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Практичне заняття у групі ФЛС-31,32 (чеська мова та література, сербська мова та література)
І і ІІ пара


Тема: «Визначення головних і другорядних членів речення. Синтаксичний аналіз простого неускладненого речення» (4 год)
Практичні завдання:
1) завдання 2 (ІІ), 4 (21–36), 5 (ІІ) (с. 71–77) за навчально-методичним посібником: Кутня Г. Синтаксис сучасної української мови. Ч. І: Словосполучення та просте речення. – Львів, 2013;
2) вправа 29 (ІІІ–ІV) (с. 46) за збірником: Терлак З. Українська мова: збірник вправ із синтаксису та пунктуації. – Львів, 1999:
Вправа 29. Знайдіть у реченнях додатки, визначте, які вони (прямі чи непрямі) і якими відмінками виражені.
Варіант ІІІ. 1. Я слухаю нечутні голоси серед німої музики мозаїк (Л. Костенко). 2. Ніч розкидає сріблястії шати... (Олександр Олесь). 3. Вже сонячний червень поклав ясну позолоту на ниви (І. Цюпа). 4. Дужий і рівний вітер легко жене яхту по воді (О. Гончар). 5. Добре нам мати на світі хорошого друга (М. Рильський). 6. Сонце обдало землю блискучим промінням (Панас Мирний). 7. Чутно плескіт у струмочку (Леся Українка). 8. Отак на вулиці під тином ще молодий кобзар стояв і про невольника співав (Т. Шевченко). 9. Не маю зла до іншого народу (М. Вінграновський). 10. Випив доброго вина залізний день (П. Тичина). 
Варіант ІV. 1. Шука козак свою долю, а долі немає (Т. Шевченко). 2. Соломія не одривала очей від берега (М. Коцюбинський). 3. Зима у грудні білить віти (А. Малишко). 4. Мужня пісня розвіває тугу (Д. Павличко). 5. Високим небом дихали степи (Б. Мозолевський). 6. Вітер колихнув сонним бором, зашелестів гіллям (С. Васильченко). 7. Я стежу за хмарами, ловлю їх світлий шум (П. Тичина). 8. Чубенкові піднесли з переліска патронів (Ю. Яновський). 9. Сонце цілує рожеву весну (Олександр Олесь). 10. Очі козацькі променіли одвагою (Марко Вовчок). 
3) вправа 31 (ІІІ–ІV) (с. 49) за збірником: Терлак З. Українська мова: збірник вправ із синтаксису та пунктуації. – Львів, 1999:
Вправа 31. Знайдіть у реченнях обставини, визначте їх вид і способи вираження.
Варіант ІІІ. 1. Густий запах пізніх гречок і сухої стерні повівав з поля (М. Коцюбинський). 2. А тим часом із діброви козак виїжджає (Т. Шевченко). 3. По застиглих від нічної прохолоди горбах переливалися білим морем гірські тумани (Г. Хоткевич). 4. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання (В. Сосюра). 5. В садах солодко дрімають окутані місячним сяйвом стрункі тополі, широковіті липи, крислаті яблуні (М. Коцюбинський). 6. Плугатар у полі ледве маячить... (М. Рильський). 7. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати (Т. Шевченко). 8. І гнеться дерево від плоду (М. Рильський). 9. Над озером пливла м’яка й тендітна тиша (М. Хвильовий). 10. Місяць блідий крізь туман прозира (І. Франко). 11. Журливий спів далеко лунав над імлистими луками... (О. Гончар). 
Варіант ІV. 1. Опівночі айстри в саду розцвіли (Олександр Олесь). 2. Місяць човном золотим над містом сонно пливе (В. Сосюра). 3. І синявою молодою сповняється ущерть душа... (М. Драй-Хмара). 4. Давно за синю хмару сонце впало (Т. Осьмачка). 5. Я довго-довго в тую ніч не спала... (Леся Українка). 6. Вийшли в поле косарі косить ранком на зорі (Н. тв.). 7. І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав (Т. Шевченко). 8. Місяць поволі скочувався у лісову гущавину (М. Стельмах). 9. Повітря тремтить від спеки (М. Коцюбинський). 10. Широка й безкрая долина зачорніла поміж пологими горами (М. Коцюбинський). 11. Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора (М. Рильський).
4) вправа 32 (ІІІ–ІV) (с. 34–35) за збірником: Терлак З. Українська мова: збірник вправ із синтаксису та пунктуації. – Львів, 1999:
Вправа 32. Визначте, якими членами речення виступають пронумеровані слова.
Варіант ІІІ. 1. Високо-високо1 під небом2 вечірнім пролетіли величезним табуном3 дикі гуси (М. Коцюбинський). 2. Хмари котилися одна за одною4, одна за одною4 безконечним караваном (Г. Хоткевич). 3. Любові5 й віри5 невмирущі зерна поет посіяв на лану своїм (М. Рильський). 4. Людина без національного заземлення6 – перекотиполе або й пил на вітрах історії7... (В. Яворівський). 5. Знову8 біблія літа розкрила сторінки9 заколосених піль10 (Є. Маланюк). 6. Не шукай красоти11, а шукай доброти (Н. тв.). 7. Од вітрових ударів12 тільки важко13 поскрипують снасті та зростають навкруги світло-сині снігові дюни (І. Кириленко). 8. Виходить дівчина із хати14 води15 з криниці набирати16 (А. Малишко). 9. Трохи вірить серце в забобони17, логікам18 усім наперекір (М. Рильський). 10. На небі зорі синьоокі, і лебідь19-місяць на хмарках (Олександр Олесь). 11. І невидимі в пущі солов’ї жагу солодку в звуки20 виливають (М. Рильський). 
Варіант ІV. 1. За сонцем1 хмаронька пливе, червоні поли розстилає і сонце спатоньки2 зове у синє море... (Т. Шевченко). 2. Роса серпанком3 розіслалась по степу (О. Стороженко). 3. Пісня до роботи додає охоти4 (Леся Українка). 4. Солодко5 плачуть в садах6 солов’ї (Олександр Олесь). 5. Вночі7 земля дубіла від морозу8 (В. Козаченко). 6. Я вам наказую мовчати9 (Леся Українка). 7. В краю10 придніпровськім ми стрілись з тобою11, веселко моя золота (А. Малишко). 8. Десь на сусідню вулицю12 дівчата понесли свою13 тиху пісню14 про кохання15 (М. Стельмах). 9. Чорними ярами16 покотився білий17 туман (М. Коцюбинський). 10. Не знайшовши броду18, не лізь у воду (Н. тв.). 11. Співає тиша десь, квітніє у просторах19 (М. Хвильовий). 11. Ми на роботу20 на світ народились, ми для борні20 живемо (Б. Грінченко).
5) вправа 23 (ІІІ–ІV) (с. 34–35) за збірником: Терлак З. Українська мова: збірник вправ із синтаксису та пунктуації. – Львів, 1999: зробити повний синтаксичний аналіз простих неускладнених речень:

Література: с. 79–80, с. 104–105 за навчально-методичним посібником: Кутня Г. Синтаксис сучасної української мови. Ч. І: Словосполучення та просте речення. – Львів, 2013.




