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Вступ 

Українська мова  - це мова нашої держави, знати її необхідно, щоб відчувати себе  

громадянином України, культурною і освіченою людиною. Щоб знати мову, треба 

постійно вдосконалювати свої знання: писати, читати, виконувати самостійно завдання 

різної складності.   

Самоосвіта – частина  безперервної освіти, це активна пізнавальна діяльність, яка 

відбувається за особистої ініціативи людини у формі індивідуальної самостійної роботи 

щодо оволодіння знаннями. Потреба в знаннях була і є внутрішньою силою, що стимулює 

людину до активних дій. Згідно з  Положенням про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, що вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна 

робота студентів на сучасному етапі є важливою частиною процесу підготовки фахівців. 

Ефективна реалізація самостійної роботи залежить від зацікавленості в досягненні 

результату, тобто від стійкої мотивації. Вона виявляється в розумінні студентом 

корисності виконуваної роботи як у плані професійної підготовки, так і в плані 

розширення кругозору, ерудиції фахівця. Результати самостійної роботи допоможуть 

студентові краще зрозуміти лекційний матеріал, практичні роботи. 

Мета  самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси 

особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. На молодших курсах самостійна робота з 

української мови ставить  за мету розширення і закріплення знань і умінь, що 

здобуваються студентом на традиційних формах занять. 

Цей методичний посібник має на меті допомогти студентові зорієнтуватися в темах 

і формах самостійної роботи з курсу «Українська мова». Самостійна робота студентів 

охоплює значну кількість тем курсу, які входять до навчальної програми. Більшість тем 

розглядаються на практичних заняттях, але також є теми, що вивчаються студентами 

самостійно і потребують значної уваги з їх боку. У запропонованому методичному 

посібнику містяться рекомендації щодо організації, підготовки та проведення самостійної 

роботи студентів із урахуванням форм активізації пізнавальної діяльності. 

Основні функції самостійної роботи студентів: 

1. Навчальна. Полягає в опрацюванні першоджерел. Сприяє більш глибокому 

осмисленню вже засвоєної суми знань  

2. Пізнавальна. Полягає в опануванні нової суми знань, розширенні меж світогляду  

3. Стимулююча. Така організація самостійної роботи, коли студент отримує 

задоволення від результатів пізнавальної діяльності  

4. Виховна. Спрямована на формування таких якостей як воля, цілеспрямованість, 

відповідальність, дисциплінованість  

5. Розвиваюча. Спрямована на розвиток самостійності, творчості, дослідницьких 

умінь особистості  

Методичні вказівки з організації і планування самостійної роботи студентів з 

української мови складаються з: 

- навчальної програми самостійної роботи з української мови з визначенням змісту 

та кількості годин, відведених на таку роботу; 

- методичних рекомендацій студентам щодо вивчення конкретної теми програми; 

- переліку літературних джерел , що сприяють вивченню дисципліни; 
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- добірки практичних завдань для піднесення рівня мовної компетенції та розвитку 

основних комунікативних умінь; 

- добірки контрольних питань для самоперевірки. 

 Форма контролю самостійної роботи – перевірка викладачем виконаних завдань, 

перевірка конспекту теоретичного матеріалу в зошиті для самостійної роботи,  виступ 

студента з підготовленим матеріалом на практичному занятті. Питання, відведені для 

самостійної роботи, виносяться на поточний, тематичний і підсумковий семестровий 

контроль. З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу 

студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань. Корекція результатів 

самостійного вивчення матеріалу здійснюється при виконанні тестових завдань та 

контрольних робіт. 

Критерії оцінювання. Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 1 до 

12 балів. Критеріями оцінки  виконаних завдань є:  

- повнота та глибина засвоєної студентом інформації, що виявилася в повному 

розкритті теоретичних питань у конспекті зошита для самостійної роботи; 

- конспект  має бути стислим і чітким, обов’язково повинен містити  посилання на 

використані джерела; 

- грамотність й акуратність оформлення  роботи; 

- правильність виконання практичного завдання; 

- комунікативні вміння; 

- рівень мовленнєвої культури. 

 Оцінювання результатів навчання української мови здійснюється на основі 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України (див. навчальну програму з української 

мови для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, рекомендованої Інститутом 

інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України  як 

навчальної програми для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації». 
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Навчальна програма самостійної роботи з української мови  

№ 

п.п 

Семестр Розділ програми  Тема програми К-сть 

годин 

1 1 Практична стилістика і 

культура мовлення. Стилістичні 

засоби фонетики. 

Складні випадки правопису м 

'якого знака й апострофа 

1 

2 1  

Практична стилістика і 

культура мовлення. Стилістичні 

засоби фонетики. 

Складні випадки правопису 

слів з ненаголошеними  

голосними. 

 
 

1 

3 1 Практична стилістика і 

культура мовлення. Стилістичні 

засоби фонетики. 

Складні випадки правопису 

слів зі спрощенням в групах 

приголосних. 

 

1 

4 1 Практична стилістика і 

культура мовлення. Стилістичні 

засоби фонетики 

Складні випадки правопису  

слів із подовженням та 

подвоєнням  у групах 

приголосних. 

1 

5 3 Стилістика складних речень. 

 

 Пунктограми в 

безсполучникових складних 

реченнях. 

 

1 

6 3 Стилістика  речень з різними 

способами вираження чужого 

мовлення. 

 

Пунктограми при прямій мові, 

цитатах, діалозі. Синоніміка 

речень з прямою мовою, 

реплік у діалозі і непрямій 

мові. 

 

1 

  Всього  6 
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             Те, що я чую, я забуваю.  

    Те, що я бачу, я пам’ятаю.  

                   Те, що я роблю, я розумію. 
                                                                                                                                                                         Конфуцій  
   

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1  
 

Розділ: Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики. 

 

Тема: Складні випадки правопису м 'якого знака й апострофа.   

 

Студент повинен знати: правопис слів з апострофом та м 'яким знаком. 

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила; знаходити і виправляти 

орфографічні помилки в своєму і чужому мовленні, правильно писати слова з апострофом та  

м' яким знаком. 

 

План роботи: 

1. Повторити тему «Правопис слів з апострофом та м'яким знаком». 

2. Виписати з вивчених художніх творів з української літератури приклади слів на кожне 

правило з вивченої теми. 

 

Рекомендації з вивчення теми: 

 під час вивчення теми користуйтеся літературою: 

1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  

2009. 

2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: 

Вища школа,  1997.  

3. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  

вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001. 

4. Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: 

навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. 

5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998. 

 

Теоретична довідка 

Правила вживання апострофа та м'якого знака 

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї, що позначають два звуки [й + а; й + у; й + е; й + 

і], для позначення роздільної вимови твердих приголосних у таких випадках: 

1. Після б, п, в, м, ф: б’є, в’ється, в’ялий, п’ють, м’ятний, солов’ї, кав’ярня, 

полум’яний, пам’ять, Прип’ять, торф’яний. 

2. Після твердого р у кінці складу: пір’я, сузір’я, матір’ю, бур’ян, у Причорномор’ї. 

3. Після к в імені Лук’ян і похідних від нього словах: Лук’яненко, Лук’янівка, 

Лук’янов. 

4. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий 

приголосний:без’язикий, від’їхати, з’ясувати, об’єднаний, під’їзд, возз’єднання, 

між’ярусний, пів’яблука, дит’ясла. 

Апостроф не ставиться перед я, ю, є: 



7 
 

1. Після б, п, в, м, ф, якщо перед ним стоїть приголосний (крім р), який належить до 

кореня:дзвякнути, мавпячий, морквяний, святкувати, тьмяний, цвях, свято, духмяний, 

але черв’як, верб’я, торф’яний. 

2. Після р на початку складу (я, ю, є позначають м’якість звука [р]): буря, буряк, 

борються, гарячий, дрючок, крюк, моряк, рябий, рясний, рятувати, Рєпін. 

 

М'який знак пишеться:  

1. Після букв д, т, з, с, ц, л, н у кінці та в середині слів перед буквами, що позначають 

тверді приголосні звуки: молодь, біль, колись, донька, батько;  

2. У середині складу перед о: льотчик, сьомий, тьохкати;  

3. У прикметникових суфіксах -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий) : український, ткацький, 

ризький;  

4. Після букви н у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк_, -ісіньк-, -юсіньк-: серденько, 

тихесенький, малюсінький, повнісінькій;  

5. У буквосполученнях льц, ньц, ньч, льч, що походять із льк, ньк: ляльці, ляльчин 

(лялька); доньці, доньчин (донька);  

6. Після букви л перед буквами, що позначають м'які приголосні звуки: рибальський, 

сільський.  

 

М'який знак не пишеться:  

 

1. Після букв, що позначають губні та шиплячі звуки: степ, плач, сімсот;  

2. Після р у кінці слова та складу: бібліотекар, календар (але Горький);  

3. Між двома однаковими буквами, що позначають м'які подовжені приголосні: знання, 

стаття;  

4. Між двома м'якими приголосними - м'якість першого з них виникає як результат впливу 

наступного м'якого приголосного: ніжність, майбутнє;  

5. У буквосполученнях лц, нц, лч, нч, які походять від лк, нк: матінці (матінка), рибалці 

(рибалка);  

6. Після н перед шиплячими та суфіксами -ськ(ий), -ств(о) : менший, тонший, 

громадянство.  

 

Примітка! Якщо знак м'якшення вживається в початковій формі слова, то він 

зберігається й в усіх інших формах, а також у похідних словах незалежно від характеру 

подальшого приголосного: різьба - різьбар, тьма -тьмяний.  

 

Практичні завдання 

Випишіть слова у дві колонки: у ліву — з апострофом, у праву — без нього, щоб 

дізнатися, що зашифровано в завданні. 

1.В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Ілл..я, об..єкт, р..яно, об..єднання, 

напам..ять, астрахан..ський, ув..язнений. 

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу літеру — отримаєте назву твору  Б. Олійника. 

 

2. Дит..ясла, духм..яні снопи, ін..єкція, в..яжеться, Р..єпін, св..ятопис, п..ятсот, кров..ю, 

міл..йони, В..єтнам, бур..як. 
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Ключ. Підкресліть у кожному слові або словосполученні передостанню букву — 

прочитаєте назву одного з творів Лесі Українки. 

 

3. Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, 

атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, 

кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, 

евол..юція. 

Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів’я. 

 

4. Інтерв..ю, ф..юзеляж, різьб..яр, верб..я, ад..юльтер, ад..ютант, н..юанс, к..ювет, 

нав..язливий, Омел..ян. 

Ключ. Прочитавши перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у 

другому, отримаєте ім’я та прізвище «каменяра» України, автора збірки «З вершин 

інизин», п’єси «Украдене щастя». 

 

Розподільне письмо 

 

 Поставте, де треба, апостроф, поясніть його вживання. Згрупуйте слова згідно із 

правилами його вживання (1 група —після букв б, п, в, м, ф, які передають на письмі 

тверді губні приголосні звуки, якщо перед ними немає кореневого приголосного 

(крім р); 2 група — після р в кінці складу; 3 група —після префіксів, що 

закінчуються на приголосний: з’єднати, під’їхати, роз’яснити; 4 група — у складних 

словах, перша частина яких закінчується на приголосний; 5 група — після к у слові 

Лук’ян та похідних від нього). Слова, в яких апостроф не вживається, випишіть у 6 

групу. 

Полум..яніти, Амудар..я, різдв..яний, між..ярусний, присв..ята, безвітр..яний, Лук..яненко, 

бур..ячиння, Солов..йов, Валер..ян, сер..йозний, повітр..я, міжгір..я, пор..ядок, довір..я, 

забур..янений, вітр..як, валер..янка, б..язевий, сім..янин, зат..ямити, запам..ятати, 

Дерев..янко, медв..яний, В..язьма, дріб..язковий, взаємозв..язаний, рутв..яний, 

різьб..ярство, зав..язка, підрум..янений, зм..якшити, львів..яни, поголів..я, перед..осінній, 

роз..ораний, слов..яни, звір..ячий, роз..ятрений, трьох..етапний, трьох..ярусний, 

об..їжджати, об..ємний, без..ядерний, необ..їжджений, пів..язика, арф..яр, возз..єднання, 

в..йокнути, дит..ясла, пів..Європи, кам..яний, безвітр..яний, бур..ячиння, Валер..ян, 

звір..ячий, Лук..янович, повір..я, сер..йозний, повітр..я, міжгір..я, пор..ядок, довір..я, 

Лук..янчук, кар..єра, всер..йоз, тр..юм, Гур..єв, підгір..я, матір..ю, Р..єпін, з матер..ями, 

бур..я, р..ясно, кур..йозний, забур..янений, вітр..як, Гур..ївка, р..яд, від..ємний, 

без..ідейний, з..організувати, дез..орієнтація, сан..інструктор, Із..яслав. 

 

Дослідження-відновлення 

 

Запишіть подані слова орфографічно та поясніть наявність або відсутність у них 

апострофа. 

[вjачеислаў], [мjата], [л’убовjу], [подв’і рjа], [бур’ак],[пjатниц’а], [беизазикиĭ], 

[чотир’охjарусниĭ], [беизгол’івjа],[з’в’ір’ачиĭ], [м’іжjеўропеіс’киĭ], [звjазати], [пjанкиĭ], 

[зjідеиниĭ],[мjач], [погол’івjа], [морквjаниĭ], [з’іўjалиĭ], [розjареиниĭ], [ц’в’ах],[р’асниĭ]. 
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Перепишіть слова, замість крапок поставте, де треба, м’який знак. Поясніть правила 

вживання м’якого знака. 

Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., мороз.., постат.., близький, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко, 

тон..ко, пол..с..кий, в’юн..кий, держал..це, кружал..це, ціпил..но, Ковал..чук, Медвед..чук, 

палац.., палец.., бац.., Хар..ків, Мозир.., шир..ма, сімдесят.., сім..сот, с..огодні, утр..ох, 

купец..кий, одес..кий, кавказ..кий, бас..ко, різ..ко, брин..чати, різ..бяр, дон..ці, стан..те, 

сип..те, ріж..те, сон..кові, млин..кові, вір..те, удар..мо, комір..чику, 

тр..ома, шіст..ма, шіст..ома, с..ома, віс..ма, снит..ся, сниш..ся, доч..ці, сваш..ці, лял..ці, 

лл..ю, віз..му, гір..ку, гал..ці, Гал..ці, пол..ку (танок), пол..ку (військова одиниця), тіл..ки, 

(з) тол..ку, міл..ка (риба), міл..кий. 

 

Подорожуючи Францією, ми відвідали такі міста й містечка: 

Ам..єн, Д..єпп, Мез..єр, Авін..йон, Монпел..є, Перпен..ян, Пуат..є, В..єрзон, Лор..ян, 

Комп..єнь, Понтарл..є, Т..йонвіль. 

Прокоментувати свій вибір. Розказати, у яких випадках ставиться апостроф, а в яких — 

м’який знак 

Завдання в тестовій формі 

Правопис м’якого знака 

1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А Пол..ща, л..вівський, низ..кий, мен.лне 

Б тернопіл.хький, ніч..ка, дяд..ко, бат..ко 

В вуз..кий, б’єт..ся, бад..орість, нян.лин 

Г біл..ше, Гуцул..іцина, київс..кий, піс..ня 

Д л...отчик, Уман..щина, їдал..ня, взірец.. 

 

2. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

      А волен..ці, навчаєт.хя, камін..чик 

Б карпат.ський, слиз..кий, матусен..ці 

В ошукан.хтво, сяд..те, мадярський 

Г лікарен.., азовс..кий  

Д винос..те, подільський, заволз..кий 

 

.3.  М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А щиріс..ть, ковал.хький, військовий  

Б піднос..ся, виріз..блений, люде..кість  

В розріс.хя, слов’янс..кий, брин..чати  

Г кам’янобрід.хький, яблун..ці, кин..те  

Д дитин..ці, товарис..кий, кишен..ці 

 

4.М’якпіі знак па місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А няньчин, рибон..ці, кружал..це  

Б  сторонон..ці, мудрец.. 

В промін..ці, чотир..ох, Вас..ці  

Г облич.., з’ясуєт.хя, друкарен.. 

Д тюр..ма, цвірін..кати, годит.хя 
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5. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А громадян.хтво, нян..чити, вишен..ці 

Б піт..ма, хвац..куватий, зган..бити 

В гордіс..ть, консул.хький, річен..ці 

Г корін..чик, виход..те, купал.хький 

Д русал..чин, погод..ся, лял..чин 

 

6. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А відчуваєт.хя, черешен..ці, Хар..ків 

Б різ..блений, близ..кість, він..чати 

В жен..шень, тридцят.., хатин..ці 

Г рибон..ці, Гор..кий, тайван.ський 

Д трипіл.ський, турецький, хатин..ці 

 

7. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А радомишл..ський, утр..ох, лл..ється 

Б свійс..кий, зозул..ці, сторонон..ці 

В таріл..ці, хорол.хький, уральський 

Г помешкан.., весіл.., ірпін.хький 

Д сяд..те, в’яз..кість, пот..марений 

 

8. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А голубон..ці, стіл.-чик, злаз..те 

Б кін..цівка, крад..кома, чист..те 

В сіл.хький, наріж..те, дивац..кий 

Г молот..ба, глян..те, п’ятдесят.. 

Д різ..кість, слиз..кий, шкатул..ці 

 

9. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка 

А Тет..яна, календар.., громадянський  

Б передач.., трудівниц.., Вернад.хький  

В Ґдан.хьк, подільський, карбован..цем  

Г барабан..щик, Ковал.хький, колис..ці  

Д голівон..ці, долин..ці 

 

10. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка 

А шануєш.., пан.лцина, глянец.. 

Б колос.хя, любов.., памороз.. 

В міц.., жовч.., астраханський 

Г сип..те, тон..ший, корис..тю 

Д поліс..кий, мрієш.., пас..мо 

 

11. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка 

А безсил..ля, постав..те, борот..бист 

Б сімдесят.., кобзар.. 
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В мистєц..кі, північ.., майбут..нє 

Г ниточ..ці, повіл..но, славет..ність 

Д порад..те, склепін..частий, Сибір.. 

 

12. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка  

А Ул..яна, промін..чик, тварин..ці 

Б бояз..кий, ковз-.кий, різ..бяр 

В Луган..щина, угорський, мас..ці 

Г млин..ці, галуз..ці, брин.лати  

Д чотир..ма, брун..ці, стежин..ці 

 

 

 
Завдання в тестовій формі 

Правопис апострофа 

1. Апостроф треба писати в усіх словах рядка  

А хом..ячисько, кур..йоз, надвечір..я  

Б в..язи, святилище, сухом..ятка  

В бур..ячиння, крем..яний, прив..ялий  

Г вітр..як, в..єтнамець, стерв..ятник  

Д Стеф..юк, Лук..янчук, Солов..яненко 

 

2. Апостроф треба писати в усіх словах рядка  

      А темр..ява, валер..янка, Прип..ять 

Б пан..американський, в..язка, б..є 

В роз..ївся, хлоп..ятко. пів..ящика 

Г дріб..язковий, гр..ядка, любов..ю 

Д тр..юк, переджнив..яний, узгір..я 

3.   Апостроф треба писати в усіх словах рядка  

      А різнограв..я, пуп..янок, луб..яний 

Б дез..акгивація, гороб..ята, кров..ю 

В безправ..я, без..іменний, п..янкий 

Г череп..я, обр..ядовість, зіп..ястись 

Д в..ялити, без..ядерний 

4. Апостроф треба писати в усіх словах рядка  

      А зав..язка, під..язиковий, бур..я 

Б м..яч, потьм..янілий 

В від..ємний, заозер..я, під..ярок 

Г роз..юшити, гр..юкати 

Д кип..ятити, гар..ячий, пам..ягь 

5. Апостроф треба писати в усіх словах рядка  

     А виїжджати, р..яска, міжбрів..я 

Б з..ясувати, олов..яний, реп..ях 

В вп..ятьох, цв..яшок, бур..янище 

Г багатослів..я, р..ядовий, плем..я  
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Д бар..єр, плоскогір..я, бр..язкати 

 

6. Апостроф треба писати в усіх словах рядка 

А брукв..яний, м..якшати, м..ясний 

Б іілоскостоп..я, гіомор..янин, дуб..я 

В вар..язький, пір..ячко, розіп..ятий 

Г підгір..я, перемир..я, різнобарв..я 

Д Мар..янівка, п..ятдесят, кур..ятина 

 

7. Апостроф треба писати в усіх словах рядка  

А Слов..яносербськ, зап..ястя, підребер..я  

Б підрум..янити, супер..успіх,  

В П..ятигірськ, пере..їздити, пустослів..я 

Г Б..єлгород, Середземномор..я, зав..язь  

Д Св..ятогірськ, запам..ятати, об..юшити 

 

8. Апостроф треба писати в усіх словах рядка 

А вп..ястис'я, р..яднина, під..яр..я 

Б пам..ятник, набр..як, пуп..янок 

В звір..ята, Григор..єв, безжур..я 

Г черв..ячок, над.лхати, Бр..юллов 

     Д з..явисько, п..ятихатки, з..їсти 

 

9. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

А моркв..яний,  черв..ячок 

Б сурм..яний, пам..ять, тьм..яний 

В міжгір..я, гр..ядка, бур..янище 

Г риб..ячий, об..єднання, верб..я 

Д з..єднати, з..ясуваги, з..агітувати 

10. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

А Мін..юст, без..язйкий, сузір..я 

Б рутв..яний, відв..язати, бур..ян 

В рум..яний, р..ядок, торф..яний 

Г розм..яклий, різьб..яр, дит..ясла  

Д об..єктив, зор..яний 

 

11. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

А зв..язківець, поголів..я 

Б багр..яний, матір..ю, подвір..я 

В пів..яру, пір..я, пан..європейський 

Г пів..огірка, між..ярусний, здоров..я 

Д арф..яр, безхмар..я, медв..яний 

12. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

А фарб..яр, Лук..янівка 

Б роз..єднати, лижв..яр, риб..ячий 
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В верб..я, плоскогір..я, з..економити 

Г сер..йозний, обв..язати, повір..я 

 

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №2 

  

 

Розділ:  Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики.  

 

Тема: Складні випадки правопису слів з ненаголошеними  голосними. 

 
Студент повинен знати: правопис слів з ненаголошеними голосними. 

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила;  знаходити і 

виправляти орфографічні помилки в своєму і чужому мовленні, правильно писати слова з 

ненаголошеними голосними. 

 

План роботи: 

3. Повторити тему «Правопис слів з ненаголошеними голосними». 

4. Виписати з вивчених художніх творів з української літератури приклади слів з 

ненаголошеними голосними 

5. Скласти з виписаних слів кросворд «Перевіряємо правопис ненаголошених Е, И» (не 

менше 20 слів). 

 

Рекомендації з вивчення теми: 

 зверніть увагу на правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-; 

 розрізняйте значущі частини слова; 

 зверніть увагу на правопис ненаголошених голосних в суфіксах; 

 використовуйте чергування голосних звуків для перевірки правопису ненаголошених Е, 

И; 

 під час вивчення теми користуйтеся літературою: 

6. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  

2009. 

7. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: 

Вища школа,  1997.  

8. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  

вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001. 

9. Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: 

навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. 

10. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 

1998. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Чому виникають сумніви при написанні Е, И в значущих частинах слова? 

2. Як перевірити правопис ненаголошених голосних в коренях, суфіксах і префіксах? 
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Теоретична довідка 

 

Практичні завдання 

Запишіть слова, вставляючи пропущені літери. Доберіть, де це можливо, перевірні 

слова. 

Роздивлятися, кр..вавий, стр..міти, т..рплячий, де..шевий, зб..р..гти, б..р..жливий, 

немилосердний, повертатися, уіц..мити, непримиренний, справедливий, минулий, 

тр..мтіти, дзв..нить, ос..литися, звичайний, гр..міти, дж..р..ло, вс..р..дині, в..селка, 

ш..л..стіти. 

 

Запишіть слова у дві колонки: 1) з ненаголошеним е; 2) з ненаголошеним и. 

1.Е т..кетка, д..сятий, еф..ктивний, нож..ці, кат..горія, ап..льсин, т..жневий, доб..реться. 

Ключ. Підкресливши першу букву у кожному слові, прочитаєте назву одного з віршів І. 

Франка. 

Правопис ненаголошених е, и, о 
Правило Приклади 

1. У складах з ненаголошеним о пишемо ту 

ж букву о, що й під наголосом 

боротися (бо бореться), голубка (бо голуб)\ 

колоти (бо колотий) 

О пишемо і в таких словах, де сумнівний 

звук наголосом перевірити не можна 

лопух, сокира, союз 

2. У деяких словах на місці о перед пос-

тійно наголошеним а (я) маємо у вимові й на 

письмі а 

багатий, багато, багатство, багаття, ба^ 

гач, гарячий, гарячка (пор. горіти), гаразд, 

кажан, калач, качан, хазяїн, а також у де-

яких похідних з іншим наголосом: багатир 

(багач); але: гончар, корявий, лопата, п(> 

ганий, ропа, солдат, товар, а також богатир 

(велетень), монастир 
1. У складах з ненаголошеними е та и 

пишемо ту ж букву, що й під наголосом 

далекий (бо даль), село (бо сёла), веселий (бо 

весело), пишу/ (бо пйше), зима (бо зими) 

У словах із постійним наголосом невира-

зний звук слід перевіряти за словниками 

левада, леміш, кишеня, минулий 

2. Е пишеться завжди: а) у групах -ере-, -

еле- 

берег, дерево, серед; селезень, шелест, 

зелень 
б) коли е випадний березень (бо березня), вітер (бо вітру), 

справедливий (бо правда) 

в) у суфіксах -еня, -єн-, -енк-, -еньк-, -

ер(о), -есеньк-, -ечк-, -тель 

кошеня, зроблений, Ющенко, рученька, во-

сьмеро, малесенький, книжечка, учитель 

1. И пишемо в ряді слів у групах -ри-, -ли- 

між приголосними у відкритих складах 

бриніти, гриміти, дрижати, кривавий, кри^ 

нщя, тривати, тривога; глитати 

2. Іноді ненаголошений и в групах -ри-, -

ли- можна перевірити наголосом 

кришити {крихта), тримати 

(<отримувати); блищати {блиск) 
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2. Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, 

кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве. 

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте ім’я та прізвище автора 

повісті «Зачарована Десна». 

3. З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, 

чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, 

з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро. 

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву — прочитаєте народну мудрість. 

4. Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, 

ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, ен..ргетичний. 

Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочитаєте закінчення 

вислову В. О. Сухомлинського «Треба  тонко відчувати три речі: …» 

 

Завдання в тестовій формі 

1. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка  

А  ш..потіти, ш..рокий, сп.лати 

Б  к..сіль, кош..ня, зал..вати 

В  мережево, гл..бінь, п..ріг 

Г  мар..во, згар..ще, мороз..во 

Д  книж.лка, вул.лка, вузл.лок 

2. Літеру и пропущено в реченні 

А  Правда холодна, а бр..хня тепла. 

Б  Мир та лад — в..ликий клад. 

В  Як не вмієш, то й не б..рися. 

Г  Див..ться звисока, а нічого не бачить. 

Д Сини до хати принесуть, а дочки угли розн..суть. 

3. Літеру е пропущено в реченні 

А  В юності нам найчастіше виб..рає дорогу серце. 

Б  Я візьму той рушник, прост..лю, наче долю. 

В  Багряні хребти попідп..рали небо. 

Г  Зоря вечірня прост..лає останні смуги на воді. 

Д   Можна все на світі виб..рати, сину. 

4. Прочитайте речення. 

А з(1)мля л(2)жить м(3)дова, а поля пожаті мріють, на городах дост(4)гають 

гарбузи з(5)леноребрі. 

Літеру и треба писати замість цифри А 1   Б 2 В З  Г 4 Д 5 

 

5. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А зас..нати, дзв..ніти, др..жати 

Б тр..мтіти, сп..нити, прокл..нати  

В  л..ман, кр..мезний, оз..ратися  

Г  с..рпанок, добр..во, кр.лпталевий  
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Д  чуж..нецький, ож..вати, бад..лина 

 

6. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А  схвалювати, ос..ледець, пряд..во 

Б  пал..чка, в..сочина, кош.лок 

В  диплом,  створення, вогнище 

Г   м.лькати, гл..бінь, скр..піти  

Д  кр.лнити, сем..ро, х..мерний 

 

7. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А промов..стий, сх..литися, тр..мати 

Б  пр..звисько, вр..ватися, зб..регти 

В виховат..ль, сел.лце, тр..валий 

Г к..рпатий, т..рплячий, розх..тати , 

Д очищ..ння, нам..стинка, поз..чати 

8. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А сл..вовий, перепл..вуть, д..таль 

Б  бл..скавиці, одгр..міти, муз..ка 

В печ..ніги, кр..тичний, заруч..ни 

Г хр..зантема, велос..пед, с..режки 

Д континент, гор..зонт, п..рукар 

9. Букву е па місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А  зл..генька, пр..вітний, кл..новий 

Б  запечалитися, хр..бет, зв..чайний  

В  м..нувшина, д..белпй, дол..нька  

Г  п.латка, заперечити, л..дацюга  

Д  д..вина, гр..чаний, м.лушливий 

 

10. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А тихес..нький, вое..ни, видов..ще 

Б  куч..рявий, зн..нацька, пл.хкатий 

В об..реги, зас..лити, невм..рущий 

Г лементувати, стр..міти, скр..бти 

Д вир..нути, дал..чінь, оч..видець 

 

11. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А розч.хати, підстригати, бр..хати 

Б апельсиновий, м.даліст, пташ..чка  

В спостереження, хвил..чка, побл..зу  

Г мислення, виш..нька, автор..тет  

Д суперечливий, вар..во, од..колон 

 

12. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А р..бристий, р..веранс, р..дати 

Б марм..лад, пел..на, през..дент 
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В в..ршина, св.хтіти, р..зонанс 

Г вер.лцати, р-.візія, хр.хтини 

Д чиновник, об..рти, тв..рдиня 

 
13. Прочитайте поезію. 

М(1)нає літо. Осінь вже бр(2)де, 

Лісів багрець торкнувся вер(3)сневий. 

І пахне чебр(4)цем, і листя де-не-де, Кружляючи, лягає під 

д(5)рева. 

Літеру и треба писати замість цифри 

А 1 
Б 2 
В З 
Г 4 
Д 5 

14. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А к..шеня, к.. п’ятити, л...генда 

Б бр..ніти, вит..рати, скр..піти 

В тр. .вога, ст...блина, ож..вати 

Г д..ректор, зд..рати, мер..хтіти 

Д т..рпіти, п..ріг, прим..ритися 

 

15. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А шел.хтіти, г..рой, глиб..на 

Б б..региня, скр..штати, л..мон 

В кл..котіти, заб..ру, ст..жина 

Г л..тіти, мереж..во, пов..рхово 

Д зам.ти, мороз..во, л..мон 

 

16. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка  

А вул..чка, оч..рет, ч..мпіон, юрисдикція 

Б ф.хтиваль, гр..чаний, плет..во, в..чоріти 

В замерехтіти, гус..ниця, л..вада, т..раж 

Г ал..горія, склепіння, ш..ренга, дон..чка 

Д бр..ніти, вел..тень, зайч..ня, Водохр..ще 

 

17. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А д..шевий, лот..рея, ст..блина, нд..бетання  

Б іц..дрівка, вел..чезний, вист..лити, ч.ліурний  

В сут..ніти, в..рещати, кол..скова, в..рболіз  

Г в..черя, кр..тичний, благоч..стивий, м..даль  

Д кл..котіти, тр..вожний, в.хелка, ш..потіти 

 
18. Прочитайте поезію. 

Л(1)тять, пл(2)вуть і сурмлять ув імлі шовкові, жовті й с(3)зопері 

птиці із конт(4)нентів чорної з(5)млі у рідні тізда, на свої кр (6)ниці. 



18 
 

Літеру е треба писати на місці цифр 

А 1,3 

Б 2, 4  

В 1,5  

Г 5, 6  

Д 2,3 

19. Букву о на місці пропуску треба писати 
в усіх словах рядка 

А с..кира, кр..пива, п..ртрет 

Б ябл..ко, г..лубиний, л.ліата 

В к..жух, п..ріг, б..гатир (заможний) 

Г сл..в’яни, ч..рнило, к..зан 

Д т..вар, к..миш, марм..р 

 

 

 

 



 

 
 

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №3 
        

 

Розділ: Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики. 

Тема: Складні випадки правопису слів зі спрощенням в групах приголосних. 

 

Студент повинен знати:  правопис слів зі спрощенням в групах приголосних. 

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила; знаходити і 

виправляти орфографічні помилки в своєму і чужому мовленні, правильно писати слова зі 

спрощенням в групах приголосних. 

 

План роботи: 

1. Повторити тему «Правопис слів зі спрощенням в групах приголосних». 

2. Скласти твір-мініатюру «Відклади щось на завтра –  і воно зникне, не здійснене і 

забуте ( Пабло Пікассо)», використовуючи  винятки зі спрощення приголосних. Слова-

винятки підкреслити. 

 

Рекомендації з вивчення теми: 

 зверніть увагу на винятки зі спрощення приголосних; 

 розрізняйте слова іншомовного походження і власне українські; 

 розрізняйте спрощення приголосних у вимові і на письмі; 

 під час вивчення теми користуйтеся літературою: 

1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА», 

2009. 

2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: 

Вища школа,  1997.  

3. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  

вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001. 

4. Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: 

навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. 

5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Для чого застосовується спрощення при збігу кількох приголосних? 

2. В яких групах приголосних можливе спрощення?  

3. Чому не відбувається спрощення приголосних в словах іншомовного походження?  

 
Теоретична довідка 

1. У вимові й на письмі відбувається спрощення в таких групах приголосних: 
а) -ж(д)н-, -з{д)н-, -с(т)н-, -с(т)л- 
 
У групах приголосних -ждн-, -здн-, -стл-,-стн- випадають д і т: тиждень — тижня — 
тижневий; виїздити — виїзний, поїзд — поїзний; лестощі —улесливий, щастя — 
щасливий; вість — вісник, користь — корисний, честь — чесний, якість — якісний. 

Винятки: зап’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, хворостняк, шістна-
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дцять. 
Примітка. У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з 

кінцевим -ст, літера т у групі приголосних -стн- зберігається, хоч відповідний звук і не 

вимовляється: аванпост — аванпостний, баласт — баластний, компост — компостний, 

контраст — контрастний, форпост — форпостний. 

б) -з(к)н-, -с(к)н-  

У групах приголосних -зкн-, -скн- випадає к при творенні дієслів із суфіксом -ну-: 

бризк — бризнути, брязк — брязнути, блиск — блиснути, писк — писнути, плюск — 

плюснути, тріск — тріснути. 
Винятки: випуск — випускний, виск — вискнути, риск — рискнути. 
в) -с(л)н-, -р(д)ц- 
 
У групі приголосних -слн- і -рдц- випадають л та р: масло — масний, мисль —умисний, 
навмисне; ремесло —ремісник; серденько — серце. 

2. Лише у вимові відбувається спрощення: 
а) у групах приголосних -стц-, -стч-: невістка - невістці, невістчин; 

б) у групах приголосних -стськ-, -нтськ-, -нтств-: фашист — фашистський, студент — 
студентський, студентство. 

Практичні завдання 

Вправа 1. Утворіть від поданих іменників прикметники. З’ясуйте, в яких словах 

відбулося спрощення приголосних, а в яких — ні. 

    Честь —                     Контраст —  

    проїзд —                    користь —  

    баласт —                    пестощі — 

    щастя —                     тиждень — 

    зап’ястя —                  компост — 

Вправа 2. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені літери. Поясніть 

правопис слів. 

Пристрас…ний, контрас…ний, прихвос…ні, сон…це, чес…ний, мес…ник, сер…це, 

студен…ський, фашис…ський, влас…ний, очис…ний, дилетан…ський, доблес…ний, 

кож…ний, повіс…ці, пос…лати, ровес…ник, свис…нути, совісн…ий, ус…ний, 

хрус…нути, ціліс…ний, словес…ний, виїз…ний, шіс…десят, зліс…ний, у кіс…ці, 

шіс…надцять, ях…смен, капос…ний, журналіс…ський, вартіс…ний, якіс…ний. 

 

Вправа 3. Утворіть від поданих слів прикметники та запишіть їх. Поясніть їх 

правопис. 

Кількість, область, честь, захист, якість, студент, кореспондент, вартість, совість, 

пропагандист, парламент, інтелігент, рецензент, диригент, сержант, інтурист, лейборист, 

сепаратист, соціаліст, колективіст, агентство, пристрасть, проїзд, радість, щастя. 

 

Вправа 4. Утворіть від поданих слів іменники із суфіксом -ство(о). Запишіть ці слова, 

поясніть їх вимову й написання. 

Президент, студент, практикант, педант, сектант, капітулянт, комедіант. 

 

Вправа 5. Складіть речення з поданими словами, пам’ятаючи, що в них спрощення в 

групах приголосних на письмі не відбувається. 
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Журналістський, шістнадцять, хвастливий, пестливий, контрастний, агентство, 

зап’ястний, гігантський, студентський, туристський. 

 

 
Завдання в тестові формі 

 
1.    Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка 

А проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний 

Б совіс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний 

В шіс..надцять, очис..ний, доблес..ний 

Г участник, зап’яс..ний, швидкіс..ний 

Д хвас..ливий, улес.ливий, щас..ливий 

 

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка  

А тиж..ненвий, форпос..ний, вартіс..ний 

Б хвас..нути, ніс..ний, заздріс..ний  

В шус..нути, кіс..лявий, буревіс..ний  

Г облес..ний, ус..ний, швидкіс..ний  

Д беззахис..ний, компос..ний, доблес..ний 

 

3. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка  

А прихвос..ні, хрес..ний, напас..ник 

Б зловіс.ліий, шіс.хот, корис..ний 

В кількіс..ний, хворое..няк, бриз..пути 

Г страс..ний, боліс..ний, зап’яс..ний 

Д навмис..не, балас..ний, ненавис..ний 

4. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка  

А сер..цевий, мес..ник, контекстний 

Б блис..нути, мас..ний, особистіс..ний 

В пес..ливий, захис..ник, піз..ній 

Г радіс..ний, аванпос..ний, зліс..ний 

Д совіс.-ний, безжаліс..пий, фігуристці 

5. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка  

А перс..ні, вииус.лшй, тріс..нути 

Б аген.хтво, каное..ний, якіс..ний 

В артис..ці, хрус..нути, зас..ланий 

Г невіс..чин, тиж-.невик, умис..ний 

Д влас..ний, ціліс..ний, шелес..нути 

6. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка  

     А буревіс..ник, шістдесят, корис..ливий  

     Б чесаний, мас..ниця, щиросердний  

     В млос-.ний, шубовс..нути, рідкіс..ний  

     Г виїз-.ний, гіган.хький, хрес..ний  

    Д звіс-.но, захис..ний, студентство 

 

7. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка 

А балас..ний, виїз..ний, захис..ний  
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Б перехрес..ний, зап’яс..ний, якіс..ний  

В тиж..невий, випус..ний, вісник 

Г мас..ний, очис..ний, зліс..ний  

Д форпос..ний, безшелес..ний, перс..ні 

 
8. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка 

А стис..нути, учас.лшк, медаліс..ці  

Б наміс..ник, ціліс.лшй, хрус..нути  

В влас..ний, гус..нути, хвас..нути 

Г двоміс..ний, кіс..лявий, піс..ний 

Д компос..ний, прос..лати, доблес..но 

9. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка 

А буревіс..ник, со..нцє, страс..ний 

Б совіс..ний, контекс..ний, корис..ний 

В зліс..ний, шіс.хот, ненавис..ний 

Г надкіс..ниця, навмнс..не, сер..це 

Д пристрас..нпй, почес..ний, пес.ливий 

10. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка 

А прихвос..ні, щотиж..ня, боліс.лшй 

Б почес..ний, мас..ниця, окупантський 

В безкорис..ливий, хвас..ливий, облес..ливий 

Г мес..ник, шіс..надцятпй, безчес..ність 

Д особистіс..ний, хворос..няк, перелес..ник 

11. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка 

А жаліс..ливий, аванпостний, одномас..ний 

Б волейболістці, надшвидкіс..ний, захис..ний 

В благовіс..ний, капос..ний, заздріс..ний 

Г корис..но, передвіс..ниця, журналістці 

Д реміс..ник, комендан..ці, безвиїз.лшй 

12. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка 

А безпристрас..ний, кар’єрис..ці, тиж..ні  

Б радіс..ний, безчес.лшй, турис..ці  

В артис..чин, напас..ник, хрес..ний  

Г хвас..ливий, влас..ний, шістнадцять  

Д заздріс..ний, збриз..нути, безвиїз..но 
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Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №4 
 

 

Розділ: Практична стилістика і культура мовлення. 

 

Тема: Складні випадки правопису  слів із подовженням та подвоєнням  у групах 

приголосних.   

 

Студент повинен знати: правопис слів із подовженням та подвоєнням приголосних.   

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила; знаходити і 

виправляти орфографічні помилки в своєму і чужому мовленні, правильно писати слова з 

подовженням та подвоєнням приголосних. 

План роботи: 

1. Типи подвоєння літер. 

2. Подвоєння літер для позначення на письмі збігу однакових приголосних звуків. 

3. Подвоєння літер на позначення подовженої вимови приголосних звуків. 

            Рекомендації з вивчення теми: 

 зверніть увагу на іменники IV відміни; 

 розрізняйте слова іншомовного походження і власне українські; 

 під час вивчення теми користуйтеся літературою: 

6. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА», 

2009. 

7. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: 

Вища школа,  1997.  

8. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  

вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001. 

9. Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: 

навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. 

10. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 

1998. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Чи подвоюються приголосні в загальних назвах іншомовного походження?  

2. Поясніть подвоєння приголосних у словах панна, мадонна, нетто, вілла, тонна, ванна.  

3. У яких випадках подвоєння зберігається в загальних назвах іншомовного походження?  

4. Поясніть подвоєння приголосних у власних назвах іншомовного походження.  

5. Прокоментуйте написання слів марокканець, філіппінський, голландець 
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Теоретична довідка 

 

Подвоєння приголосних при їх збігу відбува-

ється: 

1) на межі морфем (префікса, кореня, суфікса, 

постфікса), основ складноскорочених слів 

Подвоєння н зберігається й перед суфіксом -ість 

в іменниках та прислівниках, утворених від 

прикметників із подвоєним н 

віддати, роззява; денний, законний; винісся, пас-

ся, розрісся; військкомат, юннат, страйкком 

законний — законність — законно 

     2) у суфіксах -енн(ий), -анн(ий):  

      а) у прикметниках на -енн(ий), -анн(ий) [-

янн(ий)] зі значенням підсилення, збільшення 

ознаки, можливості або неможливості дії 

здоровенний, силенний, численний здійсненний, 

невблаганний, недозволенний, недоторканний, 

незрівнянний, незчисленний, непримиренний, не-

сказанний, нескінченний та в прикметнику ста-

ранний з відтінком підсилення 

б) у прикметниках на -енн(ий) старослов’ян-

ського походження 

благословенний, блаженний, огненний, священ-

ний 

Примітка 1. Подвоєне -нн- зберігається в 
іменниках та прислівниках, утворених від таких 
прикметників 

здійсненність, старанність, старанно, численність, 
численно тощо 

Примітка 2. Н не подвоюється: 
а) в дієприкметниках: 
б) в прикметниках на -ений з відповідних 

дієприкметників (з іншим наголосом) 
в)у прикметниках, утворених від іменників за 

допомогою суфіксів -ан-(-ян-), -ин-, -їн- 

вивершений, вихований, зроблений, поораний, 
сказаний; варений (пор. варений), печений (пор. 
дієприкметник печений) та ін., а також у 
прикметнику довгожданий; гречаний, глиняний, 
бджолиний, солов "іний 

3) у словах бовван, Ганна, лляний, овва, ссати, 

а також у похідних від них 

бовваніти, Ганнуся, ссавець тощо 

Подовження приголосних 

Приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч подов-

жуються (а на письмі позначаються двома літе-

рами), коли вони стоять після голосного: 

а) перед я, ю, і, є в усіх відмінках іменників 

середнього роду II відміни (крім родового мно-

жини) 

Якщо в родовому відмінку множини іменники 

середнього роду закінчуються на -ів, подовження 

зберігається: відкриття — відкриттів, почуття — 

почуттів 

знаряддя, знаряддю, на знарядді та ін.; життя, 

життю, у житті; мотуззя, у мотуззі; колосся, 

колоссю, у колоссі; гілля, гіллю, на гіллі; знання, 

знанню, у знанні; збіжжя, збіжжю, у збіжжі; 

сторіччя, сторіччю, у сторіччі; піддашшя, під-

дашшю, на піддашші; а також у похідних словах: 

гілля — гіллястий, гіллячка; життя —- життєвий 

(і життьовий), життєпис та ін.; але: знань, 

знарядь, піддаш, сторіч, угідь 

б) перед я, ю, і, е в усіх відмінках деяких 

іменників чоловічого та жіночого роду І відміни 

(за винятком родового множини із закінченням -

ей) 

суддя, судді, суддю, суддів і т. ін.; стаття, статті, 

статтею (але в родовому множини — статей); 

рілля, ріллі, ріллю, ріллею; Ілля, Іллі, Іллю, Іллею 

та ін. » 

в) перед ю в орудному відмінку іменників 

жіночого роду однини III відміни, якщо в назив-

ному відмінку основа їх закінчується на один 

м’який або шиплячий приголосний 

молодь — молоддю, мить — миттю, мазі маззю, 

вісь — віссю, міць — міццю, сіль — сі тінь — 

тінню, подорож — подорожжю, ні« ніччю, розкіш 

—розкішшю; але: молодість — молодістю, 

повість — not тю, кров — кров ’ю, матір — матір 

’ю, пригоі — пригорщю (у Н. в. одн. вони 

закінчуються два приголосних (у тому числі шч 

— на гшсь щ), губний або р 
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г) перед я, ю в прислівниках типу зрання, навмання, спросоння; попідвіконню, п> 

підтинню 

д) перед ю, є у формах теперішнього часу 

дієслова лити (литися): 

Примітка. Приголосні не подовжуються в словах: 

кутя, попадя, свиня, у формах числівника третя, 

третє тощо 

ллю, ллєш, ллємо, ллєте, ллють, ллється, ллюті 

ся, а також у похідних: виллю, наллю та ін. 

 

Практичні завдання 

 

Вправа 1.Замість крапок поставте, де потрібно, пропущені літери відповідно до 

правил подвоєння приголосних. 

 Числе…ний, варен…ий, л…ян...ий, бездоган…ий, невин...ий, захоплен…ий, 

нездолан...ий, вогнян…ий, вогнен…ий, несказан...о, обез…броїти, нескінчен…ий, 

натхнен…ий, самовід...ан...ий, багатомільйон…ий, священ...ий, шален...ий, незлічен...ий, 

письмен...ий, незбагнен...ий, бездон...ий, пташин...ий, впевнен...о, змушен...ий, невпин…о, 

стомлен...ий, востан...є, бе...закон...ість, незрівнян…о, гостин…о, від...ален…ий, 

воз...єднаний, старан…о, бов...аніти, священ...ик, печен...ий, здійснен…ий, юн...ат, 

стриман...ий, прихован...о, від...зеркалюватися, зацікавлен...ий, незнан…ий, священ...ик, 

напружен...ість, зрошен...ий, довгождан...ий, блажен...ий, благословен…ий, свячен...ий, 

Над…ніпрянщина 

.  

Вправа 2. Перепишіть, вставте пропущені букви, визначте наголос. Поясніть 

написання слів, подібних за звучанням. 

 Не/оцінен...а ніким робота – не/оцінен...ий скарб, не/впізнан…а мною людина – 

не/впізнан...а людина, не/сказан…е слово – не/сказан…а радість, не/скінчен…а вчасно 

розмова – нескінчен...а розмова, здійснен…е бажання – не/здійснен...а мрія. 

 

Вправа 3. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини, 

користуючись правилами подовження приголосних.  

Ілля, гілля, сталь, юнь, пригорщ, стійкість, путь, рілля, стаття, тінь, верф, юність, 

розкіш, нехворощ, міць, суддя, матір, подорож, кров. 

 

Вправа 4. Замість крапок поставте, де потрібно, пропущені літери відповідно до 

правил подовження приголосних.  

Суцвіт…я, попідтин…ю, повноліт...я, повніст…ю, нал...ю, весіл…я, навман…я, 

узбереж...я, роздоріж…я, папорот…ю, дерт...ю, радіомовлен…я, засил...я, попідвікон...ю, 

безчест...я, ніч...ю, відкрит...ів, безліч…ю, шерст…ю, Іл…я, мудріст...ю, клун...я, щаст…я, 

скрин…я, жит...я, жит...євий, лист...я, безліс…я, ріл…я, мід...ю, скатерт...ю, пам’ят…ю, 

суд...ів, л...ється, постат...ю, повін...ю, молод...ю, молодіст...ю, жовч…ю, у піднебес...і, 

радіст..ю, стат…ею, ста...ей.  

 

Вправа 5. Перепишіть слова, замість крапок поставте, де треба, пропущені букви; 

обґрунтуйте написання. Підкресліть  рискою ті слова, в яких відбувається подвоєння 

приголосних, хвилястою лінією – в яких відбувається подовження.  
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Корін...я, жмен…я, папорот…ю, безліс…я, тел...я, тведжен…я, лист…я, 

молодіст…ю, жовч...ю, мудріст...ю, надбудован…ий, підвікон...я, напружен...ість, с…авці, 

під….аш..я, пі…добрюван...я, міц...ю, юн...ий, крижан...ий, мовлен…я, буквен…ий, 

дан...ий, нужден…ий, спросон…я, без...системність, На...дніпрянщина, пташин...ий, 

впевнен...о, невпин...о, заполоч…ю, єдніст…ю, л…ється, Поділ...я, Запоріж...я, Поволж...я, 

дерт…ю, шален…ий, імен…ик, притишен...ий, вітрян...ий, зрошен…ий, безліч...ю, 

клун…я, бов...аніти, угід...я, скатерт…ю, зіл...ю, піщан…ий, качин...ий, юніст...ю, 

землян…ий, без...містовний, геран...ю, навман…я, узбіч…я, первоздан...ий, дерев’ян..ий, 

склян...ий.  

 

Вправа 6. На місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть 

слова, де збереглося подвоєння пригосних. 

           Ас…иміляція, компрес…ор, Ат…ика, профес…ор, кор…ектор, Андор...а, ак…орд, 

фін.., ан...али, кас...ета, ак…ордеон, Марок…о, ак...умулятор, конгрес.., вет..о, тон...а, 

Ліс...абон, буд…изм, фортис...имо, грип..., Мек…а, ком...ентатор, бон...а, Гол…андія, 

дрес...ирувати, бул...а, п’ятитон…ка, ас…орті, ван...а, мот…о, мот...оперегони, біл…ь, 

ін…овація, кол...оїд, гол…андка, ат...естат, брут…о, сюр...еалізм, Ас...ирія, п’ятитон…ий, 

крос.., ахіл...есова п’ята, труп…а, Брюс…ель, бар...икада, ал...ея, піаніс…імо, Кентук...і, 

ім...ігрант, ем…ігрант, Ліл…ь, ан…али, бал…істичний, дур…а, шас...і, Яф...а, ап...еляція, 

Тор...ічел…і, марок…анець, крос...ворд, Тал…ін.., кор...ектний, інтермец…о, гал...ерея, 

Арар...ат, бюл…етень, гам...а, барок...о, дес...ерт, стак…ато, новел...а, кол…екція, 

клас..ицизм, мул…а, гум..анізм, Ельзас.., віл...а, кас...ир, Дік...енс, мір…а, прус…ак, 

Апен...іни, Пан…ама, Гарон...а, діаграм...а, депрес...ія, ам...іак, нет...о, пан...о, бал...онний, 

бел...етристика, дол...ар, дон...а, ан...отація, ім...унітет, дис...ертація, кол...ега, ат...аше, 

бел...адон...а, ат...ракціон, іл...юзія, суф...ікс, стел...аж, диф...узія, ком...юніке, мас...аж. 

 

 

Завдання в тестовій формі 

1. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 

А гі(л/лл)я(ч/чч)я, ві(д/дд)зьобати, бездо(н/нн)ий 

Б за(в/вв)ишки, тря(с/сс)я, розлюче(н/нн)ий 

В соколи(н/нн)ий, ро(з/зз)олочений, воста(н/нн)є 

Г (в/вв)імкнути, навма(н/нн)я, вівся(н/нн)ий  

Д огне(н/нн)ий, обітова(н/нн)ий, страше(н/нн)ий 

 

2. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 

А орли(н/нн)ий, бе(з/зз)вучний, на(в/вв)ипередки  

Б спі(в/вв)ітчизник, пі(в/вв)іку, греча(н/нн)ий  

В оста(н/нн)ій, непоміче(н/нн)ість, навма(н/нн)я  

Г смі(т/тт)єпереробний, ві(д/дд)іл, да(н/нн)ий  

Д божестве(н/нн)ий, проні(с/сс)я, ві(д/дд)алік 

 

3. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка  

А Прикарпа(т/тт)я, ІІобу(ж/жж)я, Берес(т/гт)я  

   Б осере(д/дд)я, милосер(д/дд)я, знаря(д/дд)я 

В каиіфо(л/лл)ю, ри(с/сс)ю, кмітливіс(т/тт)ю  
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Г камі(н/нн)я, підґрун(т/тт)я, підні(ж/жж)я  

Д Прип’я(т/тт)ю, Ро(с/сс)ю, Воли(н/нн)ю 

 

4. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка  

А велелю(д/дд)я, роздо(л/лл)я, царстве(н/нн)ий  

Б верхові(т/тт)я, злиде(н/нн)ий, обіця(н/нн)ий  

В моното(н/нн)ий, су(д/дд)івський, ви(с/сс)ати  

Г пере(л/лл)ю, приви(д/дд)я, бджоли(н/нн)ий  

Д широче(н/нн)ий, зі(л/лл)я, тополи(н/нн)ий 

 

5. У формі родового відмінка множини НЕ подвоюються літери в обох іменниках усіх 

рядків, ОКРІМ 

А покоління, прощання 

Б роздоріжжя, стаття 

В щеплення, терпіння 

Г століття, почуття 

Д узвишшя, заняття 

6. У формі родового відмінка множини НЕ подвоюються літери в обох іменниках усіх 

рядків, ОКРІМ 

А узбережжя, суддя 

Б знаряддя, ридання 

В обличчя, голосіння 

Г передмістя, звання 

Д зітхання, весілля 

7. Подвоєні літери треба писати в обох словах кожного рядка, ОКРІМ  

А невблага(н/нн)ою заметі(л/лл)ю 

Б довгожда(н/нн)ою зустрі(ч/чч)ю 

В нескінче(н/нн)ою спіра(л/лл)ю 

Г тума(н/ни)ою дале(ч/чч)ю  

Д бездо(н/нн)ою глибі (н/нн)ю 

8. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 

А стара(н/нн)ий, сувере(н/нн)ий, о(б/бб)ігти  

Б одухотворе(н/нн)ий, окая(н/нн)ий, возні(с/сс)я  

В навіже(н/нн)ий, беззвуч(н/нн)ість, свяще(н/нн)ий  

Г зако(н/нн)ість, замрія(н/нн)о, ві(д/дд)аль  

Д війсь(к/кк)омат, адресова(н/нн)ий, иі(в/вв)ікна 

І 

9. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 

А ві(с/сс)ю, розкі(ш/шш)ю, кро(в/вв)’ю, осі(н/нн)ю  

Б рі(ч/чч)ю, чес(т/тт)ю, моло(д/дд)ю, сі(л/лл)ю  

В мі(л/лл)ю, розпові(д/дд)ю, ні(ч/чч)ю, мі(ц/цц)ю  

Г ті(н/нн)ю, радіс(т/тт)ю, ма(з/зз)ю, галу(з/зз)ю  

Д сі(л/лл)ю, пі(ч/чч)ю, пові(н/нн)ю, щедріс(т/тт)ю 

 

10. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка  

А ста(л/лл)ю, росли(н/нн)ість, Повол(ж/жж)я 
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Б поколі(н/нн)я, письме(н/нн)ик, свяще(н/нн)ик 

В І(л/лл)я, напруже(н/нн)ість, Запорі(ж/жж)я 

Г коха(н/нн)я, пере(л/лл)ють, во(з/зз)’єднання 

Д бездога(н/нн)ий, любо(в/вв)’ю, передгро(з/зз)я 

 

11. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 

А воскресі(н/нн)я, жада(н/нн)ий, доні(с/сс)я 

Б бездорі(ж/жж)я, місь(к/кк)ом, спросо(н/нн)я 

В ми(т/тт)ю, дотенніс(т/тт)ю, здорове(н/нн)ий 

      Г пла(т/тт)я, благослове(н/нн)ий, освяче(н/нн)ий 

Д студе(н/нн)ий, не(в/вв)ічливий, пісе(н/нн)ий 

 

12. Прочитайте фрагмент поезії (цифри в дужках позначають наступне слово). 

Не всі на світі радощі (1 )свяще(н/нн)і — 

          Є радощі, (2)народже(н/нн)і з (3)прокля(т/тт)ь: 

Коли, метнувши громи (4)навіже(н/нн)і, 

Став Єву Бог із раю (5)прога(н/нн)ять. 

Подвоєні літери треба писати в слові, позначеному цифрою 

А 1 

Б 2  

В З  

Г 4 

Д 5 
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Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 5 
  

                                                                          

Розділ: Стилістика складних речень. 

Тема: Пунктограми в безсполучникових складних реченнях. 

 

Студент повинен знати: пунктограми в безсполучникових складних реченнях; 

виражальні  можливості безсполучникових складних речень. 

Студент повинен вміти:  визначати основні ознаки безсполучникових складних речень; 

правильно ставити  розділові знаки між частини нами безсполучникового складного 

речення; правильно будувати безсполучникові  складні речення з різними смисловими 

відношеннями між його частинами.   

 

План роботи: 

1. Опрацювати самостійно тему «Пунктограми в безсполучникових складних реченнях», 

законспектувати. 

2. Виконати практичне завдання.  

 

Рекомендації з вивчення теми: 

  під час вивчення теми користуйтеся літературою: 

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  

2009. 

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: 

Вища школа,  1997.  

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  

вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001. 

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: 

навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. 

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які речення називаються безсполучниковими складними реченнями? 

2.  Якими зв'язками поєднуються частини безсполучникового складного речення? 

3.  Які смислові відношення бувають між частинами безсполучникового складного 

речення? Наведіть приклади. 

4. Які розділові знаки вживаються у безсполучникових складних реченнях? Коли 

постановка розділових знаків залежить від інтонації? 

5. У яких стилях мовлення вживаються безсполучникові складні речення? 

 

Теоретична довідка 

 

Безсполучниковим називається речення, частини якого пов’язуються без сполучників 

чи сполучних слів, а лише інтонаційно: Защебетав соловейко — пішла луна гаєм (Т. 

Шевченко). 
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Розділовий 

знак 

Правило Приклад 

кома частини виражають одночасність або 

послідовність подій чи явищ 

Малі озера блискають незлісно, 

колише хмара втомлені громи (Л. 

Костенко). 

двокрапка а) друга частина розкриває зміст 

першої, доповнює її, конкретизує: 

] : [конкретизація]. 

Наснився мені чудернацький базар: під 

небом, у чистому полі, для різних 

людей, для щедрих і скнар, 

продавалися різні Долі (Л. Костенко). 

б) друга частина вказує на причину 

того, про що йдеться в першій: 

] : [причина]. 

У душі хлопець непокоївся: весна 

видалася засушливою (Г. Тютюнник). 

гире а) друга частина порівнюється з 

першою чи протиставляється їй: 

] — [порівняння / 

протиставлення]. 

Рада б зірка зійти — чорна хмара 

заступає (І. Франко). Ще сонячні 

промені сплять — досвітні огні вже 

горять (Леся Українка). 

 

 

 б) друга частина виражає наслідок, 

різку зміну подій чи є висновком:[ 

[наслідок /висновок]. 

Повіяв вітер по долині — пішла 

дібровою луна (Т. Шевченко). 

в) перша частина виражає час чи 

умову: 

[час/умова] — [ ]. 

Назвався грибом — лізь у кошик (Нар. 

тв.). 

Ідуть роки - виростають діти (І. 

Коваль). крапка з 

комою 

частини не тійно пов’язані за змістом 

і мають усередині свої розділові 

знаки 

Усміх пославши в останнім промінні, 

згинуло радісне літо; дощик уїдливий, 

дощик осінній сіється, наче крізь сито 

(Г. Чупринка). 
 

 

 

Практичні завдання 
 
 

Вправа 1. Поставте розділові знаки. 

1. В любові грішних не буває сама любов гріхи вбиває (Г. Чубам), 

2. Впало покосами літо пахне у хаті травою (Г. Чубач). 3. Глянь моя мила зорі повисли 

над Дніпром (П. Тичина). 4. Така судьба усіх співців чудових їх тернами увінчує життя (І. 

Кочерга). 5. Не щебече соловейко в лузі п.гі водою не співає чорнобрива стоя під вербою 

(Т. Шевченко). 6. Подивилаї і. ясно заспівали скрипки (77. Тичина). 7. У прибережних 

вербах щебсм птаство зелений комиш стоїть нерухомою лавою (М. Коцюбинський). 

Вправа 2. Переписати речення. Поставити потрібні розділові знаки. 
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1. Поглянь народ твій — раб з рабів, чужими й рідними забутий, гниє віки в недолі лютій і 

віру в долю загубив.  2. Закон життя злякатися — кінець (Кост.). 3. Законів боротьби 

нікому не зламати закони материнства не перемінить. 4. Історії ж бо пишуть на столі  ми ж 

пишем кров'ю на своїй землі (Кост.). 5.Проминуло за весною літо все навколо золотом 

повите. 6. Побачив шпака знай весна біля порога. 7. Вже темна осінь надійшла зів'ялий 

лист паде по листю повагом до нас грізна зима іде. 8. Розкажу тобі думку таємну дивний 

здогад мене обпік я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік. 9. Знаю з попелу 

сходять квіти. Вірю з каменю б'є джерело. 10. Найогидніші очі порожні найгрізніше 

мовчить гроза найнікчемніші дурні вельможні найпідліша брехлива сльоза. 
 

Завдання в тестовій формі 

1. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку 

(розділові знаки пропущено) 

А Була б охота знайдеться робота. 

Б Поглянув я на ягнята не мої ягнята. 

В Білі мухи налетіли все подвір’я стало біле. 

Г Поглянь в обличчя тоді питай про здоров’я. 

Д Пахнуть сонцем дині спілі хмелем б’ють меди скажені. 

 

2. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку 

(розділові знаки пропущено) 

А Відбились зорі у воді летять до хмар тумани. 

Б Торгуй правдою більше бариша буде. 

В Угорі почало виднішати місяць зійшов. 

Г Хочеш їсти калачі не сиди на печі. 

Д Як зараз бачу ген горить мій степ. 

 

3. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку 

(розділові знаки пропущено) 

А Впаде мороз на яблуневий цвіт залишимося без врожаю. 

Б Натужно шуміли ялиці потріскували на морозі стовбури. 

В І диво дивне сталося із ним совість заговорила. 

Г Сумно місяць поглядає в нього братика немає. 

Д Прийде осінь у засіках буде хліб золотий. 

 

4. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку 

(розділові знаки пропущено) 

А Міцна сім’я міцна держава. 

Б Світали ночі вечоріли дні. 

В Ловив рибку впіймав рака. 

Г Подивлюся серце защемить. 

Д Небо зоряне завтра дощу не буде. 

 

5. Після речення Цвітуть яблуні... треба поставити кому, якщо серед варіантів його 

продовження вибрати 
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А пахнуть білі гречки. 

Б прийшов травень. 

В значить справжня весна. 

Г вишні ж уже відцвіли. 

Д розносяться пахощі навколо. 

6. Між частинами безсполучникового складного речення треба носта- иити тире в рядку 

(розділові знаки пропущено) 

А  На Балатоні осінь золота пливе в повітрі сива павутина. 

Б  Друзі розповіли подробиці втеча готувалася давно. 

В  Віз ламається чумак розуму набирається. 

Г  Усе ясно великого бажання вчитися ти не маєш. 

Д  Вихід із становища один потрібні негайні енергійні заходи. 

 

7. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку 

(розділові знаки пропущено) 

      А  Саду нашого не впізнати густим роєм білого цвіту обліпило кожну гілочку. 

Б  Облітають квіти обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині.  

В  Та диво дивне в лютій тісноті я відчуття безмежжя не втрачаю. 

Г  Та сам я шукав не істини модні розшукую в хаосі власну особу. 

Д  А тумани вже давно щезли розвіяли їх сині вітри й вітерці.  

 

8. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку 

(розділові знаки пропущено) 

А Осінній вечір морозом дихав у небі місяць немов п’ятак. 

Б Готичні смереки над банями буків гаркаві громи над країною крон. 

В Вечорами вже не співали дівчата не витинали гопака гармоністи. 

Г Пробачайте поетам дивацтва незлі небагато поетів живе на землі.  

Д Продержало з тиждень морозом земля заклякла як кістка. 

 

9. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку 

(розділові знаки пропущено) 

А Дощ упав на жито будем краще жити. 

Б І причувається десь пісня за горою лине. 

В Волосся вигоріло ходив без шапки довго. 

Г Поступово багрянці лісу згасають сідає сонце. 

Д Самотність як обірвана струна вона ніколи не буває в парі. 

 

10. Після речення Ранок сонячний... треба поставити тире, якщо серед варіантів його 

продовження вибрати 

А подуває легкий вітерець.  

Б у небі жодної хмаринки.  

В море виграє хвилями. 

Г вечір доволі холодний. 

Д сади буяють ароматами. 

 

11. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в 
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рядку (розділові знаки пропущено) 

А Весна іде красу несе. 

Б Я знаю мова мамина свята. 

В Боятися вовків у ліс не ходити. 

Г Не штука ганьбити штука ліпше зробити. 

Д Будеш сіяти з сумом вродить печаль. 

 

12. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в 

рядку (розділові знаки пропущено) 

А Закрався вечір одшуміла праця. 

Б Дощ упав на трави оживуть отави. 

      В Я знову вгадую приїдеш ти чи ні? 

      Г Світило сонце парувала земля. 

     Д Зрубав дерево посади два. 

 

13. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в 

рядку (розділові знаки пропущено) 

А Здалось на мить пливе у безвість ночі під парус хмар високий корабель. 

Б На зеленій траві білі чайки сидять білі свічі горять на тарелях латать. 

В Людство не усвідомить себе як єдине ціле не буде йому добра. 

Г Ще сонячні промені сплять досвітні огні вже горять. 

Д Небо скоро затяглося хмарами стало мрячити. 

 

14. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в 

рядку (розділові знаки пропущено) 

А Хмара грізно суне за Бориспіль темна тиша опада в лиман. 

Б Здається чую лопають каштани жовто-зелену викидають бросгь. 

В Править хтось малим човенцем в’ється стежечка злотиста. 

Г Не русалонька блукає то дівчина ходить. 

Д Зайде сонце Катерина по садочку ходить. 

 

15. Після речення Гамір умить стих... треба поставити двокрапку, якщо серед варіантів 

його продовження вибрати 

А стало чути навіть політ бджоли. 

Б навіть дерева стоять безшелесно. 

В пролунав дзвоник на урок. 

Г усе навколо принишкло. 

Д навколо запанувала дзвінка тиша. 

 

16. Складним із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком є речення 

А Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. 

Б Плачуть дощі в снігах, просять вітри спочину і розбивають в прах зоряну 

павутину. 

В Ранок був безвітряний, тихо пролітала негуста пороша, садок ніби відпочивав. 

Г Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрець торкнувся вересневий. 

          Д Планета сива над віками крутиться, минають дні, і пахнуть. 
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Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №6 

 

Розділ: Стилістика  речень з різними способами вираження чужого мовлення. 

Тема: Пунктограми при прямій мові, цитатах, діалозі Синоніміка речень з прямою мовою, 

реплік у діалозі і непрямій мові. 

  

Студент повинен знати: пунктограми при прямій мові, цитатах, діалозі, синоніміку речень  

з прямою мовою; особливості авторських слів у реченнях з прямою мовою; стилістичні 

засоби забарвлення речень з різними способами вираження чужого мовлення. 

Студент повинен вміти: розставляти розділові знаки при прямій мові та діалозі й 

обґрунтовувати їх; стилістично правильно проводить синонімічну заміну в реченнях з 

різними способами вираження чужого мовлення для посилення тієї чи іншої стилістичної 

ознаки; знаходити у тексті стилістично забарвлені засоби речень з різними способами 

вираження чужого мовлення; визначати їх роль і доречність використання в тексті… 

 

План роботи:  

1. Опрацювати самостійно теоретичні питання,  законспектувати: 

- пунктограми при прямій мові, цитатах, діалозі; 

- синоніміка речень з прямою мовою, 

- стилістичні особливості авторських слів при прямій мові; 

- синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі і непрямій мові. 

2. Виписати з вивчених художніх творів з української літератури по два приклади на  

      кожну пунктограму. 

3. Складіть діалог на тему «Зміни – найцікавіше в житті» (до 10  речень). 

 

Рекомендації з вивчення теми: 

 зверніть увагу на визначення термінів та понять: пряма мова, цитата, діалог, 

складносурядне речення, складнопідрядне речення, безсполучникове речення, 

складна синтаксична конструкція;  

 зверніть увагу на типову помилку  змішування прямої і непрямої мови; 

 зверніть увагу на те, що деякі частини складнопідрядного речення можуть 

приєднуватися однаковими сполучниками та сполучними словами, тому розрізняти 

їх слід за значенням; 

 під час вивчення теми користуйтеся літературою: 

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   

«ШКОЛА»,  2009. 

2.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   

спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001. 

3.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 

1998. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які розділові знаки ставляться, якщо пряма мова розірвана словами автора? 

2. Які розділові знаки ставляться, якщо слова автора розірвані прямою мовою? 

3. Які розділові знаки ставляться, якщо пряма мова використовується підряд без слів 

автора? 
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Теоретична довідка 
Розділові знаки при прямій мові 

 

«П, — а, — 

п».  

«П, — а. — 

П». «П? — а. 

— П». «П! 

— а. — П». 

«Голос маю, — каже лицар, — та не тямлю віршування...»  

«Ні, се я, — озвався голос. — Маю справу пильну дуже». 

«Що ж? — поет на те говорить. — То за ручку тайдо шлюбу!»  

«Годі жартів! — крикнув згорда. — Бо задам тобі я гарту!» 

 

(Леся Українка) 

 

Зауважте! Окремого коментаря потребує випадок, коли слова автора стоять у 

середині прямої мови. Після слів автора ставиться кома з тире й пряма мова 

починається з малої літери, якщо слова автора стоять не на межі двох речень прямої 

мови, а в середині одного речення прямої мови: «Що ви, — кажу, — шукаєте?» (Л. 

Костенко). 

Зауважте! Коли одна частина слів автора стосується тієї частини прямої мови, яка 

йде перед розривом, а друга — тієї, що йде після нього, то після слів автора ставиться 

двокрапка й тире, а пряма мова продовжується з великої літери («П, — а: — П».): «Знаю, 

що по закону, — сердито відповів на те Лозовий і додав: — Вишняку шкода» (В. Дрозд). 

Цитата як різновид прямої мови 

Цитата — дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження 

якоїсь думки: Недарма Михайло Коцюбинський називав себе в листах вогне- і 

сонцепоклонником, а в новелі «Intermezzo» писав: «Сонце! Я вдячний тобі. Ти сієш у мою 

душу золотий засів — хто знає, що вийде з того насіння. Може, вогні?» (Н. 

Калениченко). 

Коли цитата оформлюється як пряма мова, тобто супроводжується словами автора, то 

вживаються розділові знаки, як і при прямій мові: Іван Драч пише про Пабло Неруду: 

«Цікаво стежити за цим мислителем і витівником, за цим континентом образності...» 

(Д. Павличко). 

Цитати беруться в лапки. Якщо цитата є частиною речення, то вона пишеться з малої 

літери: Вільгельм фон Гумбольдт наголошував, що «в мові — дух нації» (3 підручника). 

Якщо цитата наводиться неповністю, то на місці пропуску ставиться три крапки: 

Слово для Лесі Українки — це «гострий, безжалісний меч... що здійма вражі голови з 

плеч» (3 підручника). 

Правило1 Приклад 

 

 

«П», — а. 

«П?» — а. 

«П!» — а. 

«Не на тебе ждать я буду», — поет відповідає. «Хто ж се я?» — поет питає. 

«От спасибі!» — крикнув лицар. 

А: «П». Тут поет не втерпів: «Хто там?» 
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Коли цитують віршований текст, то його в лапки не беруть, а коли пишуть суцільним 

рядком, то оформляють як звичайну прозову цитату: Мотив збройного повстання за 

краще життя звучить у рядках: 

Поховайте та вставайте,  

Кайдани порвіт 

І вражою злою кров’ю 

Волю окропіте (3 підручника).  

Практичні завдання 

Поставте розділові знаки. 

1. Жалілася свиня Ніяк не розумію за що так люди хвалять Солов’я? (В. Симоненко). 

2. Добрий вечір сказав він проходячи у ворота Чи у тебе Маріє усе тут гаразд? (Вал. 

Шевчук). 3. Писанка ще мало досліджена говорить учений і додає Але є переконливі 

докази що вона була відома ще задовго до нашої ери (В. Скуратівський). 4. Сгепанку 

спитала вона схиляючись до хлопця чого ти такий сердитий? (В. Підмогшьний). 5. Не 

беріть од баби гостинця бо вона злодійка крикнула Мотря зі своєї хати (І. Нечуй-

Левицький). 

Завдання в тестовій формі 

1. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 

А «Денисе, відтепер кажи: пройшов Крим, Рим і будапештські труби» — не 

втримався Хаєцький. 

Б «Гриміла наша мінометна і гриміти буде!», — запевнили товариші Васю на 

прощання. 

В Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати: «Вийди, вийди, 

господарю, подивися на кошару». 

Г Котився віночок по полю, просився у женчиків додому — «Возьмі- те мене, 

женчики, з собою та занесіть мене до господаря в стодолу». 

          Д «О Лавріне, ти переміг мене, — сказав схвильовано Крауз: — Я хотів просити 

тебе про дочку». 

 

2. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 

А «Христе, тікаймо!», — твердо й рішуче прошепотіла до неї Олеся. 

Б «Та не гавкай хоч ти мені. Чого б ото я гавкав», — жалівся дід. 

В Тоді громада загула прелюто: — «Вона ж свій злочин визнала прилюдно!» 

          Г «Це я, ваш Пірат, впізнаєте? — гавкав він крізь сльози — О, який я щасливий!» 

Д Як ударив вдруге — вона й попросилась — «Не рубай, коханий, бо я — твоя 

мила». 

 

3. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 

А «Мати Божа, Царице небесна, — гукала баба в саме небо, — голубонько моя, 

святая великомученице, побий його, невігласа, святим твоїм омофором!» 

Б Олеся... промовляла тихо, утопаючи в нестерпній тузі, 

«Прощайте, матінко моя рідна, не забувайте мене, не забудете?» 

В «Гальт! Руки вгору! Виходь!», гукнув німецький єфрейтор, з’явившись на порозі 

якраз в момент пострілу. 
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Г Подивився ще раз з-під волохатих брів на хворого і сказав «Тут ти вдома. 

Зрозумів? На багато верстов кругом тут тільки праліс та звірі, а людей нема». 

Д «Мамо... — і затнувся, дивлячись на матір: — Дозвольте вас так називати, бо ви 

ж така... як і моя мати». 

 

4. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 

А Подивився на чисту пелену снігу, а тоді написав пальцем великими літерами: 

«Судив і присуд виконав я — Григорій Многогрішний. А за що — цей пес сам 

знає». 

Б «Ти, Михайле, — кажу, — хоч би разочок на неї глянув. Бач, як вона до тебе 

світиться». 

В Мама довго мовчить, потім зітхає і каже: «Вона любила твого тата. А ти 

на нього схожий...» 

Г «Цирк? — перепитав Оверко, — Рід наш великий, голови не щитані, 

крім нас двох, ще троє рід носять». 

Д Нема Січі; очерети у Дніпра питають: «Де-то наші діти ділись, де 

вони гуляють?» 

5. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 

А «Веди ж нас, Василю, до пана, — каже полковник Шрам. — Де він? Чи в 

світлиці, чи в пасіці?» 

Б «Нащо ви одв’язали нашого коня та заперли в свій хлів? — крикнула Мотря: 

Не святі ж прийшли з неба та одв’язали його!» 

В Тоді вдова Бобренчиха озвалась: «Та вуха ж в’януть на таку олжу! Вона 

сама Грицькові нав’язалась». 

Г Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи: 

«Є — нема, є — нема, є...» 

Д «Це — кінець!» — нестерпною іскрою пронеслося у свідомості. 

6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 

А «З тобою мова буде потім, — сказав Іван. — а я служу революції, 

Інтернаціоналу». 

Б Запала тиша, як в страшному сні, Горбань сказав: «Причому тут пісні?» 

В «Хтось нетутешній, — бурчав крізь зуби. — Іч, іроди! Двоє, видать, були. 

Не тайгові — тайгові не порушать закону». 

Г Марія просить: «Корнію, любий. Маєш карбованця, купи маленьке поросятко. 

Вигодуємо, і на Різдво ковбаска буде». 

Д Вже як ішли в поле, сусід казав хлопцеві: 

«Перебрався б ти до нас!» 

7. Правильно оформлено цитату в реченні 

А «Мова — то серце народу; гине мова — гине народ», це спостереження І. 

Огієнка містить у собі велику і сумну правду. 

Б Шевченко був глибоко переконаний, що український народ порве кайдани 

колоніалізму, тому й заявляв — «Борітеся — поборете!» 

В Шевченко вірив у велике майбутнє України й українського народу і палко 
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закликав своїх земляків: 

І чужому научайтесь, 

Й свого не цурайтесь, 

Бо хто матір забуває, 

Того Бог карає... 

Г Ідеологи звинуватили Миколу Руденка, як він сам згадує, в «Грубих помилках у 

поетичній творчості». 

Д Олесь Гончар пише, що Леся Українка: «поряд із Шевченком, Франком, 

Панасом Мирним, Коцюбинським... наполегливо розвивала й зміцнювала 

літературну мову...» 

8. Правильно оформлено цитату в реченні 

А У статті про О. Кобилянську сказано, що «Класичним зразком алегоричної 

мініатюри є поезія у прозі «Рожі». 

Б «Борітеся — поборете!» — цими словами Т. Шевченко став на захист усіх 

поневолених. 

В Сухомлинський вважав, що: «вміння читати — означає бути чутливим до 

змісту й краси слова, до його найтонших відтінків». 

Г Борис Буряк пише, що: «В художній структурі сценаріїв і фільмів О. Довженка 

завжди присутній сам автор». 

Д Важливу композиційну роль відіграє монолог Мавки, що починається словами 

О, не журися за тіло! 

Ясним вогнем засвітилось воно, 

Чистим, палючим, як добре вино, 

Вільними іскрами вгору злетіло. 

9. Пунктуаційну помилку в оформленні цитати допущено в реченні 

А ІІІевченкове «...треба миром, громадою обух сталить...» сталова форизмом. 

Б Образ Прометея Шевченко використав як символ мужності, нескореності, а 

отже, і остаточної перемоги: «Не вмирає душа наша. Не вмирає воля». 

В «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову», — так визначає 

роль мови в житті нації Л. Костенко. 

Г Іван Франко назвав Івана Нечуя-Левицького: «всеобіймаючим оком 

Правобережної України». 

Д Маланюк у сонеті «Шевченко» порівнює Кобзаря з його ж літературним героєм: 

Гонта, що синів свяченим ріже, 

У досвітніх загравах — степа З дужим хрустом 

випростали крижі. 

 

10. Пунктуаційну помилку в оформленні цитати допущено в реченні  

А Словами: «Від кларнета твого — пофарбована дудка зосталась» Євген Маланюк 

характеризує пізнього Павла Тичину. 

Б  Композицію роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» О. Білецький 

характеризував як «будинок з багатьма прибудовами й надбудовами».  

В Золя написав колись палку статтю «Що я ненавиджу», яка закінчується так: «А 

тепер ви знаєте, що я люблю, до чого відчуваю пристрасну любов ще з юних літ». 
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 Г  «Слова — полова, але вогонь в одежі слова!..» — писав Іван Франко.  

Д  Рильський наголошував, що «не тільки в художній літературі, а й у кожному 

слові людському увага до мови — доконечна річ для того, щоб думка знайшла 

свою справжню кришталеву форму». 

 

11. Установіть відповідність 

Приклад 

1. Ет байдуже озвалася матуся то був не день, то сполох був, та й годі. 

2. А ясень їй киває в верховітті Найкраща в світі! 

3. Це і все. Я йду помститися, Олесю сказала Христя. 

4. Драбиною її плещи, та добре! кричала Кайдашиха Нехай не збирає яєць на 

нашому горищі! 

Схема речення 

А  А: «II!» 

Б «П», — а. 

В «П, — а, — п». 

Г «II, — а: — ГІ». 

                                Д «II!-а. -П!» 
 

 

12. Установіть відповідність 

Приклад  

1. Он бачиш там питає дика рожа Чи я хороша? 

2. Що ж йди Іванку покірно обзивалась Марічка 

Така нам доля судилась. 

3. Майстро десь зірвався сказав Оверко 

Половець і оглянув степ. 

4. Одчини перше ворота озвався Шрам а потім 

біжи собі куди хоч. 

Схема речення 

А  А: «II!» 

Б «П», — а. 

В «П, — а, — п». 

Г «II, — а: — ГІ». 

                                Д «II!-а. -П!» 
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