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Практичне заняття № 12 

Тема: Прийменникові конструкції російської мови та їх 

українські відповідники. Функціонально-стилістичні особливості  

вживання сполучників 
План 

1. Зміст понять „ім’я”, „прийменник”. Значення прийменника. 

2. Характеристика прийменників за різними критеріями диференціації (за 

походженням, морфологічною будовою, семантичною ознакою). 

3. Вживання прийменників. 

4. Синонімія прийменникових конструкцій. 

5. Прийменникові конструкції російської мови та їх українські 

відповідники. 

6. Вживання сполучників. 
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Запитання і завдання 

1. За словником лінгвістичних термінів з’ясуйте зміст таких понять, як 

„ім’я”, „прийменник”. 

2. Ознайомтесь із теоретичним матеріалом підручника „Сучасна українська 

мова” та посібника Г.Й. Волкотруб, приготуйтесь до відповіді на такі запитання:  

• Чим визначається вибір прийменника? 



 38

• Які помилки трапляються при неврахуванні стилістичних функцій 

прицменників? 

• Якими є основні правила вживання прийменників при однорідних членах 

речення? 

• Якими є правила чергування прийменників у–в; з–із–з? 

3. У вигляді таблиці представте синонімічні ряди прийменникових 

конструкцій; вкажіть, які з них є взаємозамінними (Див.: посібник Г.Й. Волкотруб, 

С. 148–151). 

4. Вивчіть матеріал § 28 у поібнику Г.Й. Волкотруб, перекладіть 

запропоновані речення українською мовою. Звертайтесь до російсько-

українського словника. 

• По прибытии в порт судно подвергли досмотру. 

• По вашему совету мы внесли ряд изменений в проект. 

• Фирма реализует мебель по безналичному расчету. 

• Все студенты уже разъехались по домам. 

• По делам службы я часто бываю во Львове. 

• Милиционер из службы ГАИ передал по рации приметы скрывшихся 

„Жигулей”.  

• По требованию одной из сторон договор может быть изменен. 

• У нас вы можете получить консультации по всем вопросам, связанным с 

эксплуатацией автомобилей. 

• По сведениям гидрометцентра в выходные дни на Украине сохранится 

теплая ветренная погода. 

• Сборная Украины по баскетболу находится сейчас в Испании. 

5. Відредагуйте речення, поясніть характер помилок.  

• Сьогодні ми бачимо роботи не лише на сучасні або історичні мотиви, а й 

традиційне хатнє начиння (з газ.). 

• Він цікавиться не тільки книгами, а й займається спортом. 
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• Зважаючи на те, що сьогодні погана погода, надягни шарф і капелюх. 

• Повідомляємо, що не можемо скористатися Вашою пропозицією, так як 

зазначена Вами ціна вища, чим у наявних у нас пропозиціях інших фірм. 

• Внаслідок того, що ти отримав двійку, гуляти сьогодні не будеш. 

• Представники 28 країн світу взяли участь не лише у відкритті фестивалю, 

а й виступали на багатьох підприємствах, в навчальних закладах (з газ.). 

• Конструктор повинен займатися не тільки розробкою штампів, але й 

контролювати їх виготовлення у цеху. 

Головний бухгалтер зобов’язаний вести бухгалтерський облік у такий 

спосіб, аби не створювати обмежень для високоприбуткової діяльності 

підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


