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 Тематика семінарсько-практичних занять 
 

Мета і завдання курсу „Українська мова” реалізується у процесі 

семінарсько-практичних занять, темами яких є такі: 

Вхідний тест (щодо правописних умінь і навичок). 

Тема 1. Історія української літературної мови. Історія письма. 

Тема 2. Зміст поняття „культура мовлення”. 

Тема 3. Орфографія: принципи орфографії; історія правопису; правила 

написання апострофа та „Ь” в українських та іншомовних словах (у світлі 

останньої редакції „Українського правопису”). 

Тема 4. Орфографія: правила передачі на письмі іншомовних приголосних g, 

h, дифтонгів au, ou,  неподвоєних і подвоєних приголосних (у світлі останньої 

редакції правопису). 

Тема 5. Орфографія: правопис власних назв: українські прізвиська, 

прізвища, імена, імена по батькові, їх відмінювання і творення; фонетичні правила 

правопису слов’янських прізвищ і похідних прикметників (у світлі останньої 

редакції правопису). 

Тема 6. Орфографія: написання українських, інших слов’янських та 

неслов’янських географічних назв із прикметниковим значенням, відмінювання 

географічних назв із прикметниковим значенням, відмінювання географічних назв 

(у світлі останньої редакції „Українського правопису”).  

Тема 7. Орфографія: написання складних слів, відмінювання складних слів і 

географічних назв (у світлі останньої редакції „Українського правопису”). 

Тема 8. Поняття словотвору і словозміни. Система словотвору і словозміни в 

українській мові. Чергування голосних (О, Е з І) при словозміні та приголосних 

при словотворенні і словозміні (у світлі останньої редакції правопису). 

Тема 9. Кличний відмінок іменників як специфічна форма звертання 

(порівняно з іншими слов’янськими мовами, наприклад, російською). Лексико-

семантичні значення закінчень родового відмінка однини іменників ІІ відміни. 
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Тема 10. Специфіка відмінювання українських кількісних числівників 

порівняно з російською мовою. Правила сполучення числівників з іменниками. 

Стилістичні функції синонімічних числівникових форм.  

Тема 11. Стилістичні функції коротких і повних форм прикметників та 

синонімічних форм вищого й найвищого ступенів порівняння (порівняно з 

російською мовою). 

Тема 12. Прийменникові конструкції російської мови та їх українські 

відповідники. Функціонально-стилістичні особливості вживання сполучників. 

Тема 13. Лексикографія: характеристика змісту та структури словників. 

Виконання завдань за словниками різних типів (орфографічний, орфоепічний, 

тлумачний, словник паронімів, етимологічний, словотвірний, морфемний, словник 

синонімів, словник антонімів, фразеологічний словник). 

Тема 14. Просте речення: структура, види ускладнень, розділові знаки (у 

світлі останнього видання „Українського правопису”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


