукомісткою конкурентоспроможною продукцією. (З 

комерційного листа.); Довідки, як правило, починаються з прізвища, імені та по 

батькові особи, про яку подають відомості. 

У текстах слід розрізняти вставні слова, формально не пов’язані з членами 

речення, і омонімічні з ними члени речення. Напр.: Він, може, це й зробить; Він може 

це зробити. Скажімо правду; Скажімо, ви хочете побороти нервування перед 

виступом. Звичайно, над цим треба попрацювати; Поводьтеся звичайно (тобто як 

завжди). 

Не бувають вставними словами навіть, тобто. Наголошуємо на цьому, зважаючи 

на типову помилку – виділення цих слів на письмі комами з обох боків.  



Поряд зі вставними компонентами використовуються вставлені компоненти, які 

виражають додаткові зауваження, вносять певні уточнення і поправки до висловленого 

в основному реченні. Крім ком, які є більш звичними розділовими знаками і при 

вставних, і при вставлених компонентах, вставлені слова, словосполучення і речення 

виділяються також дужками, рідше – за допомогою тире: Наприклад, у молодшій групі  

з дітьми (5-6 осіб), які правильно вимовляють усі звуки (тобто діти випереджають 

базисний рівень розвитку), вихователь зобов’язаний працювати за програмою 

середньої (чи навіть старшої) групи або за іншою тематичною (складнішою) 

програмою, яка отримала експертне оцінювання (підручник «Дошкільна 

лінгводидактика»). 

 

Завдання 9. Знайдіть компоненти, граматично не пов’язані з членами речення, визначте тип їх (вставні 

чи вставлені), обґрунтуйте вживання розділових знаків при них. 

1. На першому етапі свого відокремлення від тваринного світу (доба збирання та 

мисливства) людина ще нічого не виробляла, а споживала готові продукти природи. 2. 

Наслідування, за Арістотелем, – природна здатність людини, що народжує 

задоволення. 3. Одним із засобів зняття психічного напруження та очищення 

свідомості є, на думку З. Фрейда, мистецтво, яке виникло у первісному суспільстві як 

необхідний засіб психологічної санітарії. 4. Ці артефакти (вироби із кістки часів 

палеоліту) слід розглядати в кількох аспектах. По-перше, за призначенням ці предмети 

були знаряддями праці або полювання. По-друге, зображення на предметах слугували 

знаками власності конкретного господаря, а також знаками належності їхнього 

власника до певного племені, родини, тотему, соціального стану. По-третє, 

зображення на предметах могли бути магічними символами. 5. Опановуючи 

властивості і характер будівельних матеріалів та конструкцій, співвідношення мас, 

первісна людина осягала можливості архітектурного втілення змістових ідей. Так, 

релігійно-культова мегалітична (мегаліт – великий камінь) архітектура доби бронзи 

була пластично перетвореною прадавньою моделлю світобудови (з підручника). 

 

 Завдання 10. Поповніть знання з теми «Пунктуація у складносурядному реченні». 



Розділові знаки у складносурядних реченнях 

На межі частин складносурядних речень вживається кома, крапка з комою, 

тире; на особливу увагу заслуговує відсутність коми. 

Кома ставиться між частинами складносурядних речень, з’єднаних за 

допомогою: 

1) єднальних сполучників і (й), та (у значенні і), а (у значенні і), – одиничних чи 

повторюваних; ні…ні, ані…ані, наприклад: Світ широкий, і мрія крилата (Журнал);.І 

серцю прагнеться добра, і наша доля не вмира і провіщає красну днину (Н. Нікуліна); 

Ні в березні води, ні в квітні трави     (Н. тв.); 

2) приєднувальних сполучників та й, ще й, також, притому, причому та сполучення 

при цьому: І хай тобі хлібом і сіллю в дворі уклониться щастя на добрій порі, ще й 

сонце вгорі! (М. Стельмах);  

3) парних сполучників не тільки (не лише) … а й, не тільки (не лише) … але й: Не 

тільки жайворонки нас, мене й товаришів, вітали, але й гречки в той самий час 

рожевим голосом співали (М. Рильський); 

4) протиставних сполучників а, але, зате, проте, однак, так: Земля не може жити 

без сонця, а людина – без щастя (М. Стельмах); А мати хоче научати, так соловейко 

не дає (Т. Шевченко); 

5) розділових сполучників або, чи, а чи, або…або, чи…чи, то…то, чи то…чи то, не 

то…не то: Або перемогу здобути, або дома не  бути (Н. тв.); То пада сніг бузковим 

цвітом, то зацвітуть поля туманом, то цілий світ дощами вкритий (В. Виноградов). 

Крапка з комою ставиться, якщо частини складносурядного речення далекі за 

змістом, або мають всередині розділові знаки, або автор хоче підкреслити їх 

самостійність: – А вітер хапає слова, рве прямо біля порога і штовхає мене в сіни; а 

крупа, як тертушкою, – по ногах, по ногах… (Григір Тютюнник).  

Тире вживається, якщо друга частина складносурядного речення приєднується 

сполучниками і (й), та (і), та й, а і виражає швидку чи несподівану зміну подій або 

різке протиставлення: Віє холодом раннім – і лелеченькам тоскно (Н. Півторацька); 

Минуло п’ять років – і Корній гос- подар (У. Самчук). 

Кома не ставиться: 

1) перед одиничним єднальним чи розділовим сполучником і (й), та (і), або, чи за 

наявності спільних членів або спільного слова для обох частин складносурядного 

речення, спільного головного чи підрядного речення: Вже червоніють помідори і 



ходить осінь по траві (М. Рильський); Часом качка в повітрі дзвенить чи кажан 

проти місяця грає (Л. Глібов); Хай гуде земля під нами й Січа кипенем кипить (Я. 

Щоголів); І хто сказав, що журно восени і на розлуку схожі дні осінні (С. Охріменко); 

Коли задзвонить сон-трава в діброві і обізвуться в небі лебеді, земля святкову одягне 

обнову й веснянки закружляють по воді (М. Стельмах); 

2) якщо обидві частини складносурядного речення, з’єднані сполучником і (й), 

однотипні – номінативні, безособові, інфінітивні; питальні, спонукальні; окличні: Грім і 

тиша! (В. Симоненко); Вогко й холодно (М. Коцюбинський); Перемагать і жить! (П. 

Тичина); Де ви зараз і до якого часу на вас чекати?; Любіть свою мову і дбайте про неї. 

У текстах наукового, офіційно-ділового стилю переважно використовуються 

складносурядні речення з комою та крапкою з комою на межі предикативних частин; 

рідше – кома не ставиться. 

Завдання 11.   Поясніть вживання або невживання коми перед сполучником і 

при сурядному зв’язку між предикативними частинами складних речень. 

1. На перевалі, там, на перевалі, що вигинав хребет, як динозавр, гриміли грози 

нетривалі (?) і дощ в градинки замерзав. 2. Життя жене свою вузькоколійку (?) і хто 

збагне душі людської вік? 3. І море (?) і скелі (?) і тиша терас. 4. Сосна березі руку 

подала (?) і тихо йдуть, неначе в полонезі. 5. Ріку скувала крига (?) і вербам руки з 

холоду звело. 5 І хто б там що кому не говорив, а згине зло (?) і правда переможе! 6. Є 

для серця така покута – забувати скоріше зло, аніж те, що мусило бути (?) і чого в житті 

не було. (Л. Костенко). 7. Розливається ніч повільно – на ставки, на садки, на хати (?) і 

стає цвіркунам привільно після довгого дня німоти. 8. І безутішно плакав дощ (?) і 

безпредметно танув Простір… 9. Коли пройдуть невигадані зливи, коли слова знайдуть 

в піснях мотиви (?) і сонце після заходу зійде – відчую несамотньою себе (О. 

Чубачівна). 

 Завдання 12.  

Розділові знаки у складнопідрядному реченні 

Від головних частин у складнопідрядних реченнях відокремлюються комами 

незалежно від їх позиції (на початку, в середині чи в кінці речення) усі типи підрядних 

частин, а саме: 

1) підрядні о з н а ч а л ь н і  частини, приєднані сполучними словами який, чий, 

котрий, хто, що у різних відмінкових формах без прийменників або з прийменниками, а 

також де, куди, звідки, коли, як: Нехай не знає втоми та рука (яка?), що добре зерно в 

добру землю сіє (М. Рильський); Благословен той день і час (який?), коли прослалась 

килимами земля (яка?), яку сходив Тарас малими босими ногами (М. Рильський); 



Окриленість – психічний стан людини, в якому вона перебуває під домінуючим впливом 

позитивних емоцій (С Гончаренко); 

2) підрядні з’я с у в а л ь н і, які виступають у ролі описової заміни в головній 

частині додатка чи підмета: Оці добродії почали клопотатися (про що?), щоб прийняти 

Шевченка до академії (Панас Мирний); Людині треба (чого?), щоб її робота 

залишалася після неї самої жити (Ю. Яновський); Благословен (хто?), чий труд 

прекрасний життя здіймає із руїн (В. Сосюра); І снилось (що?), як гаряче дихають дні 

(А. Малишко); 

3) з а й м е н н и к о в о-с п і в в і д н о с н і, які відносяться до вказівного слова 

головної частини, розкриваючи його зміст. Вказівні слова утворюють співвідносні пари 

із сполучними словами хто, що, який, чий, котрий, скільки, наскільки, як, де, куди, 

звідки та сполучниками що, щоб, наче, ніби тощо: Те, що пройшло, навіки одшуміло 

(А. Малишко); Хай суд іде так, як велять йому народи (Ю. Яновський); Коли в людини 

є народ, тоді вона уже людина (Л. Костенко); Дорогу осилить той, хто йде (Н. тв.); 

4) підрядні частини м і с ц я, які до головної частини приєднуються сполучними 

словами де, куди, звідки: І несуть мене по полю (де саме?), де здобув я нашу волю, коні 

вороні (П. Воронько); 

5) підрядні частини ч а с у, які приєднуються сполучними словами коли, поки, 

доки і сполучниками як, як тільки, ледве, щойно тощо: Коли осокора зрубали, помер 

тополиний вітер (коли?) – (Н. Нікуліна);.Людина сильна (до якого часу?), поки вірить 

(І. Головченко); 

 6) підрядні частини у м о в и, що приєднуються сполучниками якщо, коли, як, 

раз; коли б, якби, аби, яким у головній частині може відповідати співвідносне слово 

то: Як не буде птахів, то і людське серце стане черствим (за якої умови?) – (М. 

Стельмах); Пам'ять могла б убити нас (за якої умови?), коли б не мала рятівної 

властивості забувати (Л. Первомайський); 

        7) підрядні частини м е т и, які приєднуються сполучниками щоб, аби; для того 

щоб, задля того щоб, затим щоб, з тим щоб, на те щоб. Складені сполучники можуть 

розчленовуватися на вказівні слова і сполучник щоб у підрядній частині: І вирветься із 

мене птах, і зрине до небес (з якою метою?), щоб тіло відпустило страх, (з якою 

метою?) і з тим щоб я воскрес (В. Стус); Дерева необхідно постійно обрізати (для 

чого?), для того щоб вони краще плодоносили (Журнал);.Нові слова народжуються для 

того (для чого?), щоб назвати нові предмети, дії, явища дійсності (І. Вихованець); 

8) підрядні частини п р и ч и н и, які можуть поєднуватися з головною 

сполучником бо, складеними сполучниками через те що, тому що, у зв’язку з тим що 



(складені сполучники можуть розчленовуватися на дві частини, і у підрядній частині 

залишається тільки сполучник що), парним сполучником   а що… то: Любіть працю 

(чому?), бо в ній найбільше щастя (І. Багмут); Ще вагомішою є функція речення.., 

тому що ним об’єктивно можна передати думку ширше й емоційніше (П. Дудик); 

Вона здебільшого погоджувалась з усім…уже через те, що це казав він (В. 

Підмогильний); 

9) підрядні п о р і в н я л ь н і (які мають будову повних чи неповних речень), що 

поєднуються з головною частиною за допомогою порівняльних сполучників як, мов, 

ніби, наче та похідних від них (немов, нібито, неначебто і под.): Мій час пливе собі 

так тихо-тихо (як?), як по ставку пливе листок сухий (Леся Українка); Лине час, наче 

повінь ріки (П. Воронько); Вчителька посміхнулася так гарно, ніби обдарувала свого 

школяра (І. Цюпа); 

10) підрядні д о п у с т о в і, які приєднуються до головної частини 

сполучниками хоч (хоча), хай (нехай), дарма що, незважаючи на те що. Останні два 

можуть розчленовуватися і розподілятися між головною і підрядною частинами, так що 

у підрядній частині залишається лише сполучник що. Сполучникам хоч (хоча), хай 

(нехай) у головній частині можуть відповідати протиставні сполучники (а, та, але, 

проте, однак): Хоч поганий ківш, та без нього гірш (незважаючи на що?) – (Н. тв.); 

Незважаючи на те що мова фольклору великою мірою наддіалектна…, говіркові 

особливості в історичних піснях і народних думах широко відображені (І. Матвіяс); 

Незважаючи на те, що він був прикордонником не першого року служби, він так і не 

привчився бездумно висиджувати в секреті визначений йому час (Ю. Збанацький);  

11) підрядні н а с л і д к о в і, які означають результат дії головної частини або 

наслідок, ні на яке питання не відповідають, приєднуються складеним сполучником так 

що: На небі збиралися великі хмари, так що можна сподіватися дощу (Н. Рибак); 

12) підрядні с у п р о в і д н і, які містять додаткове повідомлення з приводу 

висловленого у головній частині, приєднуються до головної          найчастіше сполучним 

словом що в різних відмінках без прийменників чи з прийменниками, на питання не 

відповідають: Народу зібралося дуже багато, чого ніхто не сподівався (М. 

Коцюбинський). 

Примітки: 1. Якщо підрядна частина стоїть після головної, то при неоднослівних засобах зв’язку типу 

тому що, через те що, завдяки тому що, подібно до того як, в міру того як, внаслідок того що, незважаючи 

на те що, після того як, з тих пір як і под. кома ставиться тільки один раз – перед усім складеним сполучником 

або в середині його: Для автора [І.Р. Вихованця] мовна норма постає виваженою і значущою , вона знакова 

тому, що містить у собі осмислення перебігу сучасності з постійним узагальненням минулого, тому що без 

минулого мовна норма позбавлена мотивації, утвердження і, найголовніше, мотивації на мовний простір (А. 

Загнітко). (Див. ще приклади вище у пунктах 7, 8, 10). 



2. Якщо підрядна частина із складеним сполучником (див. примітку 1) стоїть перед головною, то 

сполучник, як правило, комою не розділяється: Дарма що стояло тихе, сонячне безвітря, листя тріпотіло на 

деревах вздовж шляху (Ю. Смолич); Завдяки тому що Інтернет легко „долає відстані“ за лічені секунди…, він 

став ефективним засобом ведення бізнесу (Газета); Для того щоб багато знати, треба багато читати (Н. 

тв.). 

3. Якщо підрядна частина приєднується до головної неоднослівними засобами перед тим як, в той 

час як, перш ніж, лише коли, тоді як, тимчасом як, навіть якщо, то кома ставиться перед усім цим 

сполученням: Вони сиділи і міркували над рукописом, перед тим як надіслати Кулішеві… (О. Іваненко). 

Якщо у складнопідрядному реченні знаходяться поруч два підрядні сполучники 

або сполучник сурядності і підрядності, то між ними ставиться кома тоді, коли вони 

стосуються різних предикативних частин: Слід підкреслити, що, оскільки образ цей 

найближчий і найрідніший авторові, він і найбільше йому вдався (Є. Кирилюк). 

Кома не ставиться: 

1. У сполученнях більш ніж, менш ніж, не раніше ніж, не пізніше ніж, якщо вони не 

мають порівняльного значення: Це буде зроблено не пізніше ніж через тиждень. 

2. Якщо підрядна частина виражена одним сполучним словом або словосполученням: 

Куди йти? Якби ж знати куди... 

3. Між однорідними підрядними частинами , з’єднаними одиничним єднальним або 

розділовим сполучником:  

Коли задзвонить сон-трава в діброві і обізвуться в небі лебеді, земля святкову одягне 

обнову й веснянки закружляють по воді (М. Стельмах). 

Завдання 13. Визначте складнопідрядні речення. Поставте на межі їх частин (головної і 

підрядної) потрібні розділові знаки. 

Мінеральне  малярство – технічний різновид монументально-декоративного  

малярства що ґрунтується  на застосуванні розчиненого скла як сполучника. За 

кольоровими засобами мінеральне  малярство  наближене до фрескового оскільки у 

ньому вживаються фарби які не змінюються під дією лугу й  мають гарний вигляд у 

тонованому відношенні. Тривкість фарбового шару та штукатурки  мінерального  

малярства значно перевершує  фрескове малярство що надає змогу виконувати розпис 

ззовні (за А. Пасічним).  

 

Завдання 14. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні 

З-поміж розділових знаків, які вживаються між предикативними частинами 

безсполучникових складних речень (кома, крапка з комою, двокрапка і тире), найбільш 

частотною є кома.  



Кома ставиться, якщо в реченні має місце одночасність, перелік подій, явищ чи 

їх послідовність. Напр.: Пахне сіном батьківської хати, мама тепле молоко несе (Н. 

Півторацька); Милосердям в нас душа красива, людина гідна – доброти сівач (К. 

Чернишов); Спершу дали йому повечеряти, потім він до пізньої ночі гомонів з чабанами 

про їхнє життя (О. Гончар). 

Крапка з комою вживається при збереженні відносної самостійності 

предикативних частин та наявності в них своїх розділових знаків, особливо ком: Вгору 

туман піднімається срібний, хмарками-смужками в’ється; Дощик осінній, уїдливий, 

дрібний. Падає, сиплеться, ллється (Г. Чупринка). 

Двокрапка ставиться тоді, коли між частинами безсполучникових складних 

речень існують з’ясувальні, означальні, причинові відношення чи мети. Це речення з 

різнотипними частинами, які зближені з складнопідрядними реченнями. У них так само, 

як і в складнопідрядних, можна поставити питання від однієї частини до іншої – 

залежної . Напр.: Тільки вірю (у що?): в надії оживатиме часто душа (Н. Півторацька); 

По міцному злеглому снігу наблизилися до крайніх хат, до чийогось садка з старезними 

яблунями (якими?): покручені стовбури коліна свої старечо повигинали, вивернуті гілки 

аж по снігу лежать (О. Гончар); Закуто все (чому?): тут панує диктатура льодів (О. 

Гончар); Одні маємо вуста, але двоє вух (для чого?): щоб більше слухали і менше 

говорили (Латина). 

Тире ставиться, якщо безсполучникове складне речення – з однотипними 

частинами, тобто співвідносне з складносурядним складним реченням і в ньому наявні 

зіставно-протиставні відношення: Думав, доля зустрінеться – Спіткалося горе (Т. 

Шевченко).  

У реченні з різнотипними частинами тире ставиться , якщо у них виражені 

часові, умовні, наслідкові, порівняльні відношення. Напр.: Забудеш рідний край – тобі 

твій корінь всохне, вселюдське замовчиш – обчухраним зростеш (П. Тичина). Критерієм 

правомірності тире є перетворення цього речення на конструкцію із сполучниковими 

блоками зі сполучниками коли, якщо у перших частинах кожного. Інші приклади: Тільки 

рівненькі, посаджені під шнур кленочки, тополі, дубки, ясени до сонця пнуться та 

напружуються в бруньках – ось-ось вони луснуть (Гр. Тютюнник). Після тире можна 

вставити складений сполучник наслідку так що. Хоча такий сполучник не 

обов’язковий: Не жди ніколи слушної пори – твоя мовчанка може стать ганьбою ! (Д. 

Павличко). У реченні з поезії П. Тичини «Подивилась ясно – заспівали скрипки» 

виражені порівняльні відношення: перед другою предикативною частиною можна 

вставити один з порівняльних сполучників (мов, наче, ніби тощо). 

Завдання 15. Обґрунтуйте, який розділовий знак доцільно поставити на межі частин 

безсполучникових складних речень. 



1. Братські школи почали створюватися у 80-х роках ХVІ ст.(?) їх організовували 

та утримували церковні братства з метою зміцнення православ’я. 2. Тепер термін 

„виразне читання “ має суто шкільне значення (?) він стосується лише читання 

літературно-художніх творів (чи уривків з них) учителем або учнями на уроках чи 

позакласних заняттях. 3. Забування залежить від обсягу запам’ятовуваного матеріалу (?) 

великий за обсягом матеріал забувається швидше. 4. Гіпноз – штучно викликаний 

близький до сну стан людини й вищих хребетних тварин. Виникає під впливом дуже 

сильних раптових або дуже слабких одноманітних зовнішніх подразників(?) у людини – 

ще під впливом словесного навіювання. 5. Екзистенціалізм применшує значення 

виховання та освіти в процесі формування особистості. Остання формується, згідно з 

екзистенціалізмом, в ході безперервно й самостійно здійснюваних дитиною актів 

„вибору “ при відсутності будь-якого педагогічного керівництва (?) основні якості і 

властивості людини дозрівають у ній самостійно (?) внутрішня суть дитини, її „Я “ 

недосяжні для серйозних педагогічних впливів. 6. Діти розширюють світ почуттів через 

учителя (?) учитель – через дітей (С. Гончаренко.) 

Завдання 16. Багатокомпонентні складні речення та пунктуація в них 

У курсах з синтаксису увага передусім зосереджується на двокомпонентних 

складних реченнях (реченнях так званого „класичного “ зразка), хоча у мовленні 

найчастіше вживаються багатокомпонентні складні речення: складносурядні 

багатокомпонентні речення; складнопідрядні багатокомпонентні речення, чи, іншими 

словами, складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами: з послідовною 

підрядністю, з супідрядністю – однорідною, неоднорідною та супідрядністю змішаного 

типу (однорідною і неоднорідною одночасно в одному реченні), з послідовною 

підрядністю та супідрядністю; безсполучникові багатокомпонентні речення, а також 

складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку: 1) із сурядністю та 

підрядністю, 2) із сурядним та безсполучниковим зв’язком, 3) з підрядним та 

безсполучниковим зв’язком, 4) із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв’язком. 

При постановці розділових знаків у таких складних реченнях ускладненого типу 

опираємося на загальні правила вживання пунктограм між предикативними частинами з 

сурядним, підрядним чи безсполучниковим зв’язком, які вже були викладені вище. З 

урахуванням особливості будови кожної окремої предикативної частини здійснюється 

мотивація пунктуації в середині цих частин. Наприклад: Дуже цінувалася [в українських 

родинах] пам'ять про предків  і їхні вчинки; від покоління до покоління передавалися  

матеріальні предмети, залишені ними, – рушники, особисті речі, зображення тощо; 

ретельно доглядалися могили предків (О. Вишневський). Це багатокомпонентне 

безсполучникове речення, що складається з трьох предикативних частин, між якими 

поставлено крапку з комою, оскільки вони зберігають відносну самостійність, а друга 



частина – має свої розділові знаки. Вона ускладнена відокремленим означенням, 

вираженим дієприкметниковим зворотом залишені ними, який стоїть після означуваного 

слова предмети. У ній є однорідні прикладки рушники, особисті речі, зображення. 

Вони відокремлені, тому що відділені від означуваного слова предмети іншими 

словами. Їх відокремлено за допомогою тире, оскільки між однорідними прикладками, 

поєднаними безсполучниково, за допомогою перелічувальної інтонації, уже стоять 

коми.  

Інший приклад: Наші предки душею відчували істину в тому, що неробство 

породжує найгірші вади характеру людини і що людина може бути щасливою лише в 

праці (О. Вишневський). Це багатокомпонентне складнопідрядне речення з однорідною 

супідрядністю. На першому місці стоїть головна частина, яка від підрядних, що 

відповідають на однакові питання (в чому?), поставлені від вказівного слова в тому, 

відділяється комою. Між однорідними підрядними частинами коми немає, бо вони 

поєднані одиничним єднальним сполучником і.  

Речення того само автора В родині ніколи не було ситуації, коли дитина нудьгує і 

не знає, куди себе подіти – багатокомпонентне складнопідрядне з послідовною 

підрядністю: від головної частини, яка стоїть на початку всієї структури, ставимо 

питання до першої підрядної частини (якої ситуації?), а від цієї підрядної частини – 

підрядної першого ступеня – ставимо питання чого? до підрядної частини другого 

ступеня. Між предикативними частинами стоять коми. Хоча перша підрядна частина 

ускладнена однорідними присудками нудьгує, не знає, але коми між ними немає, бо 

вони поєднані одиничним сполучником і.-  

Речення Де згода в сімействі, де мир і тиша, щасливі там люди, блаженна 

сторона (І. Котляревський) – багатокомпонентне з підрядним та безсполучниковим 

зв’язком. Користуючись термінологією К. Ф. Шульжука, зазначимо, що в ньому є різні 

рівні членування – перший рівень, зовнішній (він ведучий) і внутрішній. На першому 

рівні членування підрядним зв’язком поєднується двокомпонентна частина щасливі там 

люди, блаженна сторона з двома однорідними підрядними частинами, що в препозиції 

до неї. На внутрішньому рівні членування виділяємо безсполучниковий зв'язок у 

логічній частині, яка виконує роль головної стосовно підрядних однорідних. На межі 

усіх предикативних частин стоять коми. Засобів ускладнення в предикативних частинах 

немає.  

Завдання 17.  Опираючись на матеріал наведеної вище теоретичної довідки 

прокоментуйте вживання розділових знаків на межі предикативних частин 

багатокомпонентних складних речень. 



1. Звичайні норми починають стáріти, тривожний пошук зводиться в закон, коли 

стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон. 2. Бо пам’ятайте, що на цій 

планеті, відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для 

епох. 3. А якщо заплачу і руками я торкну ясне твоє чоло, – нас не бачать леви біля 

брами: левам очі снігом замело. 4. Мене ізмалку люблять всі дерева, і розуміє бузиновий 

Пан… (З тв. Л. Костенко). 5. Пройшла гроза – і знову літня проза: парує степ, і оживає 

ліс (В. Стус). 6. Нехай в лице мені осінній вітер віє і сад уже не чує солов’я,  та в мене 

пісня є, і є у мене мрія, і з ними старості не буду знати я (В. Сосюра).  

Завдання 18. Способи передачі чужого мовлення. Цитування, правила 

оформлення цитат 

До складних синтаксичних конструкцій тісно прилягають конструкції з 

чужим мовленням. Розрізняють дві основні форми  передачі чужого мовлення: 

пряму і непряму мову. Грамотне використання прямої мови (чужого мовлення, 

переданого дослівно) у писемному мовленні, яка, як правило, супроводжується 

словами автора, вимагає уважного ставлення до розділових знаків.  

Непряма мова – це чуже мовлення, введене автором у текст у формі 

з’ясувальної підрядної частини складнопідрядного речення, наприклад:     К.Д. 

Ушинський наголошував, що без навчання дитина ніколи не впорається з «даровим 

багатством» (тобто з мовою). Наведений приклад цікавий тим, що у непряму мову, 

крім того, включено цитату («дарове багатство»). 

 Цитата – це особливий різновид чужого мовлення, що становить дослівно 

переданий уривок з якогось твору у супроводі слів автора або без них. За структурою 

цитата буває різною і може становити просте чи складне речення, кілька речень або 

лише частину речення. В останньому випадку цитата функціонує в реченні як складова 

частина, але відділяється від                      інших його частин лапками. Наприклад: 

Видатний педагог К.Д. Ушинський підкреслював, що «дар слова головним чином 

спирається на логічну здатність, на здатність абстрагуватися від конкретних 

уявлень і вводити ці конкретні уявлення в загальні поняття, знаходити між ними 

схожі і відмінні ознаки, зливати їх в одне загальне судження».  

Якщо цитата має вигляд завершеного висловлення і супроводжується словами 

автора, то вона оформлюється так само, як і пряма мова, тобто береться в лапки і 



виділяється пунктограмами, яких потребує місце розташування прямої мови відносно 

слів автора. 

Якщо цитата скорочується, то на місці пропуску слів, словосполучень або й 

речень ставляться крапки (…) або крапки в кутових дужках <…>. Наприклад: 

Виразник ідей гуманізму і просвітництва Григорій Сковорода визначав філософію як 

любов до мудрості, що «… скеровує усе коло діл своїх до тієї мети, щоб дати життя 

духу нашому, благородство серцю, світлість думкам, як голові всього». Цитата 

паспортизується, що може бути виконано в різний спосіб: у дужках зазначають 

ініціали (або ім’я) й прізвище автора; ініціали та прізвище автора і назву твору; іноді 

до прізвища додають повні бібліографічні відомості твору, зазначаючи сторінку, на 

якій міститься цитата: «Кордоцентризм об’єднує багато філософських і педагогічних 

течій. <…> Серцевиною кордоцентризму є етико-моральне вчення про людину, її 

щастя та шляхи його досягнення, про благо, добро і зло, сенс життя. Досягти щастя 

можливо лише у праці за покликанням» (Галина Сухорукова. Виховання людяності – 

проблема сучасності ∕∕ Дошкільне виховання. – 2012. – №8. – С. 2). Крапку ставлять не 

після цитати, а після дужок з посиланням на авторство: «Усе виховання будується на 

пошані до особи дитини» (Софія Русова).  

У науковому стилі цитати супроводжуються посиланням на джерело, з якого вони 

почерпнуті. Як правило, джерело оформлюють у квадратних дужках, у яких перша цифра позначає 

номер джерела у списку використаної літератури, а друга – сторінку, з якої взято цитату, наприклад: 

[8, 549]. Можливий інший варіант – прізвище автора, рік видання, сторінка: [Бевзенко 2005, 118]. 

В офіційно-діловому стилі чуже мовлення передається здебільшого непрямою мовою, тобто 

складнопідрядними реченнями з підрядною з’ясувальною частиною. Діалог використовується 

переважно в усному діловому спілкування. Цитування трапляється зрідка, наприклад, у промовах. 

 

Завдання 19. До поданих схем розділових знаків при прямій мові доберіть або складіть самостійно 

приклади фахового спрямування. Умовні позначення: П, п – пряма мова; А, а – слова автора. 

  

1. А: «П» . 2. А: «П?» 3. «П», − а.  4. «П, − а, − п». 5. «П, − а. − П». 

 

 

  



10 ом мс. Створення документів. 

     Термін виконання – до 15 травня. 

                                                                      Сума балів – 30. 

 Опис документів подано у посібнику Литвин Л. П., Семеренко Г. В. «Українська 

мова за професійним спрямуванням: теорія і практика» (Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2016) на 33–53 с., зразки документів див. у блоках завдань 

практичної частини.  

 Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посіб. – К., 2000 (і видання 

наступних років). 

 Інтернет-ресурси. 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ: 
 

1. Написати автобіографію. 

2. Написати заяву на ім’я декана факультету педагогіки і психології професора 

Олефіренка Т.О. з проханням відпустити з занять. 

3. Написати заяву на матеріальну допомогу на ім’я  ректора НПУ імені М.П. 

Драгоманова академіка Андрущенка В.П. 

4. Написати пояснювальну записку про пропущене ∕ пропущені заняття. 

5. Написати доповідну записку на ім’я завідувача кафедри образотворчого 

мистецтва професора Шевнюк О.Л. про виконане доручення. 

6. Написати характеристику учня.  

7. Написати характеристику студента. 

8. Написати відгук на виставку художніх робіт. 

9. Написати оголошення про набір до гуртка образотворчого мистецтва.  

10. Написати оголошення про розширене засідання гуртка образотворчого 

мистецтва, на яке будуть запрошені сучасні художники-ілюстратори.  

11. Написати запрошення на майстер-клас. 

12. Написати запрошення на зустріч випускників. 

13. Скласти список дисциплін, які читаються на Вашій спеціальності у ІІ семестрі 

2019 ∕ 2020 навчального року. 

14.   Подати план контрольних заходів, які Ви проводили під час педагогічної 

практики (або: план культорологічної практики, яка  проходила у І семестрі 2019 

∕ 2020 навчального року). 

15.   За поданим початком продовжити фрагмент звіту про практику, 

використовуючи вставні слова для оформлення послідовності викладу думок: 

Педагогічна ∕ культорологічна практика показала… 



 

УВАГА! Залишається 1 год., яка мала б бути аудиторною, для підведення 

підсумків самостійної роботи та консультування перед екзаменом (орієнтовно в 

кінці травня).  

 

 

                                      


