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Вступ 

 

 Ефективна організація практичної роботи студентів є запорукою успішного 

здійснення навчального процесу,  особисто контролювати рівень та якість засвоєння 

програмового матеріалу, що передбачає орієнтацію на активні методи вивчення 

навчального матеріалу й розвиток навичок індивідуальної пошукової роботи. У 

методичних вказівках подано навчальні матеріали для практичної роботи з дисципліни 

«Українська мова». Основною метою методичних вказівок є допомога  студентові 

навчитися індивідуально здобувати чи поповнювати знання, плідно використовувати їх 

під час навчання та в подальшій професійній діяльності.  

 У процесі практичної роботи реалізується основна функція навчального процесу – 

отримання студентом максимального обсягу інформації, її закріплення й перетворення у 

стійкі вміння й навички. Граматичні вправи та тестові завдання, подані в методичних 

вказівках, розроблені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Українська 

мова» і спрямовані на вироблення навичок правильної побудови та використання лексико-

граматичних конструкцій у різних комунікативних ситуаціях. Обсяг навчальних 

матеріалів, що стосуються особливостей відмінювання іменників, прикметників, 

числівників, займенників, утворення видо-часових форм дієслова, ступенів порівняння 

прислівників, використання службових частин мови, є достатнім для задоволення 

комунікативнихх потреб студентів 1 курсу.  

 Окрім того, у методичних вказівках містяться завдання підсильного типу, у яких 

студентам пропонується додатково опрацювати  таблиці, що містяться у навчальних 

посібниках. Такий спосіб роботи сприяє активізації пошукової діяльності студентів, 

сприяє ефективному засвоєнню граматичного матеріалу й поповненню знань студентів.  
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Тематичний план практичних занять 

 

 

№ 

п.п 

Зміст 

 1 семестр 

 Розділ.  Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби 

фонетики  

2 Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа. 

3 Складні випадки правопису великої букви. 

4 Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними. 

5 Складні випадки правопису слів з подвоєння і подовженням приголосних. 

6 Складні випадки правопису слів з спрощенням в групах приголосних. 

7 Складні випадки правопису слів з чергуванням голосних приголосних звуків. 

 Розділ. Стилістичні засоби лексикології та фразеології 

9 Слово і його лексичне значення. Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. 

Пароніми. Основні групи фразеологізмів. 

 Розділ. Словотворчі засоби стилістики 

10 Морфеми і словотвірна структура слова.  

11 Основні способи словотвору. 

12 Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. 

 2 семестр 

Розділ. Практична стилістика і культура мовлення.  

Морфологічні засоби стилістики 

14 Іменник.Граматичні категорії іменника. 

16 Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 

17 Правопис складних слів. 

18 Правопис числівників. 

19 Правопис складних прийменників. 

20 Правопис прислівників 

21 Правопис часток НЕ,НІ з різними  частинами мови 

22 Дієслово.Форми дієслова. 
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Розділ. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби 

фонетики 

 

Тема. Складні випадки правопису м'якого знака,апострофа 
Мета:  

          - повторити   та   систематизувати   знання   учнів про  складні   випадки  

           вживання м’якого знака й апострофа; 

          -  вдосконалювати правописні вміння  та навички; розвивати пам’ять;  

          - логічне мислення,  сприяти вихованню  патріотичних почуттів. 

 

Ігрове дослідження-відновлення 

 

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

дізнатися, що зашифровано в завданні. 

 

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. 

 

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 
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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]. 

 

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 
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Виконання тестових завдань 

Варіант-1 

1. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м’який 

знак 

А Зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість; 

Б цяцькатись, шпиндель, візьміть, кіньчик; 

В няньчити, дізнається, медальйон, принесіть; 

Г на сопільці, уманський, український, сядеш. 

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених 

букв слід писати м’який знак. 

А Т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..мо; 

Б гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман..щина, мізин..чик; 

В щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кий; 

Г людс..кість, т..мяний, різ..бяр, віз..міть. 

3. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених 

букв слід писати м’який знак. 

А Трин..кати, близен..ко, велетен..ський, вишен..ці; 

Б змен..шити, ущіл..нювати, запишіт..ся, війс..ко; 

В олівец.., бояз..кий, лікар.., учител..ці; 

Г принос..те, ган..ба, швец.., вознос..ся. 

4.На місці пропущених букв слід писати м’який знак. 

А Пол..с..кий, нян..чити, держал..це, бат..ківс..кий; 

Б рибал..ство, грают..ся, чотир..ом, Коростен..щина; 

В снігурон..ці, гуцул..с..кий, лял..ці, волин..с..кий; 

Г киц..ка, рибал..ці, дівчинон..ці, гал..ченя. 

5. Позначте рядок, у якому вживання м’якого знака в усіх сло- 

вах відповідає нормам українського правопису. 

А Грильяж, попадья, баский, розмазьня, прокинься; 

Б редьці, близькість, в’язькість, Федьчишин, тарільці; 

В голівоньці, рибалці, ковальський, рибальство, селянство; 

Г Гриньчишин, Михальчук, безлюдно, женшень, женчики. 

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом. 

А Кур..єр, зішкр..ябувати, св..ято, тьм..яний; 

Б льоном..яльний, слов..янин, розв..язок, двох..ярусний; 

В маз..юкати, з..юрмитися, арф..яр, медв..яний; 

Г зів..янути, моркв..яний, торф..яний, цв..яшок. 

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом. 

А Дерев..яний, кав..ярня, б..ється, медв..яний; 

Б дріб..язковий, рутв..яний, возз..єднання, підв..язати; 

В зв..язок, повір..я, дит..ясла, Лук..янівка; 

Г в..юнкий, необ..їжджений, без..ідейний, сім..янин. 

8. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа. 

А Св’ятослав, прицвяхувати, пів’яблука, Лавуаз’є; 

Б розм’якнути, різьбяр, Х’юстон, півогірка; 

В транс’європейський, черв’як, сурмяний, св’ятенник; 

Г конс’єржка, медвяний, напів’японець, духм’яний. 
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9. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа. 

А Прес-пап’є, Руж’є, торф’яний, фюзеляж; 

Б ком’юніке, Пів’європи, безязикий, барел’єф; 

В Хьюстон, Міньюст, спьянілий, зап’ястя; 

Г дзвякнути, надвязати, миш’як, рутв’яний. 

10. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа. 

А Роз’яснити, пів’їдальні, транс’європейський, комп’ютер; 

Б п’юпітр, Монтеск’є, порт’єра, Рив’єра; 

В перед’ювілейний, верб’яний, В’ячеслав, розпяття; 

Г без’язикий, пів’юрти, черв’як, арф’яр. 

11.  Прочитайте речення 

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну 

м(4)яту, зелене верб(5)я. 

 Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ 

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4 

Д 5 

12. Прочитайте фрагмент поезії. 

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, 

Я питаю в книжок, роззираюс(1) на кожній сторін(2)ці: 

Де той рік, де той місяц(З), той проклятий тижден(4) і ден(5), 

Коли ми, україн(6)ці, забули, що ми — україн(6)ці? 

І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, 

І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в(7)ється, 

І що ми на Вкраїні — таки україн(8)с(9)кий народ, 

А не просто населен(10)ня, як це у звітах даєт(11)ся. 

 

М'який знак треба писати на місці всіх цифр рядка 

А 1,2,3,4,5,8 

Б  1,3,4,5,9,11 

В  1,3,4,5,6,8 

Г  2,5,6,7,10,11 

Д  3,4,5,8,10,11 
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Варіант -2 

1. Укажіть рядок слів, у кожному з яких пишеться м’який знак: 

А Хар..ків, приз…ба, сіл…с…кий, шіст…сот; 

Б кан…йон, мен…ший, л…яний, малесен…кий; 

В різ…бяр, нен…чин, Іл…їн, людс…кіст…; 

Г брун…9і, 9іж….ший, якіст…ю, рибал…чин. 

2. Укажіть рядок слів, у кожному з яких пишеться апостроф: 

А  Зав…язь, торф…яний, мавп…ячий, Солов…йов; 

Б  іж….єкція, в…їзд, полум…я, круп…є; 

В  надвечір…я, пір…їна, сер…йозний, моркв…яний; 

Г комп…ютер, 9іж гір…я, тьм…яний, дос…є. 

3. Допущена помилка у рядку: 

А. Черв’як, бязь, Лук’яненко; 

Б Об’ємний, різдвяний, солов’їний; 

В Буряк, бур’ян, пів’ящика; 

Г Матір’ю, б’юст, з’юрмитись. 

4. Допущена помилка у рядку: 

А. Молотьба, людськість, дівчиньці; 

Б. Медальйон, няньчити, Оксанці; 

В. Досьє, різьбяр, доньчин; 

Г. Калиноньці, дев’ятсот, марганець. 

5. Усі слова пишуться без м’якого знака в рядку: 

А. Мен..ший, батал…йон, Ігор…; 

Б. Рибал…ці, піс…ня, Натал…чин; 

В. Афанас…єв, консул…сякий, дитин…чин; 

Г. Хар…ків, лл…є, дон…чин. 

6. Усі слова пишуться без апострофа в рядку: 

А. з…їжджати, риб…ячий, дз в…якнути; 

Б. межи гір…я, б…юрократ, сер…йозний; 

В. мавп…ячий, св….ято, б…юджет; 

Г. пів…ями, пів…Ялти, цв…ях. 

7.Апостроф треба писати в усіх словах рядка: 

А В..ячеслав, Св..ятослав, Валер..ян 

Б в..йокати, Лук..янівка, напівм..який 

В пів..ями, без..ініціативний, п..явка 

Г пред..явник, пів..Європи, пів..яйця 

Д бур..янець, без..язикий, об..ємний 

8. Апостроф треба писати в усіх словах рядка: 

А Примор..я, подвір..я, пор..ядок 

Б в..юнитись, зап..ястний, арф..яр 

В Р..єпін, прем..єр, солом..яний 

Г кар..єра, трав..яний, кр..якати 

Д багр..яний, пів..єпархіі, бар..єр 

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

А шануєш.., пан..щина, глянец..                     
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Б колосся, любов.., памороз.. 

В міц.., жовч.., астрахан.хький 

Г  сип„те, ТОН..ШИЙ, користю 

Д поліский, мрієш.., пасмо 

10. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа. 

А Роз’яснити, пів’їдальні, транс’європейський, комп’ютер; 

Б п’юпітр, Монтеск’є, порт’єра, Рив’єра; 

В перед’ювілейний, верб’яний, В’ячеслав, розпяття; 

Г без’язикий, пів’юрти, черв’як, арф’яр. 

11.  Прочитайте речення 

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну 

м(4)яту, зелене верб(5)я. 

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ 

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4 

Д 5 

12. Прочитайте фрагмент поезії. 

 

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, 

Я питаю в книжок, роззираюс(1) на кожній сторін(2)ці: 

Де той рік, де той місяц(З), той проклятий тижден(4) і ден(5), 

Коли ми, україн(6)ці, забули, що ми — україн(6)ці? 

І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, 

І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в(7)ється, 

І що ми на Вкраїні — таки україн(8)с(9)кий народ, 

А не просто населен(10)ня, як це у звітах даєт(11)ся. 

М'який знак треба писати на місці всіх цифр рядка 

А 1,2,3,4,5,8 

Б  1,3,4,5,9,11 

В  1,3,4,5,6,8 

Г  2,5,6,7,10,11 Д  3,4,5,8,10,11 
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Тема. Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними. 

Мата: систематизувати й узагальнити знання, здобуті учнями в середніх класах, про        

правопис слів із ненаголошеними голосними;  

формувати орфографічні навички, культуру усного і писемного мовлення; 

удосконалювати вміння знаходити й виправляти орфографічні помилки в писемному 

мовленні; виховувати в учнів повагу до особистості, пошану до рідної землі; 

 розвивати критичне та логічне мислення; через дидактичний матеріал вчити відчувати 

красу рідної землі. 

 Ігрове дослідження-відновлення 

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

1Е 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. 

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: …» 

5. В..ликий, муніц..пальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, розд..рати, кр..ниця, чер..во, 

очищ..ння, опр..томніти, кош..ня. 

 

Робота з тестовими завданнями 

В-1 

 

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

А ш..потіти, ш..рокий, сп..тати 

Б к..сіль, кош..ня, зал..вати 

В мереж..во, гл..бінь, п..ріг 

Г мар..во, згар..ще, мороз..во 

Д книж..чка, вул..чка, вузл..чок 

2. Літеру и пропущено в реченні: 

А Правда холодна, а бр..хня тепла. 

Б Мир та лад — в..лякий клад. 

В Як не вмієш, то й не б..рися. 

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

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

А1 

Б 2 

ВЗ 

Г4 

Д 5 

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

А зас..нати, дзв..ніти, др..жати 

Б гр..мтіти, сп..нити, прокл..нати 

В л..ман, кр..мезний. оз..ратися 

Г с..рпанок, добр..во, кр..шталевий 

Д чужинецький, ож..ваги, бад..лина 

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

А схв..лювати, ос..ледець, пряд..во 

Б пал..чка, в..сочина, кош..чок 

В д..плом, створ..ння, вогн..ще 

Г м..лькати, гл..бінь, скр..піти 

Д кр..шити, 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..ще, 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..ніга, кр..тичннй, заруч..ни 

Г хр..зантема, велос..пед, с..режки 

Д конт..нент, гар..зонт, п..рукар 

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

А зл..генька, пр..вітний, кл..новий 

Б зап..чалитися, хр..бет, зв..чайний 

В м..нувшина, д..белий, дол..нька 

Г п..чатка, зап..речити, л..дацюга 

Д д..вина, гр..чаний, м..тушливий 

10. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка: 
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А тихес..нький, вос..ни, видов..ще 

Б куч..рявий,зн..нацька, пл..скатий 

В об..реш, зас..лити, невм..руший 

Г л..ментуватн, стр..міти, скр..бти 

Д вир..нути, дал..чінь, оч..видець 

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

А г..лова, п..лтавський, б..гатство 

Б к..лосся, вор..шити, д..ріжка 

В к..зак, марм..ровий, з..зуля 

Г пар..бок, г..нчар, оп..лонка 

Д б..рсук, кр..хмаль, м..настир 

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

А с..кира, кр..пива, п..ртрет 

Б ябл..ко, г..лубиний. л..пата 

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

Г сл..в’яни, ч..рнило, к..зан 

Д т..вар, к..миш, марм..р 

 

 

 

 

В-2 

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

А розч..сати, підстр..гати, бр..хати 

Б ап..льсиновий, м..дадіст, пташ..чка 

В спост..реження, хвил..чка, побл..зу 

Г мисл..ння, виш..нька, автор..тет 

Д суп..речливий, вар..во, од..колон 

2. 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 

В в..ршина, св..стіти, р..зонанс 

Г вер..щати, р..візія, хр..стини 

Д ч..новник, об..рти, тв..рдиня 

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

А р..кламний, тр..нування, цуц..ня 

Б поч..кати, дощ..чка, р..монтний 

Б зд..вований, п..стливий, ож..ледь 

Г буз..на, м..режка, справ..дливий 

Д обл..денілий, пр..стиж, л..бонь 

4. 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 
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А 1 

Б 2 

Б 3 

Г 4 

Д 5 

5. 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 

Б тр..вога, ст..блина, ож..вати 

Г д..ректор, зд..рати, мер..хтіти 

Д т..рпіти, п..ріг, прим..ритися 

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

А шел..стіти, г..рой, глиб..на 

Б б..региня, скр..готати, л..мон 

Б кл..котіти, заб..ру, ст..жина 

Г л..тіти, мережево, поверхово 

Д зам..хти, мороз..во, пош..пки 

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

А вул..чка, оч..рет, ч..мпіон, юр..сдикція 

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

В зам..рехтіти, гус..ниця, л..вада, т..раж 

Г ал..горія, скл..піння, ш..ренга, дон..чка 

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

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

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

Б щ..дрівка, вел..чезний, вист..лити, ч..пурннй 

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

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

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

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

А зуп..няти, ч..рствий, д..сяток, м..дівник 

Б сем..ро, з..леніти, об..режний, вовч..ня 

В справ..дливість, д..вина, в..теран, бер..зень 

Г заруч..ни, сел..зень, пол..тіти, с..лянський 

Д ч..решня, кр..латий, пл..чима, пш..ниця 

10. Прочитайте поезію. 

Л(1)тять, пл(2)вуть і сурмлять у в імлі 

шовкові, жовті й с(3)зопері птиці 

із конт(4)инентів чорної з(5)млі 

у рідні гнізда, на свої кр(6)ниці. 

Літеру е треба писати на місці цифр 

А 1,3 

Б 2,4 

В 1,5 

Г 5,6 

Д 2,3 
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11. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка: 

А к..тушка, ак..рдеон, ..таман 

Б ак..мпанемент, к..жан, ..ренда 

В п..ром, сарк..фаг, трансн..рант 

Г к..нфорка, пат..логія. к..шалот 

Д ф..нікулер, ді..рама, п..ролон 

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

А г..лова, п..лтавський, б..гатство 

Б к..лосся, вор..шити, д..ріжка 

В к..зак, марм..ровий, з..зуля 

Г пар..бок, г..нчар, оп..лонка 

Д б..рсук, кр..хмаль, м..настир 

 

 

 

Тема. Велика літера у власних назвах 

Мета: закріпити знання учнів про іменники – назви істот і неістот, загальні та власні назви; 

домагатися засвоєння ними правил вживання великої букви та лапок у власних назвах; 

визначати в словах орфограму «велика буква», обґрунтовувати написання іменників з 

великої літери та в лапках відповідно до орфографічних правил; 

       розвивати пам'ять, мислення, зв'язне мовлення;виховувати шанобливе ставлення до 

традицій та обрядів українського народу. 

1.Пояснити вживання великої літери. 

  Найвисоким деревом на Землі вважалась  американська секвойя. Найдовшою рослиною 

на земній кулі є ліано подібна пальма, яка росте в гірському районі Індії. 

    Дуже велике листя у пальми, що росте в басейні Амазонки. Довжина листка її 22 м, а 

ширина – близько 12м. 

2. Пригадати і записати прізвища та імена, по батькові відомих українських 

письменників (до 10). 

3. Словниковий диктант. Записати,  скласти зі словами речення. 

     Мавка, Перелесник, Лебідь, Щука і Рак, Івасик-Телесик,  Хо, Дід Мороз, Вернигора,  

Котигорошко, Попелюшка, Лисичка-Сестричка. 

4. Робота в парах.  

    Дібрати до іменників, що означають загальні назви, іменники – власні назви.  Скласти з 

ними речення, ускладнені однорідними членами речення. 

1. Вулиці міста: ….. 

2. Клички тварин: …. 

3. Імена друзів :…. 

4. Відомі артисти, співаки: ….. 

5. Назви річок: …… 

6. Моря :…. 

7. Країни: …. 

8.  Назви цукерок: … 

9. Марки автомобілів: …. 

10. Сузір’я, планети: …… 
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5. Скласти 2-3 речення з іменниками так, щоб в одному випадку вони виступали як 

загальні назви, а в іншому – як власні. 

       1).  Кобзар – кобзар – «Кобзар»;        2). Земля – земля – «Земля»; 

       3).  Роман – роман – «Роман»;            4). Сонце – сонце – «Сонце»; 

       5).  Зірка – зірка – «Зірка»;                  5). Барс – барс – «Барс». 

6.  Утворити  від імен присвійні прикметники, пояснити правопис. 

      Віра, Галя, Олексій, Матвій, Катерина, Сергій, Андрій, Ангеліна, Валентина, Семен, 

Ярослава, Марина, Юля, Зоя, Роман, Ірина, Олександр. 

7. Переписати, розкриваючи дужки; букви, де треба замініть великими. 

        Розлився (д)ніпро, дочекавшись приходу весни, і в турбінах вода клекотіла, як (с)іч 

(з)запорізька. (Д. Луценко). На високому  (п)агорбі (с)лави верби тужливо шумлять. (В. 

Лучук). Цвіли над шляхом (п)етрові батоги. 

8. Утворити від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові. Пояснити правопис. 

     Дмитро, Анатолій, Тарас, Михайло, Іван, Ігор, Юрій, Федір, Яків. 

9. Утворити власні назви від загальних. 

    Байронізм, пушкініст, шевченкіана, шевченкознавство, шекспірознавство, мічурінець, 

езопівська (мова), франківські (сонети), київські (вулиці). 

10. Виправити помилку. 

Поема Гайдамаки, Пісня «Червона рута», президент України, Шевченківська 

Кімната, Комбайн «нива», Ярослав мудрий, УкрІнформ. 

11. Записати прізвища відомих гетьманів, вчених, мореплавців ( до 5). 

12.  Додати до власних назв загальні . 

       Кримські - , Київ - , Донецьк - , Буг - , Дмитрик - , Каховське - , Геракл - , Людвіг ван 

Бетховен - , Чорне - , Юпітер - , Мурка - , Індія - , Волинь -, Ялта-, 

Ростов-на-Дону - , «Мерседес» - , «Аврора» - , «Заповіт» - , «Мати-героїня» - . 

13. Записати назви країн, де живуть: українці, білоруси, естонці, казахи, грузини, японці, 

китайці, американці, французи, іспанці, мексиканці, росіяни. 

Скласти з ними текст на тему: «Зустріч народів світу». 

14.Перекласти текст українською мовою. Пояснити вживання великої літери. 

     На территории Украины около трёх тысяч озёр. Больше всего их в поймах таких 

больших рек, как Днепр, Десна, Орель, Припять, а также в поймах малых рек Полесья. 

     Есть в Украине и искусственные озёра. Самые большие – Каховское и Кременчугское. 

15. Записати назви річок, морів, озер  України. 

18. Виписати астрономічні назви: сузір’я, планети, їх супутники. 

    Меркурій, Місяць, Фобос, Земля, Велика Магелланова Хмара, Сонце, 

Чепіга,Тунгуський метеорит, Козеріг, комета Галлея, Волосожар, Сатурн, Велика 

Ведмедиця, Юпітер, Уран, Венера,Чумацький Шлях. 

19. Розкрити дужки. 

      Укр(телеком), Харків(комунпромвод), Укр(цукор), Укр(інформ), Укр(профрада), 

Укр(нафта), Укр(профспілка). 

20.Поставити , де треба лапки у власних назвах. 

Трактор Білорусь, комбайн  Нива,автобус Богдан,  мотоцикл Ява, яовник Буран, 

літак Руслан, пиво Рогань, цукерки Ромашка, медаль Захиснику Вітчизни, пісня Червона 

рута, санаторій Буковина, газета Дзеркало тижня, поема Гайдамаки, кемпінг Затишок, 

повість Захар Беркут. 
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Завдання в тестовій формі 

Варіант 1 

1. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві: 

А Р(р)іздвяні С(с)вята 

Б 3(з)апорозька С(с)іч 

В В(в)ерховна Р(р)ада 

Г 0(о)рганізація 0(о)б’єднаних Н(н)ацій 

Д Є(є)вропейський С(с)оюз 

 

1. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві: 

А К(к)абінет М(м)іністрів 

Б К(к)ривий Р(р)іг 

ВУ(у)країнська Н(н)ародна Р(р)еспубліка Г Т(т)товариство 

Ч(ч)ервоного Х(х)реста Д М(м)міністерство Ю(ю)стиції 

 

2. З великої літери треба писати прикметник словосполучення: 

А  Ш(ш)експірівські сонети 

Б А(а)хіллесова п’ята 

В С(с)имоненкова поезія 

Г Б(б)альзаківський вік 

Д І(і)удин поцілунок 

 

3. Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ  

А цукерки Карпати  

Б видавництво Свічадо  

В урочище Нечимне  

Г кінофільм Земля  

Д товариство Просвіта 

 

4. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку: 

А  Версальський мир, святкування Івана Купала 

Б Збройні сили України, сузір’я «Великий Віз» 

В Свято Воскресіння Господнього, князь Олег Віщий 

Г Донецький Національний університет, майдан Свободи 

Д «Кирило-Мефодіївське» братство, епоха середньовіччя 

 

5. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку:  

 А   вулиця «Гоголівська», станція метро «Олімпійська» 

Б  вулиця Ярославів вал, Генеральний прокурор України 

В  Палац урочистих подій, Національний Банк України 

Г  Інститут української мови, Південно-Західна залізниця 

Д газета «Україна молода», будинок Дитячої творчості 

 

6. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку: 

А  храм Різдва Пресвятої Богородиці, Унівська Лавра 

Б місто Біла Церква, Товариство Екологів України 



18 
 

В народний депутат України, королівство Швеція 

Г Державний Прапор України, Свято рідної мови 

      Д станція «Здолбунів», страхова компанія «Оранта 

 

7. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку:  

А Державний музей Українського образотворчого мистецтва 

Б  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

В  національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Г  Парк Культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького 

Д Національний Академічний драматичний театр імені І. Франк 

 

8. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву). 

(1)Софія Київська і (2)Золоті Ворота княжого міста, (З)Видубицький монастир і 

(4)Києво-Печерська лавра з (5)Успенським собором — усе це духовні символи 

національної історії та культури. 

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою 

А 1  Б 2  В З  Г 4 Д 5 

 

9. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву). 

Перед моїми очима вирізується на небі півкруг з гір од (1)Андріївської гори до 

(2)Кирилівського монастиря, а далі знову синіють півкругом гори над (З)Оболонню, 

закручуються у (4)Вишгороді й сягають до (5)Дніпровських вод. 

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою  

А 1  Б 2 В З  Г 4   Д 5 

 

10. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву). 

Напередодні (І)Христового Різдва маємо (2)свят-вечір, або (З)Бага- ту кутю, 

напередодні (4)Старого Нового Року — (5)Щедру кутю, а напередодні (б)Водохреща, 

тобто (7)Йорданських Свят, — (8)Голодну кутю.  

Помилку допущено в написанні власних назв, позначених цифрами А 1 , 2 , 6  Г  

1 , 4 , 7  Б  3 ,5 ,8  Д  2 , 6 ,7  В  2 ,4 ,7  

 

11. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку:  

А   Державний музей Українського образотворчого мистецтва 

Б  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

В  національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Г  Парк Культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького 

Д  Національний Академічний драматичний театр імені І. Франка 
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Варіант 2 

 

1. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві: 

А Б(б)абин Я(я)р 

Б К(к)нязівство М(м)онако 

В Д(д)он К(к)іхот 

Г Ч(ч)умацький ПІ(ш)лях 

Д А(а)ндріївський У(у)звіз 

 

 2. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві : 

А С(с)ин Б(б)ожий 

Б С(с)вяте ГІ(ІІ)ИСЬМО 

В Д(д)іва М(м)арія 

Г С(с)офійський С(с)обор 

Д С(с)вятий Д(д)ух 

 

3.З великої літери треба писати прикметник-

словосполучення: 

А Ш(ш)евченківський стиль 

Б Ш(ш)евченківська премія 

В Ш(ш)евченківська земля  

Г Ш(ш)евченківська тематика 

Д Ш(ш)евченківська епоха 

 

4.Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ 

А священний Коран  

Б зупинка Таврійський університет 

В Шевченків Кобзар  

Г опера Тарас Бульба  

Д літак Мрія 

 

4. Обидві власні назви треба писати в лапках у рядку: 

 А село Веселе, фабрика Світоч 

Б роман Плаха, печиво Сюрприз  

В готель Харків, дівчина Марійка 

 Г холодильник Норд, місто Острог  

Д станція Фастів, газета Експрес 

 

5. Орфографічну помилку (велика — мала літера) допущено в рядку: 

А Миколин ноутбук, Миколаївська область 

Б прокрустове ложе, булгаківський стиль 

В київські каштани, Київський метрополітен 

Г гоголівський гумор, шевченківські свята 

Д  Святогірська лавра, монастирська будівля 
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6. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку: 

А  храм Різдва Пресвятої Богородиці, Унівська Лавра 

Б місто Біла Церква, Товариство Екологів України 

В народний депутат України, королівство Швеція 

Г Державний Прапор України, Свято рідної мови 

Д  станція «Здолбунів», страхова компанія «Оранта 

 

7. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву). 

(1)Софія Київська і (2)Золоті Ворота княжого міста, (З)Видубицький монастир і 

(4)Києво-Печерська лавра з (5)Успенським собором — усе це духовні символи національної 

історії та культури. 

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою 

А 1  Б 2  В З  Г 4 Д 5 

 

8. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву). 

Перед моїми очима вирізується на небі півкруг з гір од (1)Андріївської гори до 

(2)Кирилівського монастиря, а далі знову синіють півкругом гори над (З)Оболонню, 

закручуються у (4)Вишгороді й сягають до (5)Дніпровських вод. 

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою  

А 1  Б 2 В З  Г 4   Д 5 

 

9. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву). 

Напередодні (І)Христового Різдва маємо (2)свят-вечір, або (З)Бага- ту кутю, 

напередодні (4)Старого Нового Року — (5)Щедру кутю, а напередодні (б)Водохреща, 

тобто (7)Йорданських Свят, — (8)Голодну кутю.  

Помилку допущено в написанні власних назв, позначених цифрами А 1 , 2 , 6  Г  

1 , 4 , 7  Б  3 ,5 ,8  Д  2 , 6 ,7  В  2 ,4 ,7  

 

10. Правил уживання великої літери дотримано в рядку 

А сесія Івано-Франківської обласної Ради 

Б  Постанова Кабінету Міністрів України 

В  Міжнародний комітет Червоного хреста 

Г  Кримська астрофізична обсерваторія 

Д кафедра Новітньої історії України 

11. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку : 

А   Державний музей Українського образотворчого мистецтва 

Б  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

В  національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Г  Парк Культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького 

Д  Національний Академічний драматичний театр імені І. Франка 
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Тема. Правопис слів з подвоєнням та подовженням приголосних 

 

Мета:  повторити знання студентів про подвоєння й подовження приголосних; формувати 

правописні вміння; удосконалювати вміння знаходити й виправляти орфографічні помилки 

у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво - комунікативного дидактичного 

матеріалу виховувати в учнів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи 

естетичного виховання. 

 

 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 7. Перекладіть подані слова з російської мови на українську. Порівняйте 

написання слів в обох мовах.  

Знания, бассейн, бесследный, уверенность, деревянный, священный, кроссворд, зеленью, 

туманный, Поволжье, Подолье, ветреный, безветренный, ветряный, чутье, воссоединение, 

затишье, каменный, ценный, льняной, млекопитающие, вареный, ознакомленный, 

одиннадцать, распутье, аббревиатура, спросонья, Лиссабон, шестидесятилетие, Будда, судья, 



 

23 
 

соломенный, либретто, Илья, солью, пристанью, спросонья, желчью, контрреволюция, 

барокко, чутье. 

 

Подвоєння та подовження приголосних 

Варіант-1 

1.  В усіх словах рядка  відбувається подвоєння: 

А  угід..я, ворон..я, від..ати, щоден..о, впевнен..о; 

Б  подорож..ю, тін..ю, ніс..я, пас..я, бадьоріст..ю; 

В  без..убий, ден..ий, хвилин..ий, роз..броїти, об..ігти; 

Г  годин..икар, широчен..ий, числен..ий, щаст..я, насін..я; 

Д  священ..ий, старан..ий, шален..ий, родин..ий. 

 

2.Усі слова  рядка пишуться з подвоєними приголосними: 

А  незбагнен..ий, прикордон..ий, над..ністрянський, сон..ий, спален..ий; 

Б  ускладнен..я, умовлян..я, вікон..иця, качен..я, століт..я; 

В  облич..я, стат..я, вугіл..я, наріч..я, спросон..я, спересерд..я; 

Г  намаган..я, суд..я, священ..ик, священ..ий, терт..я; 

Д  юн..ат, спів..ітчизник, туман..ість, л..ється, воз..’єднання. 

 

3.В усіх словах рядка відбувається подвоєння: 

А  памороз..ю, хрещу..ням, свіжіст..ю; 

Б  заметіл..ю, щедруван..ям, матір..ю; 

В  піч..ю, ковзан..ям, вічніст..ю; 

Г  блактит..ю, сіл..ю, ніч..ю. 

 

4. В усіх словх рядка  відбувається подвоєння: 

А  вугіл..я, пташин..ий, кут..я, вікон..ий; 

Б  священ..ий, гіл..ячко, щаст..я, осін..ій; 

В  півден..ий, Стрітен..я, Іл..я, вил..ється; 

Г  колядуван..я, ран..ій, машин..ий, священ..ик; 

Д  попід вікон..ю, об..фгти, стат..я. 

 

5. У формі ор. відм. одн. подовження відбудеться в усіх словах : 

А  емаль, папороть, жовч     

Б  акварель, мазь, розповідь; 

В  суміш, лють, область;    

Г  мить, суть, гордість; 

Д  вісь, далеч, мужність. 

 

6. Виберіть рядок, у якому в усіх словах подвоюється буква н: 

А  Бездоган..ий, лавин..ий, смажен..ий, левин..ий, освітлен..ий; 

Б  Антен..ий, годин..ик, огнен..ий, страшен..ий, священ..ик; 

В  Олов’ян..ий, орлин..ий, зчеплен..ий, колон..ий, однозмін..ий; 

Г  Електрон..ий, ешелон..ий, лимон..ий, колон..ий, одно змін..ий; 

Д  Поколін..я, жадан..ий, написан..ий, адресован..ий, навчальн..ий. 
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7. Вкажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними 

приголосними: 

А  Повідь, міць, одіж, честь, молодість; 

Б  сіль, тінь, піч, папороть, кров; 

В лань, дань, щедрість, подорож, ніч; 

Г  річ, мідь, галузь, паморозь, вісь; 

Д  скатерть, жовч, повінь, ніч, січ. 

 

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

А (л/лл)яне пла(т/тт)я 

Б со(н/нн)а рі(л/лл)я  

В височе(н/нн)а дзві(н/нн)иця  

Г стара(н/нн)ий відмі(н/нн)ик  

Д океа(н/нн)е роздо(л/лл)я 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

11.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  

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 

 

12.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 
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Подвоєння та подовження приголосних 

Варіант 2 

1.Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка:  

А блаки(т/тт)ю, сестри(ч/чч)ин, иі(д/дд)анство  

Б ста(т/тт)ями, безсмер(т/тт)я, нездола(н/нн)ий  

В ста(т/тт)ей, подоро(ж/жж)ю, страй(к/кк)ом 

Г народже(н/нн)ий, довкі(л/лл)я, пі(в/вв)ідра  

Д нередбуря(н/нн)ий, зві(д/дд)аля, ро(з/зз)утися 

 

2.Подвоєні літери треба иисати в усіх словах рядка:  

А ві(д/дд)звеніти, щоде(н/нн)ик, завда(н/нн)ь  

Б числе(н/нн)ий, шале(н/нн)ий, незмі(н/нн)ий  

В попідти(н/нн)ю, скля(н/нн)ий, о(б/бб)ризкати  

Г гости(н/нн)ість, бо(в/вв)аніти, (л/лл)яний 

Д Га(н/нн)а, Маріа(н/нн.)а, Богда(н/нн)а 

 

3.В усіх словах рядка відбувається подвоєння: 

А  памороз..ю, хрещу..ням, свіжіст..ю; 

Б  заметіл..ю, щедруван..ям, матір..ю; 

В  піч..ю, ковзан..ям, вічніст..ю; 

Г  блактит..ю, сіл..ю, ніч..ю. 

 

4.В усіх словх рядка  відбувається подвоєння: 

А  вугіл..я, пташин..ий, кут..я, вікон..ий; 

Б  священ..ий, гіл..ячко, щаст..я, осін..ій; 

В  півден..ий, Стрітен..я, Іл..я, вил..ється; 

Г  колядуван..я, ран..ій, машин..ий, священ..ик; 

Д  попід вікон..ю, об..фгти, стат..я. 

 

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 
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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 

 

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 

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: 
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А і  

Б 2   

В З  

Г 4 

Д 5 

 

 

Тема. Правопис слів іншомовного походження 

Мета: повторити правопис слів іншомовного походження;  

удосконалювати уміння правильно писати слова іншомовного походження,                                                            

знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні;  

за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів 

гідність за свою Батьківщину, а також толерантність, повагу до культури, історії й мови інших 

народів. 

 

 

Вправа 1. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис. 

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, 

аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, 

коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, 

Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, 

миллиардер, конгресс, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция. 

З виділеними словами складіть речення. 

Вправа 2. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис слів. 

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в 

цей день переповнена військами 

(О. Гончар). 3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках 

(Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. 

Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко). 6. І на 

людину, що не вмітиме пісні, дивитимуться як на справжнього конт(р)революціонера (О. 

Довженко). 

Вправа 3. Перекладіть українською мовою. Порівняйте вживання подвоєних букв в 

іншомовних словах у російський і українській мовах. 

1. Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М. Горький). 2. Шоссе было сухо, 

прекрасное апрельское солнце сильно грело (А. Чехов). 3. Деревья сливались в одну 

сплошную массу (В. Короленко). 4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба (І. 

Тургенєв). 5. Производить эффект — их наслаждение (М. Лермонтов). 

Вправа 4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери. Поясніть правила 

подвоєння літер у словах іншомовного походження. З’ясуйте походження та значення 

виділених слів, складіть з ними речення. 

Ас…ортимент, мас…а, брут…о, аб…ревіатура, інтел…ігент, адміністративно-

тер…иторіальний, ак…редитація, ім…іграція, еміс…ійний, тон…а, дис…ертація, ім…ігрант, 

іл…юзія, Гол…андія, іл…юстративний, шил…інг, ін…оваційнний, кор…упція, колон…а, 

контр…еволюційний, ан…отація, пас…атіжі, рал…і, груп…а, елас…ифікатор, 

ас…игнаційний, забал…отований, марок…анець, сум…а, ал…ея, кас…а, стак…ато, барок…о, 
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Ренес…анс, інтермец…о, конгрес…, ван…а, мас…аж, новел…а, бал…он, кол…егія, 

кол…екційний, ім…унітет, інкас…о, кас…ета, еф…ективний, ком…ерція, кор…ектор, 

колон…а, мір…а, Шил…ер, хоб…і, Міс…урі, віл…а, оп…нент, Ізабел…а, ас…амблея, 

бравіс…имо, шас…і. 

Вправа 5. Випишіть слова іншомовного походження з поданого тексту і поясніть їх 

правопис. 

Лізинг — довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення. 

Лізинг є способом фінансування інвестицій і активізації збуту, що базується на збереженні 

прав власності на товар за орендодавцем. При лізингових операціях орендодавець купує 

машини, обладнання, транспортні засоби, виробничі споруди, ЕОМ, інші основні фонди і 

передає їх за угодою орендареві для використання з виробничою метою, зберігаючи при 

цьому право власності на них до кінця угоди. Лізинг є специфічною формою фінансування 

капітальних вкладень, альтернативною традиційному банківському кредитуванню і 

використанню для придбання основних фондів власних фінансових ресурсів. Він дає змогу 

підприємствам та організаціям отримати необхідні виробничі фонди без значних одноразових 

витрат, а також уникнути втрат, пов’язаних з моральним старінням засобів виробництва. 

(З «Фінансового словника»). 

Тестові завдання 

Правопис іншомовних слів 

 

Варіант 1 

1. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка: 

А  Рус„о, мул..а, пен.і, барок..о 

Б  Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а 

В Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський 

Г Брюс..ель, Одіс..ей, конр..еволюція, трас..а 

2. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка: 

А  крос..ворд, буддизм, іл..юзія, оперет..а 

Б піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, груп..овий 

В кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, 

Г кол..екція діаграм..а, кас..ета, 

3. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка: 

А  ем.ігрант, ас..амблея, бел..етристика 

Б  ім..унітет, кол..екція, тон..а, кол..ектив 

В  ім.ітація, гол„андка, ак..уратний, ак..умуляція 

Г  епіграм..а, інновація, бюл..етень, ак..омпанемент 

Д  іл..юстрація, інтел.лгент, ірраціональний, кор..еспондент 

4. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка: 

А нет..о, інтел..ект, шас..і 

Б  нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний 

В  ем.лграція, ім.лграція, ап..еляція 

Г  барок..о, ком..сія, тер..ор 

Д  ван..а, кор..ектура, грам..  

5. Виберіть слово, у якому замість крапок слід писати Ь: 

А Лавуаз..є 

Б  Монтеск..є 
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Г  ад..ютант 

Д  Аліг..єрі 

6. Виберіть рядок, у якому у всіх словах НЕ відбувається спрощення: 

А радіс..ний, кіс..лявий 

Б аванпос..ний, хворос..няк 

В Проїз..ний, тиж..невий 

Г сер..цевий, облас..ний 

7. Виберіть рядок, де всі слова написані правильно: 

А Одісей, директор 

Б Чипси, Сингапур 

В Чилі, Сіцілія 

Г призедент, прем’єра 

8. Виберіть слово, у якому замість крапок слід вживати апостроф: 

А бракон..єр 

Б Н..ютон 

В м..юзикл 

Г п..єдестал 

9. Установіть відповідність між назвою орфограми і словом з пропущеними літерами: 

 

Назва орфограми                                       Слово         

1.    Спрощення                                    А  С..нгапур 

2.    Подвоєння                                     Б  телеграм..а  

3.    И-І в іншомовних словах             В  шіс..надцять 

4.    Написання Ь                                  Г  кастан..єти 

                                                        Д  міні..маркет                            

10.Літеру і на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка:  

А  м.лнень, соц.-олог, Ч..каго 

Б  Флор..да, нотаріус, к..моно 

В г..рлянда, лаб..ринт, Т..бет 

Г  сандв.л, ек.ліаж, Дон К..хот 

Д Мер..ме, станц..я, шп..нат 

11.Записати правильно слова, скласти з ними речення. 

Ас…ортимент, Гол…андія, іл…юстративний, шил…інг, ін…оваційнний, кор…упція, 

колон…а, контр…еволюційний 

12. Прочитайте текст, визначте його стиль. Випишіть слова іншомовного походження і 

схарактеризуйте їхнє лексичне та стилістичне значення.  

 

В умовах нових технологій потрібні тележурналісти високого рівня рефлексії. Змінюються 

стилістика, творчі прийоми, технології журналістської роботи, міра дієвості, а також 

власні пріоритети і Я-концепція журналістів. Відбуваються зміщення в традиції створення 

медійного тексту. Зникає текст, який покликаний переконувати глядача, натомість переважає 

інформативний, точніше, прагматичний, завдяки чому розширюється палітра життєвих 

ситуацій, виникають спроби змінити соціальні символи та стереотипи. Нові умови творення 

тексту вимагають від журналіста не переконувати свого реципієнта, а запропонувати йому 

інформацію. Телевізійний текст – це психологія творчості в момент комунікації, семіотичний 
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простір, в якому інтерпретуються реальні події та відчуття журналістів через переведення всіх 

чуттів на мову знаків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правопис іншомовних слів 

Варіант 2 

1. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка; 

А    ем.ігрант, ас..амблея, бел..етристика 

Б    ім..унітет, кол..екція, тон..а, кол..ектив 

В    ім.ітація, гол„андка, ак..уратний, ак..умуляція 

Г    епіграм..а, інновація, бюл..етень, ак..омпанемент 

Д    іл..юстрація, інтел.лгент, ірраціональний, кор..еспондент 

 

2. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка: 

А    нет..о, інтел..ект, шас..і 

Б    нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний 

В    ем.лграція, ім.лграція, ап..еляція 

Г    барок..о, ком..сія, тер..ор 

Д    ван..а, кор..ектура, грам.. 

  

3. Виберіть слово, у якому замість крапок слід писати Ь: 

А Лавуаз..є 

Б Монтеск..є 

Г ад..ютант 

Д  Аліг..єрі 

 

4. Виберіть рядок, у якому у всіх словах НЕ відбувається спрощення: 

А радіс..ний, кіс..лявий 

Б аванпос..ний, хворос..няк 

В Проїз..ний, тиж..невий 

Г сер..цевий, облас..ний 

 

5. Виберіть рядок, де всі слова написані правильно: 

А Одісей, директор 

Б Чипси, Сингапур 

В Чилі, Сіцілія 

Г призедент, прем’єра 

 

6. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка: 
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А   Рус„о, мул..а, пен.і, барок..о 

Б  Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а 

В Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський 

Г Брюс..ель, Одіс..ей, конр..еволюція, трас..а 

 

7. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка: 

А  крос..ворд, буддизм, іл..юзія, оперет..а 

Б піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, груп..овий 

В кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, 

Г кол..екція діаграм..а, кас..ета, 

 

8. Виберіть слово, у якому замість крапок слід вживати апостроф: 

А бракон..єр 

Б Н..ютон 

В м..юзикл 

Г п..єдестал 

 

9. Установіть відповідність між назвою орфограми і словом з пропущеними літерами: 

 

Назва орфограми                                       Слово         

5.    Спрощення                                    А  С..нгапур 

6.    Подвоєння                                     Б  телеграм..а  

7.    И-І в іншомовних словах             В  шіс..надцять 

8.    Написання Ь                                  Г  кастан..єти 

                                                        Д  міні..маркет                            

10.Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка:  

А такс.хт, реч..татив, Братислава 

Б британець, федерація, Пакистан  

В к..нджал, соц..аліст, Мадр..д 

 Г кос..нус, Кембридж, асоц..ація  

Д президент, карат..ст, Ват..кан 

 

11.Записати правильно слова, скласти з ними речення: 

Ас…ортимент, мас…а, брут…о, аб…ревіатура, інтел…ігент, адміністративно-

тер…иторіальний, ак…редитація 

 

12. Прочитайте текст, визначте його стиль. Випишіть слова іншомовного походження і 

схарактеризуйте їхнє лексичне та стилістичне значення.  

 

В умовах нових технологій потрібні тележурналісти високого рівня рефлексії. Змінюються 

стилістика, творчі прийоми, технології журналістської роботи, міра дієвості, а також 

власні пріоритети і Я-концепція журналістів. Відбуваються зміщення в традиції створення 

медійного тексту. Зникає текст, який покликаний переконувати глядача, натомість переважає 

інформативний, точніше, прагматичний, завдяки чому розширюється палітра життєвих 

ситуацій, виникають спроби змінити соціальні символи та стереотипи. Нові умови творення 
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тексту вимагають від журналіста не переконувати свого реципієнта, а запропонувати йому 

інформацію. Телевізійний текст – це психологія творчості в момент комунікації, семіотичний 

простір, в якому інтерпретуються реальні події та відчуття журналістів через переведення всіх 

чуттів на мову знаків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема.  Спрощення у групах приголосних 

Мета уроку: розкрити особливості такого мовного явища, як спрощення в групах      

приголосних; удосконалювати навички правильної вимови звуків української мови; розвивати 

навички правильного написання слів, у яких відбувається спрощення; формувати вміння 

записувати слова фонетичною транскрипцією; розвивати фонетичний слух, увагу, пам'ять; 

виховувати інтерес учнів до мови. 

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. Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте правопис виділених слів 

у російській та українській мовах. 

1. Когда мы возвращались обратно, лес совсем проснулся и ожил, и весь наполнился птичьим 

радостным гомоном (А. Куприн). 

2. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль (И. 

Тургенев). 

3. Нет ничего, что не касалось бы честных людей (Максим Горький). 

4. Стремглав наездники помчались (А. Пушкин). 

Вправа 4. Утворіть від поданих слів прикметники та запишіть їх. Поясніть їх написання. 

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. 
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Вправа 5. 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 6. Перекладіть слова і словосполучення українською мовою, поясніть їх 

написання. 

І. Милитаристский, гигантский, бесстрастный, декадентский, ценностный, беспристрастный, 

очистный, доцентский, добросовестный. 

ІІ. Позднее время; честный человек; здоровое сердце; весеннее солнце; костлявая рука; 

бесстрашный буревестник; ласкающий взгляд; вкусные налистники; шестнадцатый номер 

трамвая; предвестники перемен. 

Вправа 7. Складіть речення з поданими словами, пам’ятаючи, що в них спрощення в 

групах приголосних на письмі не відбувається. 

Журналістський, шістнадцять, хвастливий, пестливий, контрастний, агентство, зап’ястний, 

гігантський, студентський, туристський. 

Завдання у тестовій формі 

Спрощення   у групах приголосних 

Варіант 1 

1. У якому рядку допущено помилку в групах приголосних? 

А Якісний, пристрасний, розісланий, пісний; 

Б  Випускний, тижневий, нещасний, кісники; 

В Авантюриський, артистці, чесно, кістлявий; 

 Г   Хруснути, шістсот, студентський, компостний. 

 

2. Позначте рядок, у якому порушено правила спрощення в групах приголосних: 

А Ремісник, абстрактний, піаністчин, пискнути; 

Б  якістно, участник, туристський, пестливий; 

В  кістлявий, пристрасний, дилетантський, пропускний; 

Г  комендантський, буревісник, баяністці, шістнадцять. 

 

3. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних в усіх словах передається на письмі: 

А Артис.ці, зап'яс.ний, тиснути, злощасний; 

Б  кореспонден..ський, швидкісний, аванпост..ний, кіслявий; 

В  дріж..жовий, ях..смен, жалісний, інтелігент..ський; 

 Г   проїз..ний, свис..нути, чес..ний, сер..цевина. 

 

4. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних у всіх словах передається на письмі: 

 А Заіз..ний, шіс..сот, хвасливий, со..нце; 

 Б  безчес..ний, блис..нути, якіс..ний, щотиж..ня; 

В  студен..чин, п'ятдесят, відпуска, сер..це; 

Г  очисний, шіснадцять, випусний, усно. 

 

5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні груп приголосних: 

А Пестливий, тижневий, модерністський, серце, невістці; 

Б  міський, артисці, гіганський, туристський, якісний; 

В  шістсот, блиснути, почесний, абонентський, медалістці; 

Г  намісник, свиснути, улесливий, парламентський, прикрісний. 
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6. Позначте рядок, у якому всі слова зі спрощенням у групах приголосних записані 

правильно: 

А Безсмертний, виснути, ненависний, компостний, тижневий; 

Б   туристський, вартісний, присвистнути, пестливий, заїжджений; 

В  студенство, буревісник, зап'ястний, випускний, бризнути; 

Г  брязнути, пропагандиський, місцевий, вискнути, шістнадцять. 

 

7. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка: 

А  блис..нути, сервіс..ний, шубовс..нути, гігант..ський; 

Б   бряз..нути, під'їз..на, облас..ний, парламент..ський; 

В   якіс..ний, хрус..нути, страс..на, заздріс..ний; 

Г   їж..жу, шелес..не, пес..ливо, очис..ний. 

 

 

8. У словах якого стовпчика спрощення на письмі не позначається? 

 А Капус..няк, капус..ниця, капус..ний; 

Б шіс..десят, шіс..десятники, шіс..десятий; 

В захис..ниця, полезахис..ний, захис..ник; 

 Г   улес..ливо, підлес..ливість. 

 

9. Спрощення приголосних відсутнє на письмі: 

А кіс..лявий, закарпа..ський, кіль кіс..ний, влас..ник; 

 Б  учас..ник, щотиж..ня, баскетболіс..ці, стис..нути; 

 В  швидкіс..ний, безвиїз..ний, контрас…ий, ус..но; 

 Г   зап'яс..ний, пес..ливий, випус..ний, хвас..ливий. 

 

10. Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядка: 

А облас..ний, безкорис..ливий, хрус..нути, тиж..невик; 

Б  щас..ливий, пес..ливий, президен..ський, захис..ник; 

В  кіс..лявий, блис..нути, натщесер..це, наперс..ник; 

Г   заздріс..ний, контрас..ний, влас..ник, благовіс..ний. 

11.Утворити від поданих іменників прикметники. З'ясувати, в яких словах відбулося 

спрощення приголосних, а в яких — ні. 

Честь, контраст, проїзд, користь, баласт, пестощі, щастя, тиждень, зап'ястя, компост, кількість. 

 

 

Завдання у тестовій формі 

Спрощення   у групах приголосних 

Варіант 2 

1.Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка:  

А  тиж…невий, форпос.,ний, вартіс..ний 

Б хвас..нути, піс..ний, заздріс..ний  

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

Г облас..ний, ус..ний, швидкіс…ний  

Д беззахис..ний, комиос..ний, доблес.лний 
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2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка: 

Априхвос.лгі, хрес..ний, напас..ник 

Б зловіс.ліий, шіс.хот, корис..ний 

Вкількіс.лшй, хворос..няк, бриз.ліути 

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

Днавмис..не, балас..ний, ненавис..ний 

 

3. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка: 

А сер..цевий, мес..ник, контекс.лшй 

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

В пестливий, захис.ліик, піз..ній 

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

Дсовіс..ний, безжаліс..ний, фігурис..ці 

 

4. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка: 

А перс..ні, випус..ний, тріс..нути 

Б аген..ство, капос..ний, якіс..ний 

В артис..ці, хрус..нути, зас..ланий 

Г невіс.лин, тиж.-невик, умис..ний  

Д влас..ний, цілісний, шелес..нути 

 

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

А балас..ний, виїз..ний, захис.лшй  

Б перехрес.лшй, зап’яс..ний, якіс..ний  

В тижневий, випус..ний, віс..ник  

Г мас..ний, очис-ний, зліс..ний  

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

 

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

А стис..нути, учас..ник, медаліс..ці  

Б наміс..ник, ціліс..ний, хрус..нути  

В влас..ний, гус..нути, хвас..нути 

Г двоміс..ний, кістлявий, пісний 

Д компосний, прос..лати, доблес..но 

 

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

А буревіс..ник, со..нце, страс..ний 

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

В зліс..ний, шіс..сот, ненавис..ний 

Г надкіс..ниця, навмис..не, сер..це Д нристрас..ний, почесаний, 

пес.ливий 

 

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

А прихвос..ні, ЩОТИЖ..НЯ, боліс..ний 

Б почес-.ний, мас..ниця, окупантський 
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В безкорисливий, хвас.ливий, облес.ливий 

Г мес..ник, шістнадцятий, безчес..ність 

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

 

9. Утворити від поданих іменників прикметники. З'ясувати, в яких словах відбулося 

спрощення приголосних, а в яких — ні. 

Кореспондент, область, радість, захист, пристрасть, якість, агентство, студент, совість, 

пропагандист, вартість, парламент, інтелігент. 

 

10. Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядка: 

А облас..ний, безкорис..ливий, хрус..нути, тиж..невик; 

Б  щас..ливий, пес..ливий, президен..ський, захис..ник; 

В  кіс..лявий, блис..нути, натщесер..це, наперс..ник; 

Г   заздріс..ний, контрас..ний, влас..ник, благовіс..ний. 

11.Утворити від поданих іменників прикметники. З'ясувати, в яких словах відбулося 

спрощення приголосних, а в яких — ні.Честь, контраст, проїзд, користь, баласт, пестощі, 

щастя, тиждень, зап'ястя, компост, кількість 

Тема. Складні випадки чергуванняголосних і приголосних звуків 

Мета: повторити знання студентів про основні чергування голосних і приголосних;       

формувати правописні вміння; удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні 

помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного 

матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи 

естетичного виховання. 

Вправа 1 У поданих прислів’ях до виділених слів дібрати такі споріднені, щоб у 

них відбувалися чергування голосних і записати пари слів.Назвати, які фонеми 

чергуються, яка роль цих чергувань у вираженнівідтінків лексичного значення. 

1. Тиха вода береги ломить. 2. Осінь підганяє, зима не жде. 3. Не кажи гоп, поки 

не перескочиш. 4. Хто два зайці гонить, той жодного не зловить. 5. Колос повний до землі 

гнеться, а пустий угору дереться. 6. Дівка заплетена, а хата не метена. 7. Кинь ячмінь в 

болото — убере тебе в золото. 8. Гей, звідкіль ти прилетіла, ластівочко мила? 9. Хто знання 

має, той і мур зламає. 10. Зробив справу — віднеси, п’ять нових захопи. 11. Хто батьківщину 

любить, того і батьківщина береже. 

Врава 2 Переписати, вставляючи, де треба, пропущені літери, пояснити вживання їх. 

Дібрати до слів, у яких пропущена літера, такі споріднені, у яких відбувалося б 

чергування голосних, з’ясувати його.                                                             

1. Ходить пісня яснолика між дерев, ми її в серця навіки заб..рем. 2. Два вітри підкрались 

стиха, в баби вир..вали нитки і по рвали на шматки (О. Пархоменко). 3. Біла ромашко, як ти 

цвітеш! З медом від тебе л..тить бджола. Дівчинка в коси тебе запл..ла (М. Сингаївський). 4. 

Ми повибігаємо, снігу нак..чаємо купу за садком. 5. Баба буде плакати, будуть сльози капати, 

знівечать кожух. Голова пок..тить ся і в калюжу — бух! (Л. Глібов). 6. Можна все на світі 

виб..рати, сину, виб..рати не можна тільки Батьківщину (В. Симоненко). 7. У зеленому на 
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мисті, синьоока, чарівна, ст..ле килими барвисті, йде дібровами весна. 8. Осінь ялинки не 

ч..пає, доглядає, наче мати,— все про неї тільки й дбає, щоб зимі подарувати (Г. Донець). 9. 

Дожидаю із роботи маму. І на кухні, і в світлиці підм..ла, прибрала (О. Пархоменко). 10. 

Внучка сміливо прод..рається лісовими хащами. 11. Сидимо собі, ліс кругом завм..р. 12. 

Сьогодні дідусь уже зб..рався пов..зти дівчинку до Тихого океану. 13. Через хвилину судно 

стишувало хід, перем..гаючи піняві хвилі (М. Яненко). 14. Бабуся заг..няє нас до хати (М. 

Стельмах). 

Вправа 3 Прочитати загадки. Виписати слова, в яких можливе чергування голосних та 

дібрати такі споріднені, в яких це чергування відбувається. 

1. Тільки припече, воно зразу ожива. 2. Текло, текло і лягло під скло. 3. Руками 

впирається, ногами лізе. 4. Прийшла дівка з гір, несла на собі сімшкір, як їх розбирали, всі над 

ними ридали. 5. Зимою зрію, весною прію, літом умираю, восени оживаю. 6. Я росла в темній 

темниці, як зросла — взяли в світ лицю. З мене шкуру всі деруть, мене варять, 

мене труть, пироги з мене печуть, відгадайте, хто ж я. 

Відгадки: 1. Бджола. 2. Вода і лід. 3. Рак. 4. Цибуля. 5. Сніг. 6. Картопля. 

Вправа 4  Вставити пропущені букви й пояснити свій вибір. Підкреслити слова,правопис 

яких слід запам’ятати. 

Сх..лятись, завм..рати, тр..мтіти, ч..р..да, ч..брець, х..мерний, л..маю, експ..р..мент, р..жим, 

здр..гатися, доб..ратися, ж..рдина, л..генда, к..парис, д..р..вус, бл..щати, к..п’яток, 

д..монстрація, ст..блина, т..пло, т..р..торія. 

Вправа 5 Перекласти з російської мови на українську, записати й пояснити 

написання е чи о. 

Чело, вечером, щека, пшеничный, женатый, желтый, пшенный, шорох, пчела, щебень, шов, 

шел, шелк, чернить, чесать, жестокость, шофер, жесть,шерстяной, шоколад, шестой, 

шелестеть, чего, человек, черепица, жернова. 

Дослідження-трансформація 

Подані прикметники чоловічого роду змінити за родами, поєднавши кожен прикметник 

з іменником. Записати, простежити за зміною о, е з і в основі прикметників, назвати 

морфему, в якій вона відбувається, та фонетичну умову. 

Зразок. Братів син, братова сім’я, братове доручення — чергування овідкритого складу 

з і закритого складу в суфіксі. 

Батьків, Михайлів, В’ячеславів, Олександрів, Віталіїв, Сергіїв, Андріїв, Петрів, Василів, 

Володимирів, сусідів, товаришів, Владиславів, Денисів, Аркадіїв, Потапів, Богданів, онуків, 

синів, Вікторів, дядьків, директорів, деканів, дідів. 
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Утворити від поданих іменників присвійні прикметники (1), прізвища (2), в основі яких 

відбувалося б чергування приголосних. Назвати фонеми, які чергуються, умови 

чергування. 

Ольга, подруга, сусідка, Наталка, Маринка, донька, ненька, Параска, тітка, Явдоха, Стеха, 

свекруха, сваха, невістка, Варка, Ониська; 2. козак, чумак, Варка, Шульга, Явтух, конюх, 

кожух, пасіка, соха, довгий, пух, пастух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Слово і його 

лексичне значення. Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. 

Основні групи фразеологізмів. 
 

Мета: активізувати, узагальнити та систематизувати знання студентів про слово як предмет 

вивчення лексикології, його лексичне значення, про синоніми, антоніми та пароніми, про 

фразеологію; сформувати уявлення про лексико-стилістичні синоніми та їх види; 

збагачувати словниковий запас студентів; розвивати культуру мовлення, усне та писемне 

мовлення; виховувати повагу до рідної мови.  

Вправа 1. Доберіть синоніми до виділених слів у словосполученнях.  

Безмежне поле (безкрає, неозоре, безмірне, неоглядне, неосяжне, несходиме), неглибока 

річка (мілка, мілководна, плитка), видніється на горизонті (бовваніє, красується, 

вимальовується, маячить, проступає, мріє), сміливість у бою (відвага, мужність, хоробрість, 

відчайдушність, зухвалість), збагнути прочитане (зрозуміти, розібратися, втямити), 

багатобарвна вишивка (різнобарвна, багатоколірна, квітчаста, барвиста, кольориста, 

розмаїта), мрійливий настрій (романтичний, емоційно-піднесений, незвичайний, таємничий), 

наполегливий характер (настійливий, настирливий, завзятий, упертий), доводити власну 

думку (доказувати, обґрунтовувати, мотивувати) 

Вправа 2. Запишіть прислів’я. Підкресліть антоніми. Як впливають вони на зміст і 

виразність прислів’їв?  

1. Вгору не підскочиш, униз не провалишся. 2. Хто високо літає, той низько сідає. 3. Зле – не 

гнися, добре – не пнися. 4. Колос повний гнеться до землі, а пустий догори стирчить. 5. Свої 

сухарі кращі чужих пирогів. 6. Від гніву старієш, від сміху молодієш. 7. Молодість лінива – 

то старість плачлива. 
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Вправа 3. (Усно) Подані пари слів введіть у самостійно складені речення. У разі потреби 

зверніться до словника.  

Освічений – досвідчений  

Писемний – письмовий  

Платівка – пластинка  

Латвійці – латиші  

Китайка – китаянка  

Екскаватор – ескалатор  

Для довідок: Освічений – який має освіту, здобув глибокі знання. Досвідчений – який має 

великі знання в якійсь галузі, великий життєвий досвід. Писемний – виражений за 

допомогою графічних знаків (Писемна пам’ятка, писемні джерела). Письмовий – написаний 

(письмова робота, письмове розпорядження). Платівка – диск з пластичного матеріалу із 

звуковим записом. Пластинка – плоска тонка смуга якого-небудь матеріалу (Металева 

пластинка). Латвійці – населення Латвії. Латиші – нація, що становить корінне населення 

Латвії. Китайка – шовкова або бавовняна тканина, яку привозили з Китаю. Китаянка – 

представниця народу, що становить основне населення Китаю. Екскаватор – самохідна 

землерийна машина. Ескалатор – механічні рухомі сходи.  

Вправа 4. Орієнтуючись на виділені слова, поділіть подані словосполучення на чотири 

групи: багатозначні слова, синоніми, антоніми, пароніми.  

Гострий ніж, гострий дзьоб; цікавий персонаж, ввічливий персонал; хоробрий воїн, сміливий 

воїн; упало додолу, повертався додому; гострий кут, тупий кут; відкрити збори, відкрити 

книгу; величезний дуб, гігантський дуб; відкрити книгу, закрити книгу; безперечний 

аргумент, безпечний атракціон; важлива інформація, важливе повідомлення; сміхотлива 

дитина, смішний випадок; важка робота, важкий труд; важка робота, легка робота; свіжий 

хліб, черствий хліб; холодне повітря, тепле повітря; зустріти ввічливо, зустріти привітно. 

Вправа 5. Запишіть, вибравши з дужок слово, що утворює з поданим фразеологізм. 

Розкрийте значення записаних фразеологізмів. Із будь-якими двома складіть і запишіть 

речення.  

Забивати (цвях, баки, в дерево), узяти (книжку, стілець, моду), читати (оповідання, 

нотації, афіші), кусати (хліб, яблуко, лікті), продавати (молоко, м'ясо, витрішки), гратися 

(іграшкою, із братом, із вогнем), піймати (м’яча, рукою, облизня), сидіти (поруч, на стільці, в 

печінках), тримати (за руку, марку, портфель), йти (гуртом, в руки, пішки), піднімати (на 

руки, із землі, на глум), справляти (весілля, лежні, хрестини), дати (у борг, сторчака, пораду). 

Вправа 6. Записані фразеологізми потрібно пересіяти так, щоб залишились лише ті, які 

мають значення «багато». 

Поставити на ноги; видимо-невидимо; підкрутити гайки; крутити носом; хоч греблю 

гати; роботи по шию; каламутити воду; кури не клюють; давати волю язику; дивитись крізь 

пальці; роботи по самі вуха; як цвіту по всьому світу; ні сіло ні впало; не з руки; одним 

духом; до сьомого поту; сила-силенна; на край світу; хоч лопатою загрібай; як з-під землі; 

рукою сягнути; і світу не видно; як грибів після дощу; з доброго дива; не за нашої пам'яті; як 

зірок на небі; як піску морського; давати волю рукам; дихнути не дати; зубами держати; 

одним миром мазані; не дати вгору глянути; тьма-тьмуща; вуха в'януть; як у бездонну бочку. 
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Відповіді: видимо-невидимо, хоч греблю гати, роботи по шию, кури не клюють, 

роботи по самі вуха, як цвіту по всьому світу, до сьомого поту, сила-силенна, хоч лопатою 

загрібай, і світу не видно, як грибів після дощу, як зірок на небі, як піску морського, дихнути 

не дати, не дати вгору глянути, як у бездонну бочку, тьма-тьмуща. 

Вправа 7.  Уявіть, що ви – члени олімпіади з української фразеології. Деякі учасники нечітко 

або неправильно пояснили значення фразеологізмів. Виправте помилки в поясненнях.  

Дерти носа – думати; як вареник у сметані – нестійкий у своїх поглядах, ідеалах; хоч з лиця 

воду пий – так спітнів, не чути ні рук ні ніг – змерзнути; пройти вогонь і воду – зазнати 

випробувань; знімати стружку – докоряти комусь; устромляти палиці в колеса – забавлятися, 

бешкетувати.        

Вправа 8. Запишіть фразеологізми. З’ясуйте тип фразеологізмів (зрощення, єдність, 

сполучення)  

           Бити байдики (зр), вовчий апетит (сп), пекти раків (зр), прикусити язика (єд), дуба 

врізати (зр), тримати язика за зубами (є), піймати облизня (зр), мертва точка (сп), дати 

гарбуза (є), кінці у воду (є), теревені правити (зр), замилювати очі (є), ложка дьогтю в бочці 

меду (є).  

 

 

 

 

 

Тестові завдання 

Лексикологія і фразеологія 

Варіант 1 

► Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. 

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами? 

А П’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки; 

Б ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав; 

В стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає; 

Г сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов. 

 2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми. 

А Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила 

присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник). 

Б Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, революційне крило якого очолив Т. Г. 

Шевченко (3 журналу). 

В Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. З його володінь принаймні 

сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало (А. 

Давидов). 

Г Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах (О. 

Стороженко). 

 3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хутровина, 

влітку прийде тепла днина (П. Воронько). 

А Омонімами; 

Б паронімами; 

В антонімами; 
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Г синонімами. 

 4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми? 

А Розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце; 

Б піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди; 

В материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал; 

Г плакати від щастя — сміятись від щастя, написати листа одержати листа. 

 5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд? 

А Зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі; 

Б кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру; 

В горло драти, криком кричати, милити шию; 

Г лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх. 

 6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий? 

А Ні пари з уст, мало ще каші з’їв; 

Б молоко на губах, курча жовтороте; 

В горобеня жовтодзьобе, наробити галасу; 

Г немає гаразду в голові, жуки в голові. 

 7. Якими лексичними одиницями є виділені слова: з’їзд пись мечників — кінний заїзд? 

А Синонімами; 

Б антонімами; 

В паронімами; 

Г омонімами. 

 8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне? 

А Ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати; 

Б різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки; 

В точити балачки, на весь голос, не своїм голосом; 

Г городити теревені, смаленого дубаплести, химині кури розводити. 

 9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія. 

А Говоріння, балакання, балачка, погроза; 

Б сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення; 

В багатослів’я, незгода, дорікання, докір; 

Г базікання, звинувачення, колотнеча, спір. 

  

►   Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. 

Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 

10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд. 

А Дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися; 

Б любо, мило, весело, приємно; 

В горизонт, обрій, небосхил, височина; 

Г рясний, густий, буйний, розкішний; 

Д слабкий, нечутний, добрий, сумирний. 

  

11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти. 

А Дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку; 

Б п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати; 

В дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза; 

Г розводити боби, збігло за водою, розводити теревені; 

Д дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом. 

  

12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми. 

А Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду (М. 

Пригара). 

Б Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара). 
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В Тридцять весел зліта вгору одним помахом, падає, не хлюпнувши (М. Пригара). 

Г Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. Пригара). 

Д Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара). 

  

►   Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного 

цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою. Кожна цифра може 

використовуватися лише один раз. 

13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями. 

1  Гарний 

2  Відстати 

3  Далеко 

4  Даремно 

  

А У чорта на болоті; 

Б ні за цапову душу; 

В ні в казці сказати, ні пером описати; 

Г класти зуби на полицю; 

Д пасти задніх. 

  

►   Завдання 14 потребує самостійного розв’язання. 

14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення. 

Росинки в роті не мати; обводити поглядом; не по кишені; міряти поглядом; як по писаному; 

стріляна птиця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тестові завдання 

Лексикологія і фразеологія 

Варіант 2 

 

►   Завдання 1—9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. 

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами. 

А Сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов; 

Б п’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки; 

В ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав; 

Г стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає. 

 2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми. 

А Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. 

З  його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-таки 

живе створіння пропало (А. Давидов). 

Б Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах (О. 

Сторожеико). 

В Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила 

присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник). 

Г Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, револю’ ційне крило якого очолив Т. Г. 

Шевченко (3 журналу). 
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 3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хутровина, 

влітку прийде тепла днина (П. Воронько). 

А Синонімами; 

Б омонімами; 

В паронімами; 

Г антонімами. 

 4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми? 

А Піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди; 

Б розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце; 

В плакати від щастя сміятись від щастя, написати листа одержати листа; 

Г материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал. 

  

5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд? 

А Кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру; 

Б горло драти, криком кричати, милити шию; 

В лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх; 

Г зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі. 

  

6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий? 

А Немає гаразду в голові, жуки в голові; 

Б горобеня жовтодзьобе, наробити галасу; 

В молоко на губах, курча жовтороте; 

Г ні пари с уст, мало ще каші з’їв. 

  

7. Якими лексичними одиницями є виділені слова; з’їзд письменників — кінний заїзд? 

А Антонімами; 

Б синонімами; 

В омонімами; 

Г паронімами. 

  

8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне? 

А Городити теревені, смаленого дуба плести, химині кури розводити; 

Б ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати'; 

В різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки; 

Г точити балачки, на весь голос, не своїм голосом. 

  

9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія. 

А Багатослів’я, незгода, дорікання, докір; 

Б базікання, звинувачення, колотнеча, спір; 

В говоріння, балакання, балачка, погроза; 

Г сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення. 

  

►   Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. 

Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 

10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд. 

А Горизонт, обрій, небосхил, височина; 

Б слабкий, нечутний, добрий, сумирний; 

В дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися; 

Г рясний, густий, буйний, розкішний; 

Д любо, мило, весело, приємно. 

  

11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти. 
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А Розводити боби, збігло за водою, розводити теревені; 

Б дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом; 

В дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку; 

Г п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати; 

Д Дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза. 

  

12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми. 

А Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара). 

Б Тридцять весел з літа вгору одним помахом, надає, не хлюпнувши (М. Пригара). 

В Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. Пригара). 

Г Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара). 

Д Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду (М. 

Пригара). 

  

13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями. 

1  Відстати.      

2  Даремно.      

3  Гарний.        

4  Далеко.        

  

А  У чорта на болоті; 

Б  ні за цапову душу; 

В  ні в казці сказати, ні   пером описати; 

Г   класти зуби на полицю; 

Д  пасти задніх. 

  

►  Завдання 14 потребує самостійного розв’язання. 

14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення. 

Стріляний вовк; діймати до серця; виводити з терцю; сам не свій; викинути з голови; прикусити 

язика. 

  

 

 

 

 

Розділ. Словотворчі засоби стилістики 

Тема. Морфеми і словотвірна структура слова 

 

Практичні завдання 

 

1. Вставте, де потрібно, пропущені букви, виділіть основи, корінь і афікси. 

Пророста…ня, пол…захисний, в…с…лишся, низ…ко, сміючис…, привіл…я, в…рховіття, 

ро…ходжуся, сучасніст…, н…далеко, захопл…ний, н…стримно, бе…турботний, 

харків…янин. 

 

2. Згрупуйте наведені слова так, щоб у кожній групі були слова одного кореня. 

Водянка, проводити, водити, завод, вода, заводити, провідник, водойма, поводитися, заводчик, 

водник, заводський, приводити, водний, водій, водянистий, проводир, безводний, заводний, 

водяний, безводдя, переводити, обезводнити, обводити, обводнювати, обводнення. 

 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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3.Поділіть слова на морфеми. Визначте словотворчі та формотворчі афікси. 

Гарний, гарненький, гіркий, гіркуватий, крутий, найкрутіший, літати, літаючий, лякати, 

ляканий, молоти, нагодувати, нагодований, напівзабутий, прийти, прилетіти, прилетів, 

прилетіла, прилетівши, сідаючи, гаряче, гарячий. 

 

4. Розподіліть подані префікси на групи за ознакою приналежності до певної частини 

мови — іменника, прикметника, дієслова. 

ви-, від-, пре-, су-, без-, до-, під-, над-, роз-, при-, спів-, за-, пра-, па-. 

 

5. Установіть, до яких з наведених дієслів можна додати постфікс -ся, а до яких — ні 

Ображати, бити, думати, відати, кусати, звати, лаяти, перечитати, шуміти, мовчати, 

погоджувати, уподібнювати, біліти, заразити, організувати, принести, виїхати, мислити, 

терпіти, зазивати. 

 

6. Якого відтінку надають словам суфікси, уживані в поданих реченнях? Знайдіть слова, 

що вжиті в переносному значенні, назвіть вид перенесення 

1. Ходи, ляшеньку, добре тебе почастую, - мовив Гаркуша, добуваючи шаблю з піхов (О. 

Стороженко). 2.Не буде нам з того добра через сусідоньки (з народної пісні). 3.Та де там воно 

рано? Вони надолужать то вмиваннячком, то взуваннячком... (І.Карпенко-Карий). 4.А я за 

упокой гумористичної душеньки отакенну свічечку поставлю (О.Ковінька). 5. Отаку 

невісточку придбай! Сидить собі, як панночка, замислилась, а ти роби та ще й мовчки 

(І.Карпенко-Карий). 6. Як став місяць серед неба. Ревнула гармата; Прокинулись ляшки-панки 

-• Нікуди втікати (Т.Шевченко). 7. Якби піти на вовчиська Чи на кабаняку. Щоб набратися 

самому Страху-переляку (П. Глазовий). 8. Накрутив Данило номер. Взявши трубку в руку, І 

гукнув: "Здоров, друзяко (П. Глазовий). 9. До нього [Данила] бігла вона [Мирослава], бігли 

маки на її платтячку, бігли, перетрушуючи ті маки, її ноженята, біг вітрець у її косах, що мали 

повів степу і смуток матіоли (М.Стельмах). 10. Вони й не догадуються, Хведю, який толковий 

ти, сміливець і хитрунець! І де тільки навчився? ((М.Стельмах). 11. Гарний у тебе землячок, 

тільки бог йому смерті не дає, – нарешті заговорив Северин (М.Стельмах). 12. А хатина ж у 

розквітлому городі, як у  

 

 

Тестові завдання 

І варіант 

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно 

вибрати правильний варіант відповіді. 

 

1. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, 

закінчення? 

А Провулок, вибірково, легенький; 

Б засніжений, налетіти, священний; 

В весняний, похмуро, винахід; 

Г прибережний, безмежний, обручка. 

 

2. Префікс при- мають усі слова в рядку: 

А пр..сісти, пр..звище, пр...подобний; 

http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8
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Б пр..землений, пр..йти, пр..рва; 

В пр..красний, пр..мружити, пр..вітати; 

Г пр..єднати, пр..лягти, пр..морський. 

 

3. Спільнокореневими є всі слова в рядку: 

А ніч, нічний, уночі; 

Б сонце, сонця, на сонці; 

В проводити, підводний, вода; 

Г весна, навесні, весну. 

 

4. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, 

закінчення? 

А Прекрасно, сіренький, знання; 

Б приміський, підберезник, перекручений; 

В веселенький, винахід, надмірний; 

Г беззахисний, невинно, розмова. 

 

5. Яка морфема (значуща частина слова) служить для утворення форм одного й того самого 

слова? 

А Суфікс;                              

Б префікс; 

В корінь;                               

Г закінчення. 

 

6. У якому рядку всі слова утворені за допомогою двох префіксів? 

А Неперевершений, непримиренний, недійсний; 

Б попривозити, позакривати, неподільний; 

В позашлюбний, подорожний, непохитний; 

Г ненормований, вирішити, знебарвлений. 

 

7. Значущі частини слова, що служать для утворення нових слів, — це: 

А префікс і суфікс;                 

Б префікс і корінь; 

В суфікс і корінь;                   

Г суфікс і закінчення. 

 

8. Префікс с- мають усі слова в рядку: 

А ..питати, ..шити, ..фотографувати; 

Б ..чесати, ..гуртувати, ..бігати; 

В ..пекти, ..трусити, ..кривдити; 

Г ..танцювати, ..чистити, ..тримати. 

 Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, 

позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. 

 

9. Визначте, у яких реченнях виділені слова мають префікси: 

1 роз- 
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2 без- 

3 зі- 

4 з 

А А коли випадали погожі безхмарні дні, під сон цем на пагорбках з-під снігу проступали 

чорні лисини вологої землі (В. Нестайко). 

Б А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора вкрита розкішними килимами ярини 

(М. Коцюбинський). 

В Давно зібрали яблука в колгоспному саду, давно зжовкла на пасовиську трава (О. 

Донченко). 

Г І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі весела пісня 

жайворонкова (М. Коцюбинський). 

Д Шаблю на друга зніс побратим (А. Малишко). 

  

2 варіант 

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно 

вибрати правильний варіант відповіді. 

 

1. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, 

закінчення? 

А Сумно, прекрасно, розбитий; 

Б беззубка, пролісок, перекручений; 

В простенький, вимір, надзвичайний; 

Г надбудова, невинно, розклад. 

 

2. За допомогою якої морфеми (значущої частини слова) утворюємо нові форми слова? 

А Кореня;                                                     

Б суфікса; 

В префікса;                                                  

Г закінчення. 

 

3. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: корінь, суфікс, закінчення? 

А Радість, розклад, чорнозем; 

Б осінній, старанно, зелененький; 

В столик, квітковий, молодець; 

Г березовий, підземний, м’якенько. 

 

4. Спільнокореневими є всі слова в рядку: 

А сонце, сонечком, на сонці; 

Б водний, водити, вода; 

В читати, читанка, прочитаний; 

Г пролісок, проліском, (у) проліску. 

 

5. Укажіть рядок, у всіх словах якого правильно виділені закінчення: 

А Коров [а], йду [чи], [сад]ок; 

Б дитин [а], люби [ти], сиротлив [ий]; 

В учениц [я], квасол [я], городин [а]; 
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Г весел [о] сух [ий], поміча [ти]. 

 

6. Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку: 

А пр..пишний, пр..йти, пр..йменник; 

Б пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити; 

В пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти; 

Г пр..їхати, пр..міський, пр..добрий. 

 

7. Спільнокореневими є слова в рядку: 

А пролісок, проліском, (у) проліску; 

Б водний, водити, вода; 

В читати, читанка, прочитаний; 

Г стежинка, на стежинці, стежинкою. 

 

8. Знайдіть рядок, у якому всі слова мають префікси: 

А Безсилий, премудрість, провесінь; 

Б бережечок, рябенький, сизуватий; 

В надвисокий, тихесенький, боєць; 

Г обмеження, грушка, сестриця. 

 

► Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, 

позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. 

9. Визначте, які префікси мають виділені в реченні слова. 

1 пре- 

2 при- 

3 прі- 

4 пере- 

А Коли вранці дітки приходили в садочок, вони тихенько ставали біля відчиненого вікна і 

слухали, як співає соловейко (Б. Сухомлинський). 

Б Життя прожити — не поле перейти (Прислів’я). 

В Жінка запитала в нього прізвище, він суворо поглянув крізь скло великих окулярів (3 

журналу). 

Г Хай би мені серце з превеликої радості надвоє розірвалося, але знала б я, що була щаслива 

таким великим щастям, що більшого в житті й бути вже не може (Б. Лепкий). 

Д Предметної розмови, на жаль, не вийшло. 

 Тема. Основні способи словотворення 

Мета: закріпити знання про способи словотворення, вміння й навички визначати способи 

творення слів; з’ясувати рівень засвоєння знань про будову слова та способи словотворення, а 

також уміння визначати способи творення слів; розвивати мислення та мовлення, 

відпрацьовувати навички самостійної роботи. 

 

Тестові завдання 

1. Суфіксальним способом утворені всі слова в рядку  

А тигреня, чайник, мишка, акваріумний 
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Б лінійка, резинка, склянка, перевезення  

В паперовий, записувати, контратака, меблевий  

Г брудний, енциклопедичний, книжковий, заміський 

2. Префіксальним способом утворені всі слова в рядку 

А хилитися, приборкувати, подорожник, порозумітися  

Б сфотографувати, обійняти, підвальний, зачинити 

В випередити, намалювати, передпокій, пройдисвіт  

Г прилетіти, прегарний, приклеїти, переставити  

 3.Префіксальним способом утворені всі слова в рядку  

А сутінь, безнадія, пресмачний, пригорнути  

Б нещастя, загривок, слухач, перегрітися  

В понаднормовий, бандурист, одинак, одвірок 

 Г закордон, прадід, кілочок, припасувати  

4.  Префіксальним способом утворені всі слова в рядку  

А призвук, понадплановий, завеликий, заспівати  

Б архіважливий, пребагатий, зійти, обережний  

В допоміжний, супердержава, вишити, оббити  

Г перевізник, українка, зчепити, списати  

5. Префіксальним способом утворені всі слова в рядку  

А насип, причепа, прибережний, насмішити  

Б переобмолот, нещастя, наспівувати, сутінки  

В суперсучасний, замалий, сумирний, вчорашній  

Г анормальний, пребагатий, пагорб, праматір   

6. Префіксальним способом утворені всі слова в рядку  

А заморський, висвітлити, привітний, ушосте  

Б приземлитися, прехороший, спізнитися, по-нашому  

В струменіти, спізнитися, співпраця, співпереживати  

Г антигуманний, вгрузнути, допоки, ультраправий 

7. Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку  

А підосичник, опеньок, пришкільний, придорожній  

Б приміський, пришвидшити, співучасть, долити  

В виблискувати, пожвавити, перелісок, надвечір’я  

Г горілиць, покарати, надвечір’я, підгір’я 

8. Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку  

А знеболити, збагатити, видолинок, одвірок  

Б передмістя, присадибний, переробити, перепрошувати  

В знеболювальний, переписувати, зіпсувати, зчіплювати  

Г знешкодити, прибиральник, підсніжник, пожежник 

9. Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку  

А приписувати, приклеювати, приписати, приклеїти 

Б замислювати, замислити, замішувати, замісити  

В піддашшя, підвіконня, Прикарпаття, запорізький  

Г перешийок, повоєнний, ототожнити, узбережжя 

10.Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку  

А по-простому, підспівувати, причепуритися, перелізти 

Б розказати, розписати, розказувати, розписувати  
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В піддослідний, перероблений, оновлений, прибігти  

Г усьоме, підсвічник, спорожнити, по-українськи 

11. Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку  

А вдруге, задзеркалля, опілля, вдягання 

Б по-доброму, міжбрів’я, заземлювати, безземелля  

В передвиборчий, розщедритися, зберегти, вписати  

Г підземелля, пришелепуватий, спохватитись, присмак 

12.Безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку  

А велич, молодь, плач, ніхто 

Б біг, потік, пуск, вихід  

В блакить, абиде, спів, хід  

Г переспів, призвук, перегук, насип 

13.Безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку  

А вибір, синь, переклад, неук 

Б золотий, прокіс, захист, мудрість 

В міць, липень, добір, синява  

Г поросль, кримінал, відріз, паморозь 

14. Безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку  

А хода, мокрінь, скрип, пісня 

Б спів, гуркіт, споруда, суддя  

В молодь, вибір, вигук, вибрик  

Г відмова, прикраса, колосся, примара 

15. Безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку  

А павутиння, збіжжя, присмерк, вилиск 

Б грюк, далечінь, писк, тріск  

В далеч, велич, стук, вишкіл  

Г волосся, малеча, свист, світло 

16. Безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку  

А юнь, блакить, запал, запис 

Б багач, холодно, перелаз, занепад  

В відліт, розклад, квітка, лють  

Г небосхил, перегляд, бій, розтин 

17. Способом складання утворені всі слова в рядку  

А фотовиставка, телеміст, півовал, без’ядерний 

Б хлібопекарня, сміттєпровід, екс-президент, одинадцять  

В краєвид, землетрус, семиповерховий, всюдихід  

Г космонавт, астронавтика, кіборг, роб 

18. Способом складання утворені всі слова в рядку  

А конов’язь, двохкімнатний, Ужгород, переїзд  

Б водограй, чорнослив,аеропорт, хвилеріз 

В очевидний, свинопас, суперклей, перехід  

Г чорнозем, багатозначний, перемир’я, зроду-віку 

19. Способом складання утворені всі слова в рядку 

А фотоапарат, газозварювальний, кіловат-година, жовто-блакитний  

Б медсестра, Донбас, самовчитель, понадлімітний  

В ЗАЗ, лікар-педіатр, дизель-поїзд, антигуманний  
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Г життєдайний, кругозір, землероб, ультрафіолетовий 

20. Способом складання утворені всі слова в рядку 

А флігель-ад’ютант, телецентр, екс-чемпіон, пів’яблука  

Б фотомонтаж, давньоруський, середньовіччя, боєздатний  

В прес-секретар, черезсмужжя, трикутний, водосховище  

Г бультер’єр, штабс-капітан, контр-адмірал, Причорномор’я 

21. Встановіть відповідність між словами і способом їх творення 

 

 

Спосіб творення Приклади 

1 префіксальний А всюдихід, пароплав, 

зореліт, книголюб 

2 суфіксальний Б синь, вигук, спів, регіт 

3 префіксально- В садочок, гарно, маленький, школяр 

суфіксальний  

                                      Г присадибний, удруге, прикордонник, озадачити 

4 безафіксний Д надміцний, заспівати, прегарний, найкращий 

 

 

22. Установіть відповідність між словами і способом їх творення 

 Спосіб творення Приклади 

1 префіксальний А безмежний, міжребер’я, підберезник, підвіконня 

2 суфіксальний        Б фарбувати, бабуся, річний, машиніст 

3 префіксально- В співпраця, донині, 

ультразвук, нереальний суфіксальний              Г неук, захист, велич, 

переклад 

4 складання Д вертоліт, листоноша, військово-морський, 

природничо-математичний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах.  

Мета: закріпити здобуті учнями знання про основні орфограми в коренях, префіксах та 

суфіксах слів та вміння писати слова з цими орфограмами; з’ясувати рівень засвоєння знань, 

умінь та навичок; розвивати мислення, пам'ять, формувати навички самостійної роботи. 

 

◊ Словниковий диктант. 

 



 

52 
 

У кожному зі слів визначити орфограму. Виділені слова розібрати за будовою. 

Підкреслені слова записати фонетичною транскрипцією. 

Спитати, зм’якшити, зчепити, схибити, зціплювач, з’юрбитися, розщеплений, розчесаний, 

роз’юшений, безкомпромісний, беззмістовний, без’язикий, відшкодування, примирення, 

премирний, примірник, передплата, перебігти, перегорілий, пригорілий, пред’явити, 

присвячений, морозиво, печиво, марево, плетиво, племінничок, улюбленичка, краєчок, 

цвяшечок, стежечка, вуличка, сливовий, грушевий, дощовий, борщовий, овочевий, 

здоровенний, благословенний. 

 

◊ Пояснювальний диктант. 

 

Слова з орфограмами у коренях, префіксах та суфіксах підкреслити. 

Розляглись вечірні хмари. Денний гамір занімів. (Т. Галіп.) Ввібравши тугу, хмари виснуть, 

ось-ось розродяться дощем. (О. Логвиненко.) А то мов битва зчиниться між туч, вони 

пропливуть ген-ген за круговиди… Та раптом всі дива розкида буревій, розбурхана гроза 

покаже норов свій. (О. Доріченко.) Пройшли чорносмородинові грози по зморшках 

розманіжених доріг. (Л.Весела.) У твоєму саду мене стріла жоржина, привела до дверей і 

вклонилась услід. (В. Сироватко.) Двері не замкнено, тільки причинено. Щира спонука – 

заходь. (В. Мельник.) Тут стомлена душа блаженну тишу п’є, шум од шляхів сюди не 

долинає… (О. Доріченко.)  Ми не прийшли. Ми завжди тут, на цій землі родючій України, 

орали землю, сіяли, жили, свої пісні співали солов’їні. (Л.Коваль.)  

 

Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви. 

 

 У виділених словах вказати суфікси, визначити в них орфограми. 

Він зуп..нивсь, над виг..ном Дніпра, над вар..вом, Козацького порога, тут лицарська відвага не 

дріма… (С. Бурлаков.) У пер..досінь понад полем с..рпневімар..вапл…вуть. (М. Братан.) 

Покликала мене у тінь в..рба журлива, і звідти я д..влюсь на плет..во орбіт… (Л. 

Вишеславський.) На ч..рнім лузі неба зір отари обскубують косм..чну мураву, вцілілий сонях 

шапкою-радаром промацує нічну напів’яву. (В. Гужва.) Простацтво – це не простота. …Лиш 

фанат..чний пошук дороста до простоти митця і віртуоза. (Л. Костенко.) 

 

Від поданих іменників утворити прикметники. 

 

 В утворених прикметниках позначити місце наголосу. Позначити орфограму «Суфікси -ов-, -

ев-(-єв-) у прикметниках». 

Береза, шовк, ківш, перець, вишня, барвінок, алича, емаль, сургуч, чесуча, марш, борщ. 

Марганець, лосось. 

Переписати, на місці крапок уставляючи  -н-або –нн-. 

Нездола..а пісне, маєво розкішне, ми з тобою вічні, як тополі свічі. (А.Подолинний.) О жінко, 

мати! О Мадонно! Вродлива, горда, безборо..а. (Г.Гриненко.) Під небом цим таким ясним у ніч 

благослове..у постоїм  трохи у весні, де травень лине в червень. (М. Шостак.) ...Та й викопав 

при долині глибоку криницю. І виложив цямриною, і над шляхом в полі височе..ий хрест 

поставив… (Т. Шевченко.) Іскриться у сонячнім німбі невпи..а життя карусель. (М. Макуха.) Є 

незмі..а земля, і усе на ній зміна невпи..а. (О.Ольжич.) І стільки змін довкола, а світ незмі..ий 

наче. (М. Луків.) Ми вірим, вірим в долю журавли..у: ось ключ пташи..ий знов з-за хмари лине. 



 

53 
 

(І.Гущак.) Важе..і череваті бомбовози несли на схід смертельні тягарі. Верблюд високий – не 

доскочиш. Верблюд силе..ий – як хвицне! (Л.Костенко.) 

 

Пояснювальний диктант. 

 

Виділені слова розібрати за будовою, визначити орфограми в префіксах. 

І кожне слово в нашій мові – як згусток людської сльози, як цвіт пречистий, калиновий, як 

блиск ранкової роси. (І. Цюпа.) Я приплив, але вільних причалів нема… (В. Березінський.) У 

небесах орли пливуть, літа спливають за літами. І люди йдуть і розтають,зливаючись із 

небесами. (М. Луків.) Котиться в небі щасливий грім, дощ розшептався у хвилях жита… 

Вперше відчув ти, що в серці твоїм далеч безкраю можна вмістити. (Я. Шпорта.) Я пригадаю 

тих доріг начало, де в юності замріяний ходив. (Я. Шпорта.) Безконечна дорога у безмежному 

полі повз хати, криниці, повз сади і тополі, через села й міста невеликі й великі. Земле Руська! 

Могутня ти завжди й навіки! (П. Дорошко.) Те, що маю, готовий віддать задарма: переплески 

любові і посмішку грізну. Такого танцю більше не танцюю, такого вірша не складу… (Г. 

Хмільовська.) Віночок полину з розщеплених сердець кладу тобі до ніг, моє тисячоліття. (А. 

Листопад.) 

 

◊ Розкрити значення фразеологізмів. 

 

 Пояснити написання виділених слів, виділити в них орфограми. Два-три фразеологізми 

увести до самостійно складених речень (усно). 

 

 Прикусити язика (стулити писка). Злітати з уст (зриватися з язика). Зціпити зуби. Не 

спускати з ока. Прихиляти коліна. Спустити шкуру. Здійняти бучу. Збити пиху. Ссати кров. 

Премудра голова. Зловити ґаву. Прийти на шапкобрання. Здобути (придбати) собі ім’я.  

Прикінцевий акорд. Схрещувати мечі. 

 

◊ Переписати прислів’я, вставляючи пропущені слова. 

 Письмово розкрити зміст одного з прислів’їв (обсяг висловлювання 4-5 речень). 

 

 До Бога взивай, а рук …  . 

 Коли став беззубим, тоді горіхи …   . 

 Язиката Хвеська і будинок …  . 

 Чоловік – не горіх, його не …   . 

 Життя – то казка, а смерть –  …  . 

 

 

Розділ. Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби 

стилістики 

Тема. Іменник як частина мови. Граматичні категорії іменника 
Мета: розширити знання учнів про іменник як самостійнучастину мови, подати відомості про 

граматичні категорії іменника та лексико-граматичні розряди іменників;  
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формувати комунікативні вміння доцільно та правильно використовувати іменники в усному та 

писемному мовленні;  

за допомогою дидактичного матеріалу виховувати повагу до культури рідного народу. 

Практичні завдання 

Вправа 1. Знайдіть іменники, доведіть, що це іменники. Визначте всі лексико-граматичні 

розряди іменників. 

 

Працьовитий, праця, працювати; синь, посинів, синька, синьоокий; колоситися, колосся, колосина;   

читання, прочитав, читанка; цементувати, цемент, цементний; дванадцять, дванадцятеро, дванадцятка, 

дванадцятирічна, дванадцятирічка, «Дванадцять» (фільм); Роман, роман, Романів (…зошит), 

Романівна, Романів (прізвище); черговий (витирає дошку); молоді (танцюють перший танець). 

 

Вправа 2.Наведені іменники поставте у формах називного, родового, знахідного відмінків 

множини. Визначте, які з них відмінюються як іменники категорії істот, а які – як неістот. Зі 

словами, що можуть відмінюватися і як назви істот, і як назви неістот, складіть речення. 

Поясніть причини такої словозміни. 

 

 Сосна, студент, студентство, табун, зграя, лопух, ворона, бактерія, зірка, супутник, краб, змій, 

пальма, Юпітер, короїд, мікроб. 

Вправа 3. У поданих реченнях знайдіть іменники в знахідному відмінкові, з’ясуйте, як 

граматично розмежовуються категорії істот і неістот в українській мові. Поясніть випадки 

відхилення від такого розрізнення. Визначте рід субстантивованих іменників. 

 

  Мій рідний край збирає урожай, що звеселяє струменем живим трудівників засмаглих світлі очі 

(М. Рильський). 2. Ой, у тій полонині пасуть білі вівці (Народна творчість). 3. Заговорив на вітрів 

грізно... і вітрів зразу одвернув (І. Котляревський). 4. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, 

щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани (Леся Українка). 5. Десь біля червоних калин і на чорних 

пожарищах покинули хлопці своїх милих дівчат, посідали на панські і казенні коні, постарішали в боях 

(М. Стельмах). 6. У товаристві лад – усяк тому рад. 7. Скачи, враже, як пан каже, не пивши, не ївши, як 

біс, ошалівши (Народна творчість) 8. На бурову повинен бути завезений справний інструмент для 

спуску обсадних труб (З підручника). 9. Данчикова  гора – це  історична  і  природна  пам’ятка, що  

прикрашає  околицю  Срібного (З офіційного сайту). 10. Згадуючи минуле, дивимось у майбутнє. 

11. Далеко гримнуло ура. Полки побачили Петра (О. Пушкін) 

Вправа 4.  Запишіть збірні іменники. Доберіть слова спільного кореня, які мають обидві форми 

граматичного числа – однини й множини. Виділіть суфікси, за допомогою яких утворюються 

збірні іменники (Напр.: вороння – ворона – ворони). 

 

  Віття, листя, соняшничиння, жінота (жіноцтво), чоловіцтво, робітництво, братія, рідня, мушва, 

мишва, адвокатура, агентура, секретаріат, юнь, молодь. 

Вправа 5. З’ясуйте, як виражається значення називного й знахідного відмінків, якщо 

збігається флексія. Яку основну синтаксичну функцію закріплено за Н. та Зн. 

відмінками без прийменника? 

 

  Шевченко мав сильних попередників в українській літературі, але, незважаючи на це, він 

став її справжнім основоположником. Справа не тільки в тому, що Шевченко ствердив і 
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виховав національну гідність українського народу. Справа не тільки в тому, що Шевченко 

нагадує своїм універсальним талантом таких людей, як Леонардо да Вінчі. Справа насамперед 

у тому, що завдяки Шевченкові українською мовою були написані твори, які мають як з 

естетичного, так і з ідейного боку  світове значення. 

Вправа 6. Поставте у формі родового відмінка однини подані іменники. Назвіть значення 

родового відмінка. 

 

  Херсон, Миколаїв, Львів, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, листопад, займенник, 

суфікс, гіпс, граніт, камінь, сир, цукор, оркестр, клас, університет, барвінок, дуб, Крим, 

Донбас, Алжир, Ватикан, Єгипет, Дніпро, Буг, Дунай, Інгул, Інгулець, прогрес, альбом, жанр, 

роман, живопис, вітер, мороз, землетрус, апарат, Миколай, Дмитро, долар, бузок, чай. 

Вправа 7. Поставте іменники у формі кличного відмінка, із трьома складіть речення. 

Схарактеризуйте особливості відмінкових закінчень кличного відмінка. 

 

   Весна, душа, невдаха, красуня, матуся, зірка, рука, Марія, Марійка, Микита, Тетяна, Таня, 

Євгенія, Женя, друг, учитель, викладач, студент, учень, кінь, батько, літечко, Марго, Олексій, 

Євгеній, Євген, Олег, Ігор, радість, мати.  

 

Міні-практикум 

Запишіть іменники у чотири колонки за відмінами. Підкресліть другу від початку букву. 

Прочитаєте закінчення вислову О.Гончара  «Працею ...» 

Ніч, площа, біль, галченя, осел, листя, скатерть, плече, кров, мазь, людина, успішність, 

одиниця, дьоготь, типовість, знамено, сирота, мак, творчість, курча, завзятість, зневага, 

калюжа, лак, кошеня. 

 

Розподільна робота 

Поставте іменники в орудному відмінку однини і випишіть у колонку:  

1) спочатку ті, у яких букви подвоїлися; 2) потім ті, у яких букви не подвоїлися; 3) за ними ті, 

у яких вжито апостроф. 

Зніяковілість, емаль, шерсть, подорож, кров, смерть, ожеледь, жовч, верф, вживаність, 

снасть. Об, радість, гниль, старість, далеч, мати.  

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте закінчення 

вислову В. О. Сухомлинського «Треба тонко відчувати три речі: 
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Тестові завдання 

Іменник. Граматичні категорії іменника 

Варіант 1 

1. У якому рядку всі слова є іменниками спільного роду? 

А. Листоноша, учитель, директор. 

 Б. Староста, задавака, сирота. 

В. Професор, колега, суддя. 

Г. Незнайко, плакса, степ. 

2. У якому рядку всі слова є іменниками чоловічого роду? 

А. Какаду, меню, Борнео. 

Б. Сан-Франциско, месьє, ательє. 

В. Капрі, піаніно, Токіо. 

Г. Шимпанзе, поні, маестро. 

3. У якому рядку всі іменники мають форму тільки однини? 

А. Піднесення, мрія, думка. 

Б. Ворота, молодь, стіл. 

В. Радість. Дніпро, листя. 

 Г. Колосся, артист, листок. 

4. Який відмінок іменників завжди вживається тільки з прийменником? 

А. Родовий. Б. Давальний. 

В. Орудний. Г. Місцевий. 

5. Іменники яких відмін поділяються на тверду, м'яку й мішану групи? 

А. Першої та другої.  

Б. Першої та четвертої. 

В. Другої та третьої.   

Г. Третьої та четвертої. 

6. У якому рядку всі іменники належать до мішаної групи? 

А. Вишня, вода, дача.  

Б. Груша, круча, сажа.  

В. Пісня, каша, свіча. 

Г. Земля, Марія, площа. 

7. У якому рядку всі іменники в кличному відмінку мають закінчення -ю? 

А. Матуся, Катя, бабуся.  

Б. Гора, буря, сосна.  

В. Книга, мова, Софія.  

Г. Дитина, неня, сестра. 

8. Які іменники не відмінюються?  

А. Чоловічі прізвища на -о. 

Б. Іменники, що вживаються тільки в множині.  

В. Іншомовні слова з кінцевим голосним.  

Г. Жіночі прізвища на голосний 

9. Які власні назви беруться в лапки? 

 А. Релігійних понять і церковних книг. 

Б. Газет і журналів. 

В. Персонажів твору 
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Г. Пам'яток історії, храмів і замків. 

У якому рядку всі іменники належать до другої відміни? 

А. Кучугура, заметіль, холод.  

Б. Путь, тюль, візерунок.  

В. Сніг, вихор, дворише.  

Г. Віхола, ялинка, сонце. 

10. У якому рядку в усіх іменниках у формі родового відмінка однини потрібно писати 

закінчення -у (-ю)? 

А. Інститут, журнал, Дніпро.  

Б. Майдан, жаль, щавель.  

В. Ліс, хор, гопак.  

Г. Мир, прогрес, рояль. 

11 У яких іменниках у формі орудного відмінка однини відбувається подовження 

кінцевого приголосного основи? 

А. Заполоч, блакить, височінь.  

Б. Нехворощ, фальш, суміш. 

В. Повість, любов, річ.  

Г. Мати, гордість, північ. 

12. У якому рядку всі слова належать до четвертої відміни? 

А. Кошеня, порося, котик. 

Б. Білченя, слоненя, козенятко. 

В. Вовченя, левеня, теля. 

Г. Пташеня, дитя, зайченятко. 

Завдання 13-15 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного буквою, знайдіть відповідник, позначений цифрою. 

13. Установіть відповідність між іменниками, які вживаються тільки в множині, та 

назвами, що означають ці іменники. 

1.  Речовини. 

2.  Відрізки часу, свят, обрядів. 

3.  Назви почуттів, стапів. 

4. Географічні назви. 

А. Карпати,  Альпи, Афіни.  

Б. Вершки, парфуми,дріжджі.  

В. Канікули, іменини,вечорниці.  

Г. Гордощі, веселощі,прикрощі.  

Д  окуляри. 

14. Установіть відповідність між відмінами та іменниками. 

1. Дівча, ім'я, каченя. 

2. Честь, мати, любов. 

3. Гордість, листя, толока. 

4. Тополя, Ілля, плакса. 

А. Перша.  

Б. Друга.  

В. Третя.  

Г. Четверта.  
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Д різні відміни 

15.  Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать. 

1. Непосида, соня, забіяка. 

2. Краса, усмішка, мальва. 

3. Сибір, степ, тюль. 

4. Сонце, волосся, верб'я. 

А. Жіночий. Б. Чоловічий. В. Середній. Г. Спільний. Д Рід не визначається. 

16. Подані слова згрупуйте за відмінами і впишіть у таблицю. Якщо у слові відміну не 

визначають, не записуйте його. 

Дід, мати, юність, маля, сирота, сани, котятко, кішка, кіт, кошеня, Микола, метро, 

таксі. 

 

 

Тестові завдання 

Іменник. Граматичні категорії іменника 

Варіант 2 

1. Який відмінок іменників завжди вживається тільки з прийменником? 

А. Родовий.  

Б. Давальний. 

В. Орудний.  

Г. Місцевий. 

2. Іменники яких відмін поділяються на тверду, м'яку й мішану групи? 

А. Першої та другої.  

Б. Першої та четвертої. 

В. Другої та третьої.   

Г. Третьої та четвертої. 

3. У якому рядку всі іменники належать до мішаної групи? 

А. Вишня, вода, дача.  

Б. Груша, круча, сажа.  

В. Пісня, каша, свіча. 

Г. Земля, Марія, площа. 

4. У якому рядку всі іменники в кличному відмінку мають закінчення -ю? 

А. Матуся, Катя, бабуся.  

Б. Гора, буря, сосна.  

В. Книга, мова, Софія.  

Г. Дитина, неня, сестра. 

5. Які іменники не відмінюються?  

А. Чоловічі прізвища на -о. 

Б. Іменники, що вживаються тільки в множині.  

В. Іншомовні слова з кінцевим голосним.  

Г. Жіночі прізвища на голосний 

6. Які власні назви беруться в лапки? 

 А. Релігійних понять і церковних книг. 

Б. Газет і журналів. 

В. Персонажів твору 
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Г. Пам'яток історії, храмів і замків. 

У якому рядку всі іменники належать до другої відміни? 

А. Кучугура, заметіль, холод.  

Б. Путь, тюль, візерунок.  

В. Сніг, вихор, дворише.  

Г. Віхола, ялинка, сонце. 

7. У якому рядку в усіх іменниках у формі родового відмінка однини потрібно писати 

закінчення -у (-ю)? 

А. Інститут, журнал, Дніпро.  

Б. Майдан, жаль, шавель.  

В. Ліс, хор, гопак.  

Г. Мир, прогрес, рояль. 

8 У яких іменниках у формі орудного відмінка однини відбувається подовження 

кінцевого приголосного основи? 

А. Заполоч, блакить, височінь.  

Б. Нехворощ, фальш, суміш. 

В. Повість, любов, річ.  

Г. Мати, гордість, північ. 

9. У якому рядку всі слова належать до четвертої відміни? 

А. Кошеня, порося, котик. 

Б. Білченя, слоненя, козенятко. 

В. Вовченя, левеня, теля. 

Г. Пташеня, дитя, зайченятко. 

10. У якому рядку всі слова є іменниками спільного роду? 

А. Листоноша, учитель, директор. 

 Б. Староста, задавака, сирота. 

В. Професор, колега, суддя. 

Г. Незнайко, плакса, степ. 

11. У якому рядку всі слова є іменниками чоловічого роду? 

А. Какаду, меню, Борнео. 

Б. Сан-Франциско, месьє, ательє. 

В. Капрі, піаніно, Токіо. 

Г. Шимпанзе, поні, маестро. 

12. У якому рядку всі іменники мають форму тільки однини? 

А. Піднесення, мрія, думка. 

Б. Ворота, молодь, стіл. 

В. Радість. Дніпро, листя. 

 Г. Колосся, артист, листок. 

Завдання 13-15 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного буквою, знайдіть відповідник, позначений цифрою. 

13. Установіть відповідність між іменниками, які вживаються тільки в множині, та 

назвами, що означають ці іменники. 

1.  Речовини. 

2.  Відрізки часу, свят, обрядів. 

3.  Назви почуттів, стапів. 
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4. Географічні назви. 

А. Карпати,  Альпи, Афіни. Б. Вершки, парфуми, 

дріжджі. В. Канікули, іменини, 

вечорниці. Г. Гордощі, веселощі, 

прикрощі. Д ворота, окуляри. 

14. Установіть відповідність між відмінами та іменниками. 

1. Дівча, ім'я, каченя. 

2. Честь, мати, любов. 

3. Гордість, листя, толока. 

4. Тополя, Ілля, плакса. 

А. Перша. Б. Друга. В. Третя. Г. Четверта. Д різні відміни 

15.  Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать. 

1. Непосида, соня, забіяка. 

2. Краса, усмішка, мальва. 

3. Сибір, степ, тюль. 

4. Сонце, волосся, верб'я. 

А. Жіночий. Б. Чоловічий. В. Середній. Г. Спільний. Д Рід не визначається. 

16. Подані слова згрупуйте за відмінами і впишіть у таблицю. Якщо у слові відміну не 

визначають, не записуйте його. 

Дерево, мати, теля, сирота, сани, котятко, кішка, кіт, радість, кошеня, Оксана, поні, 

таксі. 

 

 

Тема. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Синонімія їх 

форм 

 

Мета: повторити відомості про прикметник, розглянути поняття про ступені порівняння 

якісних прикметників, їх творення з точки зору стилістики; формувати вміння 

розпізнавати ступені порівняння прикметників, правильно вживати їх у мовленні, 

вдосконалювати культуру усного й писемного мовлення; виховувати любов до рідного 

краю 

Практичні завдання 

Картка 1. 

З поданого тексту випишіть відносні прикметники  

         Слово папір прийшло до нас через польську мову з німецької і зустрічається в 

книжках, починаючи з ХVІ століття. Німці взяли це слово з латинської мови (нею, як ви 

пам’ятаєте, розмовляли у стародавньому Римі; в середні віки в Європі нею писалися 

наукові праці). Римляни це слово, як і багато інших народів, узяли з грецької мови, а 

греки – у єгиптян. (А.Коваль). 

Картка 2. 

Підкресліть у поданих парах якісні прикметники. 

Срібний кухоль – срібний голос; 

кришталева ваза – кришталевий звук; 
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залізна миска – залізна воля; 

кучеряве волосся – кучерявий вислів; 

лимонне дерево – лимонний колір; 

кам’яний будинок - кам’яне серце; 

волошкові очі – волошкове поле; 

дерев’яні руки – дерев’яний міст; 

шовкові коси – шовкова сукня; 

золоті слова – золотий ланцюжок. 

 

Інформаційна картка. 

Завдання: заповнити таблицю, визначивши групу прикметників  за значенням: 

1.    –  якісний; 

2.     – відносний; 

3.     – присвійний; 

4.     – має ознаки відносного  й якісного. 

 

 

Словоспо 

лучення 

 

а б в г д е є ж з и 

I           

II           

 

І варіант. а/ джерельна вода, б/ сільська дорога, в/ кришталева  совість, 

г/ казковий герой, д/ козацький  ватажок, е/ мамина вишня, є/ сміливий крок, ж/ ніжний  

погляд, з/ дідова рушниця, и/ теплий  дощ. 

 

ІІ варіант. а/ весняний день, б/ смачне морозиво, в/ Лесина книга, г/літературний твір, д/ 

травневий  ранок, е/ залізний характер, є/ Сергіїв плеєр, ж/ дощовий ранок, з/ міський 

транспорт, и/ кислий  лимон. 

 

Вправа1. Випишіть ті прикметники, від яких ступені порівняння не утворюють 

Обгрунтуйте  свій вибір. 

Новий, товстий, чорноокий, карий, швидкий, вишневий, авторитетний, блакитний, 

зеленавий, німий, темно-червоний, гострокрилий, гнідий, невмирущий, сміливий, 

мертвий, жовтогарячий, чорнявий, шоколадний, синьо-жовтий, довгогривий, вороний, 

глухий, босий, чудовий, голий, невиліковний. 

 

Вправа 2. Визначте групу поданих прикметників. 

Тугий, тямущий, східний, потужний, семирічний, будній, верхній, внутрішній, ближ 

їй, братній, дружний, дружній, природний, блідолиций, повнолиций, спідній, весняний, 

вє довжній, прийдешній, довговіїй, круглолиций, довголиций, обідній, Маріїн. 
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Тестові завдання 

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 

Варіант 1 

1. Якісними є всі прикметники рядка: 

А книжковий, мудрий, розумний, інтелігентний  

Б хоробрий, сміливий, відважний, безстрашний  

В комп’ютерний, складний, дрібний, великий  

Г добірний, сортовий, пшеничний, смачний  

Д східний, західний, високий, низький 

2. Якісними є всі прикметники рядка:  

А теплий, легкий, вузький, далекий  

Б рідний, світлий, батьків, розумний 

В джерельний, чистий, холодний, прозорий  

Г ранній, пізній, завтрашній, близький  

Д дужий, чорненький, сосновий, білий 

3. Відносними є всі прикметники рядка: 

А залізна брама, дощовий день, порцелянова тарілка  

Б сільський житель, щедрий чоловік, паперовий журавлик  

В теплий одяг, зимовий вечір, давній друг  

Г книжковий магазин, сестрин портфель, зрошувальний сезон 

4. Присвійними є всі прикметники рядка: 

А орлине гніздо, заяча нора, ведмежий барліг  

Б орлиний зір, заячий характер, ведмежа послуга  

В батькова хата, золота каблучка, сталевий трос  

Г батьківський погляд, золоте серце, сталева натура 

5.Присвійними є всі прикметники рядка: 

А крокодилячі зуби, вдовин син, Франкове слово  

Б шоферова краватка, студентський квиток, дідусів фотоапарат _  

В овечий сир, крокодилячі сльози, вовча здобич  

Г вишневе варення, Сергієві речі, мамина подушка 

6. Присвійними є всі прикметники рядка: 

А собача будка, петрів батіг (рослина), качиний ніс  

Б генеральській мундир, генералова дочка, маршальський жезл  

В материн дім, Петрів костюм, братова книга  

Г козацькі змагання, осляча впертість, Миколин стіл 

7. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка : 

А сліпий, приємний, синій, гучний 

Б красивий, м’який, високий, глибокий  

В глухий, чорний, товстий, цікавий  

Г білуватий, лисячий, надзвичайний 

8. Ступені порівняння можна утворити від усіх: 

прикметників рядка 

А далекий, пізній, молодий, гарний  

Б срібний, могутній, швидкий, дорослий  

В гарячий, синій, золотий, сухий  
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Гкрижаний, маленький, зручний, важливий 

9. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка:  

А крутий, порожній, кислий, прозорий  

Б солонуватий, дорогий, близький, залізний  

В добрий, високий, чудовий,великий  

Г повний, багряний, дитячий, сміливий 

10. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка:  

А сміливий, чистий, худий, грізний  

Б дерев’яний, лихий, народний, рожевий  

В науковий, темний, батьків, білий  

Г палкий, вчорашній, гострий, смішний 

11. Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в 

реченні: 

А Краю, ти мій краю, кращого за тебе я в житті не знаю. 

Б Бува єдина мить, дорожча всяких слів. 

В То не вода, а саме чисте скло рине з гори і б’ється на дрібні склянки об  

Г І та мовчанка була красномовнішою від гучних слів. 

12. Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні:  

А Гра одеситів була більш виразнішою. 

Б Найстарше дерево нашої планети — австралійська макроцимія. 

В Івасик ковтає слова, щоб висловитись якнайкоротше. 

Г Щонайменший хутірець, сільце ревниво бережуть своє слівце. 

 

Тестові завдання 

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 

Варіант 2 

1.Якісними є всі прикметники рядка: 

А щедрий, скупий, щирий, нічний 

Б свинячий, мертвий, теплий, людяний  

В добрий, злий, веселий, сумний  

Г печальний, тужливий, рішучий, конячий  

Д пізній, давній, козячий, собачий 

2. Якісними є всі прикметники рядка: 

А яскравий, широкий, солов’їний, книжковий  

Б український, блідий, домашній, чистий  

В білявий, лисий, кульгавий, солодкий  

Г добрий, порожній, прямий, м’який  

Д кмітливий, дотепний, розумний, веселий 

3.Відносними є всі прикметники рядка: 

А водяний млин, смачна страва, ведмежа послуга  

Б лляна скатертина, сьогоднішня газета, чудовий подарунок  

В цегляний будинок, колискова пісня, шкіряні чоботи  

Г кавова чашка, театральні вечори, Оксанчина усмішка 

4.Відносними є всі прикметники рядка: 

А кришталевий бокал, золотий ланцюжок, висячий комір  
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Б кришталева душа, грамотний читач, український правопис  

В свіжа газета, срібна ложка, батьків заповіт  

Г визвольний рух, офіцерська спілка, золоте серце 

5. Присвійними є всі прикметники рядка: 

А соколине полювання, куряча лапа, езопова мова  

Б вовчий хвіст, білоччин горішок, Шевченкові твори  

В дівочі уста, ведмежий кожух, риб’ячий хвіст  

Г братова книга, Лесина поезія, риб’ячий жир 

6. Присвійними є всі прикметники рядка: 

А міністрів наказ, Оксанин кабінет, дівочий танець  

Б лебедина пісня, материнська ласка, вовче лігво  

В вовчий апетит, охрімова свита, ведмежа лапа  

Г куряче перо, зозулине яйце, мавпячий хвіст 

7.Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка:  

А сліпий, приємний, синій, гучний 

Б красивий, м’який, високий, глибокий  

В глухий, чорний, товстий, цікавий  

Г білуватий, лисячий, надзвичайний 

8.Ступені порівняння можна утворити від усіх 

прикметників рядка: 

А сміливий, чистий, худий, грізний  

Б дерев’яний, лихий, народний, рожевий  

В науковий, темний, батьків, білий  

Г палкий, вчорашній, гострий, смішний 

9. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка:  

А тонкий, льодяний, косий, зеленавий  

Б запашний, хлібний, рішучий, смачний  

В мертвий, білуватий, колосистий, щедрий  

Г широкий, тихий, білий, поганий 

10. Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в 

реченні: 

А Жінка мала якнайскромніший вигляд. 

Б Хома там самий активніший. 

В Найдорожчий кришталь стояв у Марії в серванті. 

Г Найвища у світі трава — бамбук. 

11.Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні: 

А Моя сукня бордовіша за твою. 

Б Вітчим став для неї найближчою людиною. 

В Вітер сьогодні більш холодний. 

Г Гетьман і Шрам повернулись ще веселіші. 

12. Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні: 

А Він був високий, худорлявий, років на п’ять молодший від Павла. 

Б Дідусева каша була найсмачніша. 

В Сила слова гостріша від штика. 

Г Самі найвищі дерева у світі — евкаліпти, а самі найтовщі — секвої 
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Тема. Правопис складних слів 

Мета: поглибити знання учнів про правопис складних слів, особливості їх 

творення та вживання; формувати навички правильно писати та вимовляти складні 

слова; виявити рівень засвоєння знань учнів з теми через проведення експертизи; 

збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усну та писемну мову; виховувати 

любов до рідного слова. 

 

Практитчні завдання 

 

Вправа 1. Перепишіть і поясніть правопис складних іменників. 

Вуглевидобуток, вакуум-камера, снігозатримання, перекотиполе, штабс-капітан, 

овочесховище, блок-система, кораблебудівник, лісосмуга, магазин-салон, новобудова, 

макрокосмос, авансцена, екс-міністр, шлакоблок, купівля-продаж, льотчик-винищувач, 

щастя-доля, дизель-мотор, двадцятиріччя, двотижневик, прем’єр-міністр, електродвигун, 

автофургон, міськрада, секундомір, авіакомплекс. 

Вправа 2. Запишіть складні іменники разом і через дефіс. Поясніть їх правопис. 

1. (Авіа)(моторо)будування, (віце)адмірал, (хліб)сіль, (дощо)мір, (людино)день, 

(людино)доза, (життє)пис, (перекоти)поле, (п’яти)річка, (стоп)кран, (трудо)день, 

(лісо)сплав, (радіо)комітет, (купівля)продаж, (лікар)еколог, (блок)система, 

(прем’єр)міністр, (кіловат)година, (міні)футбол, (чар)зілля, (мати)(й)мачуха, 

(тепло)(й)(гідро)електростанція, (сто)річчя. 

2. Електро/поїзд, світло/водо/лікування, двох/сот/ліття, авто/фургон, магазин/салон, 

льон/кучерявець, зоре/носець, кіно/репортаж, мікро/економіка, мово/знавство, 

лексико/графія, макро/світ, Кам’янець/Подільський, максі/спідниця, всюди/хід. 

Вправа 3. Запишіть слова, поясніть правопис частин пів-, напів-, полу- з 

іменниками. 

Пів/аркуша, пів/години, пів/дюжини, пів/карбованця, пів/коло, пів/місяця, пів/яблука, 

пів/юрти, пів/Києва, пів/огірка, напів/автомат, пів/ящика, напів/провідник, напів/сон, 

полу/мисок, полу/кіпок, пів/класу, пів/Кавказу, напів/фабрикат, пів/острів, пів/Одеси, 

пів/день. 

Вправа 4. Запишіть значення поданих слів, користуючись «Словником іншомовних 

слів». Поясніть їх правопис. 

Авіаметеостанція, автократія, батисфера, біофізика, євродолар, мікроекономіка, 

синхромаркетинг, інфраструктура, електрифікація, зюйд-вест, картотека, 

лексикографія, піктографія, обер-прокурор, спектрограма, філармонія, фотогенічність, 

хронологія, штабс-капітан. 

● Складіть речення з виділеними словами. 

Вправа 5. Перекладіть подані нижче складні іменники українською мовою. 

Поставте їх у родовому та місцевому відмінках. Поясніть правопис складних 

іменників. 

Минмонтажспецстрой, райисполком, госпромышленность, Госснаб, прораб, страхвзнос, 

госстандарт, стройбат, МИД, Стройбанк, главбух, госавтоинспекция, главпочтамт, 

госторговля, ГАИ, госбанк, госбюджет, госзаказ, госконтроль, госкредит. 
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Вправа 6. Запишіть абревіатури поданих словосполучень. Правильно прочитайте їх 

та поясніть правопис. Визначте можливості використання утворених абревіатур у 

ділових паперах. 

Харківський державний університет, студентський будівельний загін, сільське 

професійно-технічне училище, термінологічна комісія, науково-дослідний інститут, 

міська рада народних депутатів, районний відділ народної освіти, продовольчий податок, 

податок на додану вартість, санітарна епідеміологічна станція, Служба безпеки України, 

Федеральне бюро розслідувань, завідувач кафедри, старший лаборант, завідувач відділу 

кадрів. 

Вправа 7. Перекладіть подані словосполучення українською мовою, здійсніть 

скорочений запис. Порівняйте абревіатури в обох мовах. 

Министерство путей сообщения, Международное общество хирургов, высшее учебное 

заведение, художественный руководитель, хозяйственный договор, жилищно-

эксплуатационная контора, жилищно-коммунальное управление, запись актов 

гражданского состояния, заведующий гаражом, институт международных отношений, 

Киевский институт инженеров гражданской авиации. 

Вправа 8. Перекладіть текст українською мовою. Підкресліть складні іменники, 

поясніть їх правопис. 

Вице-президент Мосбизнесбанка дает несколько практических советов. 

На Западе банки оказывают множество услуг населению. У нас же банки, как правило, 

обслуживают интересы лишь организаций, юридических лиц. Так происходит потому, 

что коммерческие банки, которые, кстати, созданы на базе бывших госбанков, 

рассчитаны на обслуживание юридических лиц, а не конкретного человека. 

Услуги гражданину (бизнесмену, специалисту) требуют иных форм счетов, новой 

техники, технологии. В нашем банке недавно создан центр, который начинает 

обрабатывать технологию, как помочь клиенту сберечь деньги и правильно их вложить. 

Программа-минимум: сберечь деньги, учитывая высокие темпы инфляции. Программа-

максимум: получить прибыль. Если у вас есть определенная сумма, то деньги лучше 

положить на краткосрочный депозит и полученный процент защитит вас от инфляции. 

Еще лучше вложить деньги в надежные акции, например в КАМАЗ, АВТОВАЗ, либо в 

какие-нибудь малые или средние предприятия, потому что стоимость имущества 

предприятия, оборудования в условиях инфляции будет расти.  

Вправа 9. Поясніть правопис складних прикметників. 

Гірничопромисловий, гіркувато-кислий, глинисто-піщаний, горбоносий, глибоководний, 

двозерний, дикорослий, димомаскувальний, довідково-енциклопедичний, дрібнолистий, 

земельно-кадастровий, зерноочисний, зигзагоподібний, історико-архівний, 

каменедробильний, радісно-сумовитий, сірувато-попелястий, складально-пакувальний, 

склоплавильний, словниково-довідковий, смолисто-чорний, сніжно-крижаний, солоно-

маринований, солом’яно-жовтий, спортивно-туристський, стометровий, столярно-

тесляр-ський, струнконогий, судинозвужувальний, трубозварювальний, телеграфно-

кабельний, твердокорий, теплопоглинальний, товарно-грошовий, тяжкопо-ранений, 

угро-фінський, фабрично-заводський, хвилевідбійний, хлібосольний, 

центральноафриканський, хромовольфрамовий, хромово-свинцевий. 

Вправа 10. Випишіть складні прикметники та словосполучення у три колонки: 1- 

ті, що пишуться разом, 2 – через дефіс, 3 – окремо. 
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М’ясо/сальний, м’ясо/заготівельний, біло/блакитний, біло/церківський, 

буряко/збиральний, приємно/здивований, блідо/лиций, блякло/синій, мо-

лочно/кофейний, солоно/копчений, військово/повітряний, лісо/захисний, обер-

нено/пропорціональний, червоно/блакитно/жовтий, світло/шкірий, світло/ шоколадний, 

хлібо/різальний, червоно/гарячий, всесвітньо/відомий, все-світньо/історичний, 

довго/тривалий, політико/економічний, політично/ зрілий, єдино/кровний, 

сувенірно/подарунковий, олово/рудний, дво/весловий, слюсар-но/монтажний, 

тепловозо/будівний, мало/досліджений, професійно/квалі-фікований, 

овоче/заготівельний, овоче/баштанний, західно/український, блакитно/окий, 

блакитно/синій, біло/сніжний, сніжно/білий, м’ясо/яєчний, м’ясо/консервний, 

сто/тисячний, хімічно/зв’язаний, ново/утворений, біло/ емігрантський, біло/червоний, 

кам’яно/вугільний, народно/господарський, народно/демократичний, 

трамвайно/тролейбусний, психолого/педагогічний, психологічно/непідготовлений, 

суспільно/шкідливий, суспільно/політичний, військово/геодезичний, 

військово/зобов’язаний, широко/доступний, хлібно/ булочний, зелено/золотий, 

історико/філософський, овоче/переробний, олов’яно/сірий, індо/європейський. 

 

 

Тема. Складні випадки правопису та вживання числівників 

 

Мета: повторити відомості про загальне значення числівника, морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль; узагальнити й систематизувати знання про вживання числівників в 

українській мові; правила написання й особливості відмінювання; учити застосовувати 

теоретичні знання на практиці при відмінюванні та написанні числівника, визначенні 

його граматичних ознак; правильно вживати числівник у мовленні; розвивати 

пізнавальний інтерес; розширювати світогляд учнів, знайомлячи їх з розмаїттям 

природного ландшафту, багатовіковою історією та самобутніми культурними 

пам’ятками України 

 

Практичні завдання 

. 

Вправа 1. Прочитйте текст, знайдіть помилки у вживанні числівників та 

іменників, що з ними вживаються, запишіть  словосполучення правильно. 

Києво-Печерська лавра - православний монастир, заснований у тисячу п’ятдесят 

першому році монахами Антонієм і Феодосієм у печерах поблизу Києва. В 

одинадцятому столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження 

християнства в Київській Русі. У дванадцятому столітті монастир отримав статус 

«лаври» – головного великого монастиря. У вісімнадцятому столітті Києво-Печерській 

лаврі належали три міста, сім містечок, біля двохсот сіл і хуторів, більше сімдесяти тисяч 

кріпаків, дві паперові фабрики, одинадцять цеглових і шість скляних заводи, більше сто 

шестидесяти винокурень і вітряків, біля двохста шинків, два кінних завода. 

Вправа 2. На основі поданого тексту побудуйте  діалог, правильно вживаючи 

числівники.  

1 група. Розташований на важливих транспортних магістралях, Хотин  завжди 

привертав увагу завойовників. Спочатку це була невелика, збудована східними 



 

68 
 

слов'янами на місці давнього поселення дерев'яна фортеця, яка захищала їх від численних 

завойовників. Поряд із нею існувало неукріплене селище. На його території археологи 

виявили залишки напівземлянкових жител з печами-кам'янками, які датуються IX-X ст., 

а на глибині 1,4 м було виявлено культурний шар VII-VIII ст.  

 Впродовж XVII століття Хотин переходив з рук в руки, ним володіли і польські 

королі, і турецькі феодали, неодноразово місто визволяли запорозькі козаки.  

Сьогодні на території фортеці розташований Державний історико-

архітектурний заповідник. На його території знято понад 50 кінофільмів: «Захар 

Беркут», «Д'Артаньян та три мушкетери», «Тарас Бульба», «Чорна стріла», «Могила 

Лева», «На війні як на війні», «Русалочка» та інші. 

2 група. Кам'янець-Подільський – місто, що зберегло дух середніх віків. Тут Ви 

побачите одну з найбільших оборонних споруд України, фортецю, що займає провідне 

місце у світовій історії оборонного зодчества. Літопис приписує будівництво кам'яної 

фортеці литовським князям Корятовичам, які правили князівством у 60-90-х рр. XIV cт.  

Одинадцять башт входять до складу фортеці, кожна має свою назву і свою 

історію. Так, наприклад, найвища башта названа Папською,  тому що була збудована на 

кошти, виділені папою римським Юлієм II. Ще її називають Кармелюковою, бо в ній 

тричі був ув'язнений Устим Кармелюк. У Чорній (кутовій) башті знаходиться криниця 

глибиною 40м і в діаметрі 5 м видовбана в скалі. Досі в її стінах збереглося величезне 

дерев'яне колесо з пристроєм для підняття води на поверхню. 

Врпава 3.  Напишіть числівники словами ( 2, 43, 164), складіть з ними речення. 

Визначте  їх синтаксичну роль у реченнях. 

   

 

      Тестові завдання 

з теми " Числівник як частина мови" 

 

1.    Числівник – це самостійна частина мови, яка вказує на : 

А дію або стан; 

Б  ознаку предмета; 

В  предмет чи особу;  

Г  число, кількість предметів, їх порядок при лічбі. 

2.Числівники за значенням поділяються на : 

А  прості й складні; 

Б збірні й дробові; 

В кількісні  й порядкові; 

Г  кількісні й складені. 

3. Числівники за будовою поділяються на: 

А прості  й дробові; 

Б складні й кількісні; 

В прості, складні й складені; 

Г складні й складені. 

4. Порядкові числівники змінюються за: 

А родами і числами; 

Б  родами, числами і відмінками; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%27%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
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В відмінками; 

Г родами і відмінками. 

5. У якому рядку всі числівники – кількісні?,  

А перший сьомий, двадцять, вісім;  

Б  десятеро, другий,чотири, третій; 

В  одна п’ята, десять, троє, сорок; 

Г  двохсотий, триста один, дев’ятий, чотириста. 

6. У якому рядку всі числівники вжито в родовому відмінку? 

А  одного, одної восьмої, одної, одних; 

Б семи, одній сьомій, сімом, шістьом; 

В дев’яноста, сорока, ста, двом; 

Г  п’ятдесяти, десятьох, двомстам, трьома. 

7. У якому рядку всі числівники  за будовою складні? 

А  тридцять, одинадцять, вісім, сорок два  

двадцять, сто три, п’ятсот, сімсот один ; 

В сімдесят чотири, триста, дванадцять, дев’ять; 

Г п’ятдесят, п’ятсот, сімдесятий, дев’ятнадцять. 

8. Вкажіть речення, в якому вжито числівник. 

АЧетвірка друзів вирушила в мандри. 

Б У цьому місті я живу п’ятнадцятий рік. 

В Юрко отримав за контрольну роботу шістку. 

Г На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук. 

9. Вкажіть ряд числівників, у кожному з яких пишеться –ь-: 

А тр..ох, десят..ма, п’ят..ом; 

Б дев’ятнадцят.., чотир..мастами, шістдесят..; 

В вісім..сот, п’ятнадцят..ма, дев’ят..мастами; 

Г п’ят.., вос..мому,вісім.. 

10.  Вкажіть, який порядковий числівник відмінюється, як прикметник м’якої 

групи. 

А другий; 

Б третій; 

В  п’ятий; 

Г  четвертий. 

11. У якому рядку всі числівники -  збірні? 

А двісті, троє, шістдесят; 

Б четверо, сорок, дві восьмих; 

В  п’ятеро, троє, десятеро; 

Г п'ятнадцять, сім других, сьомий. 

12. У якому рядку всі  слова  -  числівники? 

А  п’ять, семеро, сто сорок один; 

Б  троє, вдвоє, потроїти; 

В)  одна третя, восьмисотий, двоповерховий; 

Г  двадцятий, тридцять п’ять, по-перше. 

13 Провідміняйте числівники 20, 135, 2. Складіть з ними речення. 
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Тема. Прийменник. Складні випадки правопису прийменників 

 

Мета: поглибити знання учнів про прийменник як частину мови; пояснити принцип 

поділу прийменників на групи за будовою та походженням; формувати вміння їх 

розрізняти, визначати спосіб утворення похідних прийменників; розвивати логічне 

мислення, пам'ять; виховувати почуття мови, повагу до слова.  

 

Практичні завдання 

 

Вправа 1. Спишіть речення, вставляючи, де треба, пропущені букви і розкриваючи 

дужки.  

 

1) Коли тр..воги життєвої тебе пі..хопить вітер злий, по вінця сили трудової у серце 

стомл..не налий. (М. Рильський) 2) Вітру жовтий плин л..генди в..сняні в..носить (з)під 

ялин. {А. Малишко) 3) Ще снят..ся м..ні Карпати: у Ворохті пісні та пісні, і(не)знає від 

радості мати, що (с, з)казати (на)зустріч мені. (М. На-гнибіда) 4) Садом я блукаю тихою 

ходою, рум..яніє вечір од зорі заграв. Яблука доспілі виснуть (наді)мною, що колись про 

них я в Рил..с. кого читав. (Б. Сосюра) 5) Щастя я хочу (у, в)сім, хто крізь ночі любов до 

Вітчизни проніс. (Б. Сосюра) 

 

Вправа 2. Складіть з поданими фразеологізмами речення. Поясніть будову 

прийменників, їх походження. 

 

Гратися з вогнем; без жартів; всупереч здоровому глузду; геть з-перед очей; тримати при 

собі; жити собі на втіху; за всяку ціну; заради шматка хліба. 

 

Вправа  3. Перекладіть  словосполучення з прийменниками українською мовою. 

Порівняти прийменники, вживані в українській та російській мовах. 

 

Ходить вокруг да около; готовиться к весне; соскучиться по матери; насмехаться над 

зазнайкой; стоять у окна; побежать за водой; ставить в пример; привлечь к себе 

внимание; несмотря на хорошую погоду; навстречу ветру; невзирая на трудности. 

 

Вправа4. . Підкресліть прийменники. Визначте відмінок іменників (займенників) із 

прийменниками. Який прийменник ужито з кількома відмінками? 

 

     Мотря махнула на себе (Зн. в.) хусточкою, сіла на призьбі й задумалася. Ілько, пильно 

слідкуючі;за нею, проти'волі задивився на красу її, що тепер іще якось виразніше 

виявлялася на сірому тлі стіни. — на ту красу, що не б’є у вічі, що на перший погляд 

ледве примітна, а тільки в неї вдивишся, можна впитися й очима, і серцем, всею істотою. 

То була краса, що виховується тільки на Україні, але не така, як малюють деякі з наших 

письменників. Не було в неї ні «іубок, як пуп’янок, червоних, як добре намисто», ні 

«підборіддя, як горішок», ні «щік, як повна рожа», і сама вона не «вилискувалась, як 

маківка на городі». Чорна, без лиску, товста коса; невисокий, трохи випнутий лоб; ніс 

тонкий, рівний, з живими ніздрями; свіжі, наче дитячі, губи, що якось мило загинались 

http://www.testsoch.com/tema-golovni-i-drugoryadni-chleni-rechennya/
http://www.testsoch.com/sochinenie-razmyshlenie-slovo-o-zhenshhine-slovo-o-materi/
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на кінцях; легка смага на матових, наче мармурових, щоках і великі, надзвичайно великі, 

з довгими віями, темно-сірі очі, з яких здавалося, дивлячись, наче лилося якесь тихе, 

м’яке, ласкаве світло, — то була й уся краса сієї дівчини (В. Винниченко). 

Тестові завдання 

Прийменник. Складні випадки правопису прийменників 

Варіант 1 

1. Прийменник ужито у рядку:  

А старий як білий світ 

Б ні пава ні гава  

В показати на двері 

Г битися як горлиця  

Д аж іскри летять 

 

2. Усі службові слова є прийменниками в рядку:  

А попід горами, переді мною, назустріч вітру 

Б перед редакцією, хай знають, навколо стадіону  

В залежно від обставин, поміж травами, лише сьогодні  

Г на світанку, виконала ж таки, з-поміж друзів  

Д не хвилюватися, посеред міста, згідно з програмою 

 

3. Усі прийменники непохідні (первинні) в рядку:  

А коло, понад,близько, у 

Б для, всупереч, незважаючи на, з 

В до, повз, з-поміж, через  

Г на, біля, попід, поміж  

Д в, на, по, при 

 

4. Віддієслівними є всі прийменники в рядку: 

А назустріч, незважаючи на, завдяки, шляхом  

Б з метою, упродовж, осторонь, у зв’язку з 

В незважаючи на, зважаючи на, завдяки, включаючи, виключаючи  

Г у зв’язку з, навпроти, довкола, на випадок 

Д край, всупереч, незважаючи на, завдяки 

 

5. Відприслівниковими є всі прийменники в рядку:  

А близько, всупереч, край, коло 

Б навпроти, назустріч, незважаючи на, відповідно до  

В на випадок, серед, всупереч, кінець  

Г перед, довкола, коло, кругом  

Д навскіс, позад, обабіч, осторонь 

 

6. Усі прийменники складні в рядку: 

А назустріч, відповідно до, залежно від, з-поміж  

Б довкола, у зв’язку з, замість, через  

В понад, задля, поміж, заради  
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Г з метою, на випадок, щодо, задля  

Д навпроти, попід, з, над 

 

7. Усі прийменники складені в рядку:  

А задля, з-проміж, залежно від, про  

Б на випадок, довкола, коло, при 

В незважаючи на, відповідно до, у зв’язку з, з метою  

Г на випадок, назустріч, з-понад, перед  

Д протягом, в, за, попід 

 

8. Усі виділені слова є прийменниками в рядку: 

А на початку століття, оглянься навколо 

Б вийшли назустріч, зайти всередину приміщення  

В працювати зі шляхетною метою, плисти впоперек річки  

Г згідно з наказом, з метою подолання епідемії  

Д їхати вздовж колії, сидіти навпроти 

 

9. Усі виділені слова є прийменниками в рядку:  

А попри величезний вибір, завдяки дружбі  

Б край села, не дивлячись у книгу 

В хай живе, назустріч вітру  

Г попід горами, боротися з протягом  

Д болить усередині, покреслено впоперек 

 

10. Усі виділені слова є прийменниками в рядку:  

А гуляти навколо школи, спочатку було слово 

Б наперекір зимі, розташована навпроти школи  

В спочатку тижня, іти попереду учнів 

Г працювати протягом канікул, йдемо на зустріч зі співаком  

Д незважаючи на обставини, йти у правильному напрямку 

 

11. Виділене слово є прийменником у реченні: 

А Коло дворів і хатів сидять гуртками чоловіки та жінки, гомонять собі. 

Б Жаргонні слова зазвичай охоплюють вузьке коло понять. 

В Мерехтливо-червоне сонячне коло спускається до обрію. 

Г Коло підозрюваних звузилось. 

Д А на темно-синьому полі неба огненне коло сонця грає. 

 

12. Виділене слово є прийменником у реченні: 

А Аж ось нарешті і коханий край, знайоме поле, озеро і гай. 

Б Перші орачі порушать ниву, поки напівсонну, тополю збудить трактор край села. 

В Україна — Вкраїна — країна — так віддавна край рідний звуть. 

Г Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край... 

Д Сини землі тепер повстали за неозорий край свій, за степи. 
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Прийменник. Складні випадки правопису прийменників 

Варіант 2 

1. Усі прийменники непохідні (первинні) в рядку:  

А у, край, заради, з-під 

Б згідно з, завдяки, без, під  

В обабіч, ради, задля, під  

Г під час, по, за, поміж  

Д за, без, в, від 

 

2. Усі прийменники похідні (вторинні) в рядку:  

А по, про,перед, позад 

Б при, з-понад, після, відповідно до  

В через, задля, назустріч, при  

Г з-проміж, в, на, упродовж  

Д понад, побіля, поміж, попри 

 

3. Відіменними є всі прийменники в рядку:  

А край, кінець, коло, круг 

Б близько, мимо, осторонь, назустріч  

В поруч, позад, поверх, перед  

Г протягом, завдяки, включаючи, шляхом  

Д незважаючи на, неподалік від, внаслідок, відповідно до 

 

4. Віддієслівними є всі прийменники в рядку: 

А назустріч, незважаючи на, завдяки, шляхом  

Б з метою, упродовж, осторонь, у зв’язку з 

В незважаючи на, зважаючи на, завдяки, включаючи, виключаючи  

Г у зв’язку з, навпроти, довкола, на випадок 

Д край, всупереч, незважаючи на, завдяки 

 

5. Відприслівниковими є всі прийменники в рядку:  

А близько, всупереч, край, коло 

Б навпроти, назустріч, незважаючи на, відповідно до  

В на випадок, серед, всупереч, кінець  

Г перед, довкола, коло, кругом  

Д навскіс, позад, обабіч, осторонь 

 

6. Усі прийменники складні в рядку: 

А назустріч, відповідно до, залежно від, з-поміж  

Б довкола, у зв’язку з, замість, через  

В понад, задля, поміж, заради  

Г з метою, на випадок, щодо, задля  

Д навпроти, попід, з, над 

 

7. Усі прийменники складені в рядку: 
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А задля, з-проміж, залежно від, про  

Б на випадок, довкола, коло, при 

В незважаючи на, відповідно до, у зв’язку з, з метою  

Г на випадок, назустріч, з-понад, перед  

Д протягом, в, за, попід 

 

8. Усі прийменники похідні (вторинні) в рядку:  

А для, за, навколо, поперек 

Б на, над, протягом, шляхом  

В з, навпроти, близько, навкруги  

Г до, щодо, кругом, довкола  

Д всупереч, замість, попід, поза 

 

9. Усі виділені слова є прийменниками в рядку:  

А бути поруч, випливати з-за туману 

Б у зв’язку зі сніговими заносами, не край мені серця  

В на випадок паводку, на чолі полководця  

Г інспекція в справах неповнолітніх, стояти збоку  

Д ідемо назустріч святу, попід плавнями сяяла річка 

 

10.Виділене слово є прийменником у 

реченні: 

А Дуб навпроти кидав тінь на грядки. 

Б Алла Михайлівна зайняла місце за крайнім столиком, я сіла за тим же столиком на 

впроти. 

В Степашко сидить над вогнищем чомусь у сумовитій позі, а навпроти стоять Марися і 

високий, задумливий моряк. 

Г Так я як прянув з очерету й вискочив якраз навпроти провалля... 

Д Навпроти ліс і гори, мов зачаровані велетні, стояли сумні, чорні. 

 

11Виділене слово є прийменником у реченні: 

А Саме слово «Україна» означає країна, земля, край, де живуть українці, український 

народ. 

Б Благословенним і чарівним вважається той край, де барвінок росте. 

ВКрай дороги гаряче спалахнув сніп мерехтливого проміння. 

Г Головатого під суворим конвоєм зіслано в Тобольськ, писаря Глобу — в Турухансь- 

кий край. 

Д Захищали той край сини — Хоробрі з Найхоробріших. 

12.Виділене слово є прийменником у 

реченні: 

 А Десь з/боку високо підпадьомкає перепел. 

Б Видно, як під тоненькою шкірою з/боку калатає серце. 

В Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом з/боку в бік, наче 

питаючи: чого тобі? 

Г Шелестить тільки очерет, та іноді десь з/боку зашарудить болотний щур. 



 

75 
 

Тема. Прислівник. Складні випадки правопису прислівників 

 

Мета: актуалізувати знання учнів про прислівник; формувати вміння вирізняти 

прислівники серед інших частин мови; поглибити й засвоїти матеріал про загальне 

значення цієї частини мови, її морфологічні ознаки і синтаксичну роль; розвивати вміння 

розпізнавати прислівники в реченні, увагу, логічне мислення, пам’ять; учити 

захоплюватися природою; радіти причетності до краси. 

Практичні завдання 

Вправа 1.  Прочитати речення.Вказати прислівники, пояснити їхнє написання. 

Визначити в словах орфограму “Написання прислівників разом”. 

 У Хоролі всього доволі. Спершу робота, а потім гульки. Уперед не висовуйся, 

всередині не тупцюй і позаду не шкандибай – ото тобі буде рай. Їж вволю, а пий у міру. 

Клади перед людьми хліб на столі, то будеш у людей на чолі. Вчи дітей їсти кашу вдома. 

Наздогад тільки лапті плетуть. Поночі всі корови чорні. Хата без господаря знадвору, а 

без господині зсередини порожня. День у день як пень у пень. 

Вправа 2. Переписати, знімаючи риску.Визначити в словах орфограму “Написання 

прислівників разом”.  

Мандруємо вогким туманом на/зустріч сліпій сніговиці... (Леся Українка.) Сніги ж 

ішли на/вскіс, ішла зима. (М.Стельмах.) І уже беруть в роботу і морозці, і вітри і 

на/зустріч, і на/впроти, і с/піднизу, і з/гори. (П.Усенко.) Я все ж незгорблений пройду, 

на/півдорозі не впаду. (Л.Дмитерко.) Ніч прийшла милосердна, схиляюся ночі до/земно. 

(Є.Гуцало.) У/досвіта дві хмароньки зустрілися в/горі. (Олександр Олесь.) То темніючи, 

то просвітлюючись, урочисто гудуть ліси і раз од разу на/відмаш кидають на полотнище 

дороги чіткі етюди. (М.Стельмах.). Сніжинки, сніжинки на/дворі, а в серці моєму весна. 

(В.Сосюра.) Просто до батьківської оселі пшеницями й стежечка на/впростець. 

(М.Самійленко.) Він знав життя і в/брід, і в/плав. (А.Малишко.) Доріжка в житі – то ж 

яка принада! Роззувшись, чимчикуй собі чим/дуж. (Л.Дмитерко.) Олень біг 

на/вперестриб, кущ під ним чи хмарка. (Д.Павличко.) Блакитне озеро барвінку 

захвилювалося в/низу. (А.Швець.) Чебрецями зацвіла толока, а оба/біч хиляться жита. 

(О.Довгий.) 
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Тестові завдання 

Прислівник. Складні випадки правопису прислівників 

Варіант 1 

1 Укажіть рядок, в якому лише прислівники: 

А  Удвох, вночі, два, довго; 

Б   вночі, наспіх, вбік, бік; 

В  босоніж, насилу, давно, тричі. 

2 Прислівник, який означає час дії: 

А вголос;                                  

Б праворуч; 

В напередодні;                       

Г наперекір. 

3  Прислівник, який означає мету дії: 

А  навмисне;                           

Б влітку; 

В вороже;                                

Г вліво. 

4 Прислівник, який у вищому ступені має суфікс  -ш-: 

А ясно;                                      

Б  сильно; 

В  швидко;                                

Г весело. 

5 Перепишіть, позначивши наголос, вставляючи Н або НН: 

Священ..о, відмін..о, темн..о, гуман..о, здивован..о. 

6 Зробіть синтаксичний розбір речення: 

Влітку озеро здалеку манить прохолодою. 

7 Перепишіть, розкрийте дужки: 

 Там мене зустріли (по) домашньому. 

Відійшли ми зовсім (не) далеко. 

(Не)веселі, а дуже сумні очі дивились на мене. 

8  Розкрийте дужки: 

(По) перше, час (від) часу, (з) низу, з роду (віку), (ні) куди. Складіть два речення: перше з 

прислівником напам’ять, друге – з однозвучним прийменником та іменником на 

пам’ять.  

9 Складіть два речення: перше з прислівником назустріч, друге – з однозвучним 

прийменником та іменником на зустріч. 
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Тестові завдання 

Прислівник. Складні випадки правопису прислівників 

Варіант 1 

 

1 У якому рядку всі слова – прислівники? 

А  Повільно, вільний, по-друге, щодня; 

 Б  ліворуч, тепло, десь, щось; 

В  довго, пізненько, легше, здуру. 

2 Прислівник, який означає місце дії: 

А  красиво;                     

Б внизу; 

В зопалу;                       

Г нерухомо. 

3 Прислівник, який означає спосіб дії: 

А вночі;                          

Б глибоко; 

В схвильовано;             

Г всюди. 

4 Прислівник, який у вищому ступені має суфікс  -іш-: 

А легко;                           

Б тепло; 

В глибоко;                      

Г рідко 

5 Перепишіть, позначивши наголос, вставляючи Н або НН: 

Активн..о, старан..о, туман..о, сумн..о, несказан..о. 

6 Зробіть синтаксичний розбір речення: 

Зранку весело гріє весняне сонце. 

7 Перепишіть, розкрийте дужки: 

 (Не) порушно стоять дерева, загорнені в сутінь. 

 (Не) далеко, а зовсім поряд щось забулькотіло. 

(На) решті почалося літо. 

8 Розкрийте дужки: 

(По)товариськи, пліч (о) пліч, раз (у) раз, часто (густо), (на)завжди. 

9 Складіть два речення: перше з прислівником назустріч, друге – з однозвучним 

прийменником та іменником на зустріч. 
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Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови 

 

Мета: поглибити знання учнів про написанням не і ні з різними частинами мови; 

формувати вміння членувати слова за будовою, визначати роль часток не і ні у 

реченнях; розвивати творчі вміння використання не і ні у власних висловлюваннях; за 

допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до 

України. 

 

Дослідження-відновлення 

 

Записати, розкриваючи дужки. З’ясувати правила написання не і ні з різними 

частинами мови. 

 

1) Уламок рейки!.. Він був такий важкий, що іншим разом Хаєцький певно, (ні)защо 

його (не)підняв би. 

2) Пройшовши наскрізь вуличку, він (Хома) (не)зустрів (ні)кого зі своїх. 

3) — (Не)вже ми оце врятовані? І (ні)хто нас більше (не)ловитиме, (ні)хто (не)постріля? 

4) Хомі (ні)колилось, бій уже відгримів десь за містечко (О. Гончар). 

5) Він (не)ловив линів у озерах (ні)волоком, (ні)топчійкою, а яко(сь) (не)наче брав їх з 

води прямо руками. 

6) — (Ні)чого у світі я так (не)люблю, як саджати що (не)будь у землю, щоб 

проізростало,— любила проказувати мати. 

7) — Прямо, та й прямо, та й прямо, та й (ні)куди ж (не)звертайте! — гукав дід 

подорожньому. 

8) (Ні)дід, (ні)ми (не)розуміли прочитаного, і це завжди хвилювало нас. 9) У хаті (ні)що 

(не)замикалось (О. Довженко). 

 

 

 

 Тестові завдання 

Правопис не, ні  з різними частинами мови. 

Варіант 1 

1. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку: 

А не/покоїтися про сина 

Б ще не/завершена праця 

В не/довга, але цікава лекція 

Г не/крутити носом 

Д досі не/прочитана книжка 

2. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку: 

А не/сила терпіти 

Б не/досконалий твір 
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В ітн в не/пам ять 

Г не/довиконувати план 

Д не/здужати задачу 

3. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку: 

А Не/має лиця на ньому 

Б не/одноразово повторювати 

В радість не/вимовна 

Г не/святі горшки ліплять 

Д не/досипати ночей 

4. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку: 

А не/подалік музею; не/один місяць минув 

Б не/зло, а добро; трапилося не/порозуміння 

В не/меркнуча слава; не/зачерствіле серце 

Г не/згода руйнує; усі казки не/дочитані 

Д ніким не/співані пісні; цікаві не/билиці 

5. Частку не треба писати разом з наступним словом у реченні: 

А Я вже й пізніше, при дворі, в Парижі, шукав її у мармурі не/раз. 

Б Не/спалося, а ніч, як море. 

В Тільки те не/зрадить серце, що любити поклялось. 

Г Ніч не/рухомо тишею бринить. 

Д Не/варті сну казки колишні. 

6. Частку не треба писати з наступним словом окремо в реченні: 

А А я й не/знала, що думки болять, коли дужа і серце — безборонні. 

Б Коли копають картоплю, ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе у не/відомі 

краї. 

В Родина — тільки вбогий човен на не/вмолимих бурунах. 

Г Надворі не/впевнено всміхався чудовий ранок. 

Д Мій князю-соколе, не/має століть поміж нами. 

7. Частку не треба писати з наступним словом окремо в реченні: 

А Вже не/далеко той час, коли оксамитовим серпанком молодого листячка вкриються 

розлогі крони кленів. 

Б Коли засне глибоко місто не/спокійним сном, вона приходить здалеку до мене. 

В Загула флейта, мов осіння не/погода під стріхою. 

Г У гущавині лісу не/вгамовно витьохкували солові, віщуючи прихід ранку. 

Д Куди не/глянь — скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. 

8. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні: 

А Микола був не/молодий хлопець, а чоловік з довгими вусами, з міцним станом, 

широкими плечима та міцними руками. 

Б Широкою долиною між двома рядами розложистих гір тече по Васильківщині 

не/величка річка Раставиця. 

В То, певно, іншого роду краса, як гори: не/спокійна й повна перемін. 

Г Не/свідомо, мимоволі тягнуло його під величну таємничу опіку. 

Д Як справжній митець, він, не/зважаючи на позірну відчуженість од світу, був 

чутливий до всього, що відбувалося довкола. 
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9. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні: 

А Поспішно, та не/доладно. 

Б Соловей піснями не/ситий. 

В На вовка не/слава, а їсть овець Сава. 

Г Хоч мороз і припікає, зате комарів не/має. 

Д Де слова з ділом розходяться, там не/порядки водяться. 

10. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні: 

А У польоті, ніким не/бачені, я спрямовую кораблі. 

Б Регоче й гримить голубим океаном не/розтрачена радість моя. 

В Не/полоханий спокій над Києвом сонним дріма. 

Г Хай падають із неба зорі, немов не/зібране зерно. 

Д І довгий рік чекають марно рядки не/читаних книжок 

11. НЕ вживаються без не всі слова рядка: 

А небавом, небога, негідницький; 

Б ненавидіти, небуття, невдаха; 

В нездара, нетерплячка, нещастя; 

Г негода, неуважність, немовля; 

Д неволити, недоліток, небезпека; 

12. Прочитайте поезію (цифри в дужках позначають наступне слово). 

Я хочу буть (1 )не/самовитим, 

Я хочу в полум’ї згоріть, 

Щоб (2)не/жаліти за прожитим, 

Димком на світі (3)не/чадіть. 

Щоб (4)не/пекли дрібні образи 

Дрібненьку душу день при дні, 

Я згоден вибухнуть відразу, 

(5)Не/наче бомба иа війні. 

І диву дивному даюся, 

Що з того користі катма: 

Чомусь (6)не/лопаюсь, (7)не/рвуся — 

Напевне, капсуля (8)не/ма. 

Усі цифри на позначення написання не разом з наступним словом правильно наведено 

в рядку: 

А 1, 3, 5 

Б 2, 5, 8 

В 3, 4, 8 

Г 1, 5, 8 

Д 5, 6, 7 

13. Пояснити значення фразеологізмів. Обґрунтувати написання часток. Згадати й 

записати 4-5 фразеологізмів, у яких є слова з наведеною орфограмою. 

1. (Ні)коли і вгору глянути. 2. (Ні)холодно (ні)жарко. 3. (Ні)живий (ні) мертвий. 4. 

(Ні)де й голки встромити. 5. (Ні)кроку назад. 6. (Не)чути (ні)рук (ні)ніг. 7. Пропасти 

(ні)за цапову душу. 8. (Ні)куди яблуку впасти. 
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Тестові завдання 

Правопис не з різними частинами мови 

Варіант 2 

 

1. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку: 

А ще не/підкорені вершини; не/вивчене питання 

Б лан не/засіяний; не/затоплена навесні місцина 

В не/опале листя; не/перекладений ніким текст 

Г досі не/збудований дім; не/переборне бажання 

Д зовсім не/відомий Вороний; не/захищений сад 

2. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку: 

А плани не/здійснені; не/прогріта сонцем земля 

Б не/заплетена, а розплетена коса; не/випитий сік 

В не/спростовані нею чутки; не/скопані ділянки 

Г не/зважаючи на дощ; ще не/оголошені результати 

Д ніким не/порушене питання; не/знайдені скарби 

3. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку: 

А не/политі вранці квіти; не/перевірені відомості 

Б човен не/прив’язаний; не/обсаджений берег 

В не/вибілене полотно; не/вишитий, а витканий 

Г не/посіяна батьком трава; не/доплетений тин 

Д не/завершена робота; не/розчищені стежки 

4. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку: 

А ужити не/гайних заходів; не/треба чекати 

Б зупинився не/випадково; не/глибока ріка 

В писав не/думаючи; розгулялася не/года 

Г сказав дуже не/впевнено; давно не/здужає 

Д зник не/сподівано, кімната не/прибрана 

5. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку: 

А надійти не/помітно; не/покоїтися про мене 

Б зробити не/обіцяючи; літати не/високо 

В трапилося не/щастя; не/можна заздрити 

Г не/заважай працювати; не/зоране поле 

Д не/здужає підняти; скинути пута не/волі 

6. Частку не треба писати разом з наступним словом у реченні: 

А Не/доведи, щоб розум задрімав. 

Б Печаль виховує мене, не/дорікає. 

В Не/доженеш конем, що запізниш одним днем. 

Г Глухий що не/дочує, то вигадає. 

Д Не/нагодуєш коня — не/доїдеш і до пня. 

7. Частку не треба писати разом з наступним словом у реченні: 

А Не/знав сіромаха, що виросли крила. 

Б Не/суворо на серці, не/гнівно. 

В Відчахнута гілка вмирає не/зразу. 
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Г Нам таких не/треба, що ніс деруть до неба. 

Д Блідий ранок не/сміливо зазирнув у вікна. 

8. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні: 

А В серцях у нас не/витончена мука, а радість голосиста і дзвінка. 

Б Я закоханий палко, без міри у не/бачену вроду твою. 

В Народе мій, титане не/поборний, що небо підпирає голубе. 

Г Ішли назустріч вічності і смерті дружини не/покірливих слов’ян. 

Д Пройдеш ти, лишивши світлу не/вгамовану мені печаль. 

9. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні: 

А І зустріч ця, приємна і не/ждана, нагадує мені забутий сон. 

Б А ти була, як мрія, не/повторна, такою зроду не була ще ти. 

В І світ великий, не/озорий належить нам — тобі й мені. 

Г І ми з тобою вже не в силі буть не/щасливими удвох. 

Д Мені поля задумливо шептали свої ніким не/співані пісні. 

10. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні: 

А Не/зв язаний сніп — солома. 

Б Затужилося так в не/свободі. 

В Лихий кухар або не/досолить, або пересолить, 

Г Де багато кухарів, там собаки не/голодні. 

Д У не/голодного на думці гульня, а в голодного — обід. 

11. Допущено помилку на правопис частки не в рядку: 

А У нас не бувало такого, щоб хто-небудь когось не послухався або підвів. 

Б Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. 

В Коли-не-коли заходив до житників, щоб не дуже набридати. 

Г Я люблю тебе, друже, за те, що не можу тебе не любити. 

Д Тоді ще не знав я, що все проходить, все губиться в не впинній зміні подій. 

12. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово). 

Жертви українського геноциду, (1)не/оплакані й (2)не/полічені діти України, лежать у 

тисячах братських могил, ніким (З)не/доглянутих, (4)не/рідко без огорожі та хреста, і 

борги наші перед ними — (5)не/оплатні. 

Частку не треба писати разом я усіма словами, ОКРІМ позначеного 

А 1 

Б 2 

ВЗ 

Г 4 

Д 5 

13. Пояснити значення фразеологізмів. Обґрунтувати написання часток. Згадати й 

записати 4-5 фразеологізмів, у яких є слова з наведеною орфограмою. 

1. (Ні)коли і вгору глянути. 2. (Ні)холодно (ні)жарко. 3. (Ні)живий (ні) мертвий. 4. 

(Ні)де й голки встромити. 5. (Ні)кроку назад. 6. (Не)чути (ні)рук (ні)ніг. 7. Пропасти 

(ні)за цапову душу. 8. (Ні)куди яблуку впасти. 
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Тема. Дієслово. Форми дієслова  

Мета:  

- поглибити знання учнів про дієслово як частину мови, його морфологічні ознаки та 

синтаксичну роль у реченні;  

- ознайомити з особливими формами дієслова — дієприкметником та дієприслівником; 

формувати в учнів уміння розрізняти дієслова та дієслівні форми; 

-  розвивати мислення, мовлення, увагу; виховувати старанність у навчанні. 

 

Тестові завдання 

Варіант 1 

1. Інфінітив є в реченні: 

А Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. 

Б Казати правду треба вчасно і невчасно. 

В На сонці ясени горять, спадають ягоди з шовковиць. 

Г Небо червоніло й жовтіло, ніби облите золотом, облите жаром. 

Д Я візьму тебе на крила з цього озера тісного, що деревами закрито і закуто в береги 

 2. Усі дієслова доконаного виду в рядку: 

А підмінити, писати, розкидати 

Б сказати, скласти, проймати 

В передати, говорити, скоротити 

Г попереджати, спочити, випекти 

Д вивчити, зібрати, вдуматися 

3. З’ясуйте, яким членом речення виступає виділене дієслово. 

Мистецтво слухати дано не кожному. 

А підмет 

В додаток 

Г означення 

Б присудок 

Д обставина 

4. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму 1 особи одними дієслова: 

А побороти — поборю 

Б сидіти — сижу 

В дати — дам 

Г мити — мию 

Д малювати — малюю 

5. Літеру е (є) треба писати в обох дієсловах дійсного способу в рядку: 

А біж..мо, маж..мо 

Б ріж..мо, маст..мо 

В танцю..мо, засво..мо 

Г поміт..мо, поверн..мо 

Д диву..мося, гра..мо 

6. Закінчення -уть (-ють) у 3 особі множини мають обидва дієслова рядка: 

А сміятися, іржати 

Б сидіти, хвилюватися 
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В залишитися, нести 

Г спати, боротися 

Д висвітлити, грати 

7. Усі дієслова одного способу подано в рядку: 

А передамо, шукають, мріятиму, жартували 

Б вивчіть, сподіваюсь, бринить, хвалитиме 

В зустрів би, доглядай, зачекали б, несла б 

Г принеси, переповіси, попроси, повідомте 

Д пригостіть, возять, полікувала, возвеличу 

8. Правильно утворено форму наказового способу дієслова: 

А підійти — підійди 

Б підкреслити — підкреслюй 

В чистити — чисти 

Г вимірювати — вимірювай 

Д перевіряти — перевір 

9. Дієприкметник є в кожному реченні, ОКРІМ: 

А Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена. 

Б Серпанками прикрита, глуха солов’я срібна ніч. 

В Десь, колись, в якійсь країні проживав поет нещасний. 

Г Ніхто не годен вищі барви вбити, даровані мені святим чуттям. 

Д Тебе у далеч владно закликає напоєна надіями пітьма. 

10. Від обох дієслів можна утворити дієприкметники за допомогою різних суфіксів (-

т-, -єн-) у рядку: 

А зсунути, колоти 

Б замкнути, знайти 

В полоти, здійснити 

Г одягнути, замести 

Д стрінути, посунути 

11. Дієприслівниками є всі слова рядка: 

А залишивши, залишаючи, залишені 

Б читаючи, прочитавши, дочитуючи 

В тремтячи, тремтячі, затремтівши 

Г засинаючи, заснувши, заснулий 

Д вишиваючи, вишитий, вишивши 

12. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними прикладами. 

 

Форма дієслова Приклад 

1 інфінітив А виготовляючи 

2 особова форма Б виготовляють 

3 дієприкметник В виготовляти 

4 дієприслівник Г виготовлено 

 
Д виготовлений 
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13. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними прикладами. 

 

Форма дієслова Приклад 

1 особова форма А заквітчаний 

2 безособова форма Б заквітчано 

3 дієприкметник В заквітчаємо 

4 дієприслівник Г заквітчати 

 
Д заквітчавши 

 

 

 

 

Тестові завдання 

Варіант 1 

 

 

1. Дієсловами є всі слова рядка: 

А форсувати, замовлений, збалансували 

Б заощадивши, капітально, виплатити 

В зараховано, домовлені, депозитний 

Г перерахунок, капіталізувати, зберіг 

Д відмовлятимуся, внесок, заблоковано 

2. З’ясуйте, скільки дієслів у наведеному фрагменті поезії. 

Звучи! Хай серце відпочине, 

Спів хай зачарує рідний край. 

Наша пісне, пісне солов’їна, — 

Своїх слів крилатих не втрачай! 

Де б не був — додому серце лине, 

Де б не жив — все українець ти… 

А 4 

Б 5 

В 7 

Г 9 

Д 13 

3. НЕПРАВИЛЬНО утворено фірму З особи однини дієслова: 

А проголосувати — проголосує 

Б запитати — запитає 

В обговорити — обговоре 

Г перемогти — переможе 

Д аргументувати — аргументує 

4. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму 1 особи множини дієслова: 

А писати — пишемо 
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Б бігти — біжимо 

В малювати — малюємо 

Д бачити — бачимо 

Г визначати — визначаємо 

5. Літеру е (є) треба писати в обох дієсловах дійсного способу в рядку: 

А біж..мо, маж..мо 

Б ріж..мо, маст..мо 

В танцю..мо, засво..мо 

Г поміт..мо, поверн..мо 

Д диву..мося, гра..мо 

6. Закінчення -уть (-ють) у 3 особі множини мають обидва дієслова рядка: 

А сміятися, іржати 

Б сидіти, хвилюватися 

В залишитися, нести 

Г спати, боротися 

Д висвітлити, грати 

 7.Дієприкметник є в кожному реченні, ОКРІМ 

А Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена. 

Б Серпанками прикрита, глуха солов’я срібна ніч. 

В Десь, колись, в якійсь країні проживав поет нещасний. 

Г Ніхто не годен вищі барви вбити, даровані мені святим чуттям. 

Д Тебе у далеч владно закликає напоєна надіями пітьма. 

8. Дієприкметниками є всі слова рядка: 

А зніяковілий, змужнілий, існуючий 

Б упорядкований, виконувана, в’ялий 

В пом’якшений, м’який, зм’якшений 

Г працьовитий, працюючий, опрацьований 

Д дрібненький, здрібнілий, подрібнений 

9. Потребує редагування речення: 

А Під насупленими волохатими бровами дідуся запали розумні сірі очі. 

Б Корній, овіяний весняним вітром, тепер виношував новий задум. 

В Розбуджені громом, умиті дощами, хлібороби оглядали поля. 

Г Нагріта за день весняним сонцем, чорнорілля дихала парою. 

Д Ожила земля, скупана в молочних випарах ранкових туманів. 

10. Безособову дієслівну форму вжито в реченні: 

А Сад давно підготовлений до зими. 

Б Хай буде все небачене побачено. 

В Могили самотньо в стену бовваніють! 

Г Усе заворожене чарами літньої ночі. 

Д Майже три роки викреслені з його життя. 

11. Дієприслівниками є всі слова рядка: 

А залишивши, залишаючи, залишені 

Б читаючи, прочитавши, дочитуючи 

В тремтячи, тремтячі, затремтівши 
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Г засинаючи, заснувши, заснулий 

Д вишиваючи, вишитий, вишивши 

12. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними прикладами. 

Форма дієслова Приклад 

1 інфінітив А пишатися 

2 безособова форма Б посаджений 

3 дієприкметник В оглядають 

4 дієприслівник Г обираючи 

 
Д світає 

13. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними прикладами. 

Форма дієслова Приклад 

1 особова форма А міцніючи 

2 безособова форма Б зниклий 

3 дієприкметник В цінувати 

4 дієприслівник Г вкладатиму 

 
Д лихоманить 
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