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Практичне заняття № 11 

Тема: Стилістичні функції коротких і повних форм 

прикметників та синонімічних форм вищого й найвищого ступенів 

порівняння (порівняно з російською мовою) 
План 

1. Семантичні групи прикметників. Якісні прикметники. Граматичні ознаки 

прикметника. 

2. Ступені порівняння якісних прикметників (компаратив), їх стилістичні 

функції. 

3. Прикметники зі значенням безвідносної міри якості предмета. 

4. Прикметники зі значенням суб’єктивної оцінки якості предмета. 

5. Повні і короткі форми прикметників, їх стилістичні функції. 

6. Порушення літературної норми у вживанні форм ступенів порівняння. 

7. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників. 
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Запитання і завдання 
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1. Опрацюйте рекомендовану літературу, законспектуйте, користуючись 

такими вимогами: 

• подайте визначення прикметника як частини мови (доберіть по три 

приклади прикметника в ролі означення та іменної частини складеного 

присудка); 

• назвіть семантичні групи прикметників (доберіть по три приклади до 

кожної групи); 

• з’ясуйте сутність поняття „ступені порівняння”, а також критерії 

розрізнення кількості ознаки, проілюструйте трьома прикладами; 

• назвіть усі граматичні форми вираження кількості ознаки, проілюструйте 

кожну трьома прикладами; визначте їх функціонально-стилістичну сферу 

вживання; 

• охарактеризуйте чинні в сучасній українській мові три ступені 

інтенсивності ознаки, назвіть граматичні форми їх втілення; 

• вкажіть, які є форми прикметників за типом закінчення, за якими 

критеріями визначається сфера їх функціонування; 

• зазначте, які є семантико-синтаксичні варіанти сполучень (з 

прикметником у ролі означення, з іменником у ролі означень), чи є вони 

рівнозначними. 

2. Замініть словосполучення синонімічними, використовуючи слова з дужок. 

З’ясуйте значення паронімів. 

Ремонт з гарантією – (гарантійний, гарантований), родина гірника – 

(гірнича, гірницька), прикраси з гранату – (гранатні, гранатові), зал для 

демонстрацій – (демонстративний, демонстраційний), внески акціонерів – 

(акціонерні, акціонрські), шафа в аптеці – (аптечна, аптекарська), олія з бавовни – 

(бавовняна, бавовникова, бавовницька), працівник банку – (банковий, 

банківський), матеріал для будування – (будівельний, будівний, будівничий), 

майстерність виконавця – (виконавча, виконавська), корми з вітамінів – (вітамінні, 

вітамінові, вітамінозні), деталь з дефектом – (дефективна, дефектна), диплом 
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інженера – (інженерний, інженерський), виставка книжок – (книжкова, книжна), 

театр на периферії – (периферійний, периферичний), майстерня для реставрації – 

(реставраторська, реставраційна), пояс для рятування – (рятувальний, рятівний, 

рятівничий), лікування у санаторії – (санаторне, санаторське), людина з тактом – 

(тактовна, тактична), екран телевізора – (телевізійний, телевізорний), будівля з 

цегли – (цегельна, цегляна, цегляста). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


