
Заняття в 10 ом групі 31.03.2020 р. Термін виконання – до 04.04.2020 р. 

Тема: Іменник. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду 

другої відміни. Форми кличного відмінка іменників усіх відмін. Правопис 

складних іменників. Оголошення, запрошення, анонс. 

Завдання 1: Виконати завдання за посібником (Литвин Л.П., 

Семеренко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням), опираючись 

на матеріал попередньої лекції та правила Українського правопису. 

Завдання 137. Подані сполучення іменників запишіть у формі давального відмінка, 

дотримуючись правил культури мовлення. 

Брат Василь, учень Шевчук, вихованець Даниленко, лаборант Андрій, 

учитель Євгеній Петрович, викладач Ігор Ілліч, товариш доповідач, директор 

Бондар В.І., пан Володимир, ректор Віктор Петрович, Доленко Іван 

Артемович, член-кореспондент НАН України Німчук Василь Васильович.  

Завдання 143. 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, пан 

Посол. 

Завдання 2: 

● Опрацювати параграф 35 (складні слова без сполучного голосного, 

правопис слів разом) та параграф 36 (складні іменники) за новою редакцією 

правопису. 

 Література: Український правопис. – К.: Наукова думка, 2019. – С. 112-

118 або: український правопис – Міністерство освіти і науки (режим доступу 

mon.gov.ua правопис), 

● Виконати завдання 150,152 (ОМ) за зазначеним посібником. 

Завдання 150. З’ясуйте за словниками іншомовних слів значення 

складових частин арт-, –арт,  віце-,  екс-,  лейб-,  обер-, унтер-, макро-, міді-, 

супер-, псевдо- в іменниках та запишіть приклади термінів з такими 

частинами. Які особливості їх написання? 

● Завдання   152 (ОМ). Запишіть подані іменники разом чи з дефісом, поясніть їх 

написання. З’ясуйте значення виділених термінів, користуючись словниками. 



Авто ⁄ гравюра, авто ⁄ дидакт, художник ⁄ колорист, гіпер ⁄ реалізм, 

альбом-буклет, супер ⁄ обкладинка, контр ⁄ титул, контр ⁄ рельєф, контр ⁄ 

адмірал, 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. 

Завдання 3: Написати оголошення та запрошення на розширене 

засідання гуртка образотворчого мистецтва з участю відомого художника-

ілюстратора дитячої літератури, попередньо опрацювавши теоретичний 

матеріал за зазначеним посібником, або за посібником Шевчук С.В. 

«Українське ділове мовлення», або за інтернет-ресурсами. 

Домашнє завдання  на 07.04.2020: Вживання ступенів порівняння 

прикметників у професійному мовленні. Правопис складних прикметників. 

1. Опираючись на теоретичний матеріал попередньої лекції, виконати 

два наступні практичні завдання.   

Завдвння 158(ОМ). Прочитайте. Знайдіть і випишіть іменники, від яких 

синтаксично залежать подані у дужках прикметники. Утворіть від цих прикметників 

зазначені ступеневі форми і узгодьте їх з іменниками у роді, числі, відмінку. 

 1. Простими олівцями виконують (різноманітний – найвищий 

ступінь порівняння, проста форма) роботи. 2. Кольорові олівці трохи 

(товстий – вищий, проста ф.) за прості і дуже м’які (ламкі). 3. При розтиранні 

сангіна стає (сильний і яскравий – вищий, прості ф.) за тоном, дає 

можливість передавати тонкі світлові переходи в об’ємному малюнку. 4. Для 

передачі художньої цільності малюнка на завершальній стадії потрібна 

(активний – найвищий, складена ф.) форма сприймання і мислення, оскільки 

необхідно виділити основні характерні особливості предмета, 

конкретизувати одні деталі й узагальнити інші. 5. (Художній – вищий, 

складена ф.) емоційний лінійний малюнок досягається при виконанні його 

просторовою лінією. В освітленій частині натуру зображено легкими і 

тонкими , а в деяких місцях навіть і рваними лініями, тоді як в затіненій 

частині малюнка – (товстий і насичений – вищий, складені ф.) лініями. 

Завдання 160. Відредагуйте речення. 

1. Це слово більш точніше відповідає ситуації. 2. Самий поганий 

вид допомоги дитині з боку батьків – розв’язати задачу замість 

неї. 3. Аргумент студента Кучеренка не виявився глибшим 



інших. 4. Такий спосіб доведення раціональніше попередніх. 

5. Зупинимося на важливіших питаннях з-поміж усіх. 6. 

Найголовним у цій ситуації є знайти розумний компроміс. 7. 

Цитрамон дешевше анальгіну. 

2.Законспектувати правила написання прикметників разом, окремо, з 

дефісом за новою редакцією правопису (Література зазначена вище). 

 


