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Методичні рекомендації Молочко С.Р. рекомендовані для 

практичного використання учителями української мови і літератури, 
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ВСТУП 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ В УМОВАХ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

Формування компетентного учня – національно свідомої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до творчості й пошуку – 

надзвичайно важливе завдання реформування загальної середньої 

освіти – модернізації змісту освіти, що має ґрунтуватися на 

компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах до 

навчання,  орієнтуватися на здобуття учнями умінь і навичок, 

необхідних сучасній людині для успішної самореалізації в 

професійній та громадській діяльності, особистому житті. Саме це 

закладено в основу Концепції «Нової української школи», у процесі 

реалізації якої вивчення української мови і літератури – навчальних 

дисциплін, які формують душу, – відіграє першорядну роль. «Від 

покарань за помилки – до творчого пошуку», «Від виснажливого 

заучування – до радісних відкриттів», «Від «завантаження» учнів 

знаннями – до компетентісного підходу» – саме на цих принципах 

вибудовуватиметься освітній процес в умовах Нової української 

школи. Компетентнісний підхід – це місток, що поєднує школу з 

реальним світом і тими проблемами, які ставить перед людиною 

життя.  
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Василь Сухомлинський зазначав: «Я тисячу разів 

переконувався: однією з причин труднощів, на які натрапляють діти в 

навчанні, є те, що знання залишаються часто для них нерухомим 

вантажем, нагромаджуються мовби «про запас», «не йдуть в обіг», не 

застосовуються (передусім для здобування нових знань)…  

Прагніть того, щоб знання учня були не кінцевою метою, а 

засобом, щоб вони не перетворювалися в нерухомий, мертвий багаж, 

а жили в розумовій праці школяра, в духовному житті колективу, у 

взаєминах між школярами, у тому живому і безперервному процесі 

обміну духовними багатствами, без якого не можна собі уявити 

повноцінного інтелектуального, морального, емоційного, естетичного 

розвитку...» [18]. І ці педагогічні поради суголосні з ідеями Нової 

української школи. 

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні предметів, 

зокрема української мови і літератури, стала основним завданням 

створення й модернізації навчальних програм для учнів 5–9, 10–11  

класів [19], [20]; було впроваджено наскрізні лінії «Екологічна 

безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», 

«Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», 

які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї. 

Серед десяти ключових компетентностей – спілкування державною 

мовою, громадянська відповідальність – те, що формує свідомого 

громадянина-патріота й допомагає реалізувати Концепцію 

національно-патріотичного виховання.  

Одним із найпопулярніших та дієвих методів роботи з 

обдарованою молоддю є олімпіади і творчі конкурси, які 

допомагають здобувачам освіти повірити у власні сили, наблизитися 

до більш якісної освіти та зміцнити свій соціальний статус. Учні не 

тільки поглиблюють знання з предметів, а й розвивають інтелект, 

ерудицію, уміння спілкуватися. Запорукою позитивного результату є 

щоденна копітка наполеглива праця учня й учителя.  

Пропонуємо методичні рекомендації щодо підготування 

здобувачів освіти до інтелектуальних змагань з урахуванням 

сучасних підходів до освітнього процесу. 
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РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПІДГОТУВАННЯ УЧНІВ 

ДО ОЛІМПІАД І ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ,  

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Формат завдань інтелектуальних змагань з української 
мови  

 

Надзвичайно важливим на етапі підготування до 

інтелектуальних змагань є ознайомлення здобувачів освіти із 

форматом і специфікою завдань. Так, наприклад, щоб успішно 

скласти зовнішнє незалежне оцінювання (державну підсумкову 

атестацію), випускники мають ознайомитися з тестовими зошитами 

минулих років, щоб адаптуватися до особливого формату завдань. 

Наставникам варто рекомендувати матеріали, розміщені 

безпосередньо на сайтах Українського центру оцінювання якості 

освіти (http://testportal.gov.ua/), Київського регіонального центру 

оцінювання якості освіти (http://kievtest.org.ua/) та ін. На сьогодні 

тестовий зошит зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови і літератури містить завдання з однією правильною відповіддю 

із чотирьох (п’яти) варіантів, а також – на встановлення 

відповідності; завдання з компетентного читання (текст/тексти, що 

містить/містять шістсот–вісімсот слів), написання власного 

висловлення. Цей формат часто застосовують і в завданнях олімпіад і 

творчих конкурсів. Проте варто зазначити також важливість вправ на 

визначення логічної послідовності (коли потрібно розмістити в 

правильному порядку, наприклад, епізоди твору, сюжетні елементи, 

літературні напрями, прізвища авторів творів, цитати тощо), тести 

відкритої форми.  

У завданнях олімпіади з української мови та літератури, 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

актуальним є текстоцентричний принцип, відповідно до якого на 

матеріалі одного тексту учневі пропонують завдання різного формату 

й рівня складності. Зазначимо, що дуже важливим є формування в 

http://kievtest.org.ua/
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учнів умінь визначати тип і стиль мовлення; тему і головну думку 

тексту; добирати заголовок, який може відображати як тему, так й 

ідею, складати план, визначаючи логіко-смислові частини 

(мікротеми), засоби міжфразового зв’язку. Так, на основі тексту 

пропонують завдання із синтаксису та пунктуації (наприклад, 

виконати синтаксичний розбір речення, підкреслити граматичну 

основу, знайти речення з однорідними членами, відокремленою 

обставиною, відокремленою прикладкою, визначити вид 

односкладних речень, уставити пропущені розділові знаки тощо); із 

лексикології (зокрема, дібрати синоніми (антоніми) до виділених 

слів, пояснити значення слова, до іншомовних слів дібрати українські 

відповідники тощо); фразеології (пояснити значення фразеологізмів, 

дібрати фразеологізми-синоніми або фразеологізми-антоніми) тощо. 

Завжди актуальними є завдання з редагування.  

Зазначимо, що вкрай важливим є повторення теми з класифікації 

помилок (орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних, 

стилістичних). Лише знаючи характер помилки, учень зможе 

правильно зорієнтуватися в постановці завдання й успішно його 

виконати. Адже пропонують тести з таким формулюванням: 

«Пунктуаційну помилку допущено в реченні…», «Граматично 

правильно побудовано речення…», «Граматичну помилку допущено 

в рядку…», «Граматичну помилку містить речення…», «Дотримано 

норм на позначення часу в рядку»…, «Лексичну помилку допущено в 

рядку…» тощо.  Під час виконання завдань із редагування учні 

успішно їх виконають, якщо навчені розрізняти помилки. 

В умовах переведення процесу навчання на компетентнісну 

основу актуальними стають не репродуктивні завдання, якими 

передбачено перевірку предметних знань, рівня запам’ятовування 

поданого матеріалу (відтворення), а, передовсім, – такі, які формують 

уміння застосувати знання на практиці, у конкретній ситуації 

(компетентнісно зорієнтовані). 

Розгляньмо, чим відрізняються репродуктивні й компетентнісно 

зорієнтовані завдання. Наведемо приклади (у тому числі – завдань 

олімпіади з української мови і літератури (районного та обласного 
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етапів), зовнішнього незалежного оцінювання та інших 

інтелектуальних змагань) із коментарями. 

- Дайте визначення прикметника як частини мови. Це  завдання на 

відтворення  правила  морфології (репродуктивне).  

- Доберіть прикметники до іменників: біль, тюль, путь, Сибір, 

шимпанзе та ін. Оскільки прикметник та іменник узгоджуються 

в роді, числі й відмінку, то для того, щоб  виконати завдання, 

потрібно правильно визначити категорію роду іменників. 

Отже, ідеться про застосування знань із теми в конкретній 

ситуації невизначеності. І це завдання буде компетентнісно 

зорієнтованим. 

- У якому рядку в усіх словах глухі приголосні звуки? (Подано 

варіанти відповідей). Достатньо знати класифікацію 

приголосних звуків, щоб віднайти необхідні в словах. 

(Репродуктивне). 

- Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка…  

Якщо учень рахуватиме літери й звуки в кожному слові, то на 

виконання цього тесту буде витрачено мінімум 10 хвилин (чи 

раціонально використаний час?), а знання норм вимови голосних і 

приголосних звуків в українській мові зекономить час і приведе до 

успішного виконання компетентнісно зорієнтованого завдання.  

-  Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах 

рядка… 

А доріжка, миєшся, широкий 

Б шістсот, Тбілісі, метелиця 

В свято, осінній, просьба 

Г Великдень, аякже, ґрунт 

Д будинок, бджола, Дніпро 

Легко помилитися, адже, як правило, підкреслена та сама 

літера. Тому важливо знати, як передано у фонетичній транскрипції 

буквосполучення (шся, ться, тц тощо), уподібнення приголосних 

звуків (наприклад, асиміляція за дзвінкістю-глухістю, твердістю-

м’якістю) тощо.  
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- Виконайте розбір за будовою слова вовчище (завдання на 

відтворення, перевірку знань морфемної будови слова). 

-  Суфікс –ик має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ 

А братик 

Б історик 

В зайчик 

Г лебедик 

Для того, щоб виконати завдання, учневі потрібно з’ясувати, 

слова з яким значенням утворилися за допомогою суфікса –ик. 

Правильна відповідь – Б (історик), адже це слово вказує на людину за 

родом діяльності, решта слів – зменшувано-пестливі. Аналогічним є 

наступне компетентнісно зорієнтоване завдання. 

-  Суфікс -ищ- має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ  

А родовище  

Б вовчище  

В попелище  

Г сховище 

- Поясніть значення фразеологізмів: вік вікувати, ні світ ні зоря, 

побувати в бувальцях та ін. (Перевіряємо «готові» знання). 

- У якому рядку фразеологізми поєднано не за тим принципом, що 

в інших? 

А вік вікувати – топтати ряст 

Б ще треті півні не співали – ні світ ні зоря 

В у свинячий голос – мов у воду опущений 

Г стріляний горобець – побувати в бувальцях 

Компетентнісний підхід до виконання тесту полягає в тому, що 

завдяки саме критичному мисленню учень спочатку має визначити 

загальний принцип поєднання фразеологізмів у рядку. З’ясувавши 

значення пар ідіом у варіантах А (жити) і Б (рано), доходимо 

висновку, що вони синонімічні. Отже, принцип визначено. А 

правильна відповідь – варіант В, у якому фразеологізми не є 

синонімічними.  
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- Обидва слова є прислівниками в рядку 

А запанібрата, по-полтавськи 

Б панівний, по-братерськи 

В братній, мимохіть 

Г горілиць, пісок 

Визначаємо прислівники за характерними морфологічними 

ознаками (правильним є варіант А). 

Наступне завдання – подібне, але завдяки іншому формулюванню 

репродуктивне завдання перетворене на компетентнісно 

зорієнтоване. 

- Не мають закінчення обидва слова в рядку 

А ухвалено, збудований 

Б сорок, по-полтавськи 

В горілиць, плакучі 

Г запанібрата, змито 

Зазначимо, що «не мають закінчення» і «нульове закінчення» – 

різні поняття. Перше означає те, що слово незмінюване (адже 

закінчення – це змінна частина слова).  Тому варто згадати, які 

частини мови (форми) є незмінюваними (не мають закінчення) – 

прислівник, форми дієслова (інфінітив, дієприслівник, безособова на   

-но, -то), незмінювані іменники іншомовного походження – і знайти 

їх у запропонованих варіантах. Отже, правильна відповідь – Г 

(запанібрата – прислівник, змито – безособова дієслівна форма на               

-но,-то). 

- Вставним словом ускладнено речення (розділові знаки 

пропущено) 

А На щастя подарували амулет. 

Б Правда перемагає кривду. 

В Надійка на щастя прикусила язика. 

Г Він зробив їй на зло. 

У цьому завданні запропоновано слова / сполуки слів, які можуть 

бути як членами речення, так і вказувати на ставлення мовця до 

висловленої думки (бути вставними). Правильною відповіддю є 

варіант В. 
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Розглянемо тест (компетентнісно зорієнтований) на визначення 

такого виду речень, як поширені, задля виконання якого потрібно 

буде згадати доволі широку інформацію із синтаксису, у тому числі – 

і про вставні слова. Дистрактори  – це так звані «межові» речення 

(проблемні). 

- Поширеними є всі речення, ОКРІМ 

А Інститут переобладнано. 

Б Надійка, на щастя, прикусила язика. 

В Учень попросив сфотографувати. 

Г Мандрівники зупинилися відпочити. 

У варіанті А – просте  речення, односкладне безособове; від 

присудка ми ставимо питання до додатка. Здобувачі освіти часто 

помиляються в подібних завданнях, адже форма називного і 

знахідного відмінків іменника чоловічого роду збігається, тому 

помилково  поширене речення визначають як таке, що має підмет і 

присудок (тобто відповідь – «на межі»). Варіанти  В і Г  

потребують з’ясувати синтаксичну функцію інфінітива (саме від 

цього залежатиме правильність визначення типу речення (теж 

«межова ситуація»)): у варіанті В це – додаток, варіанті Г – 

обставина мети, отже речення поширені. А дистрактор Б (таке 

саме речення, як і в попередньому репродуктивному завданні)  є 

правильною відповіддю, адже присудок виражений фразеологізмом, 

ускладнювальний елемент – вставна сполука, що не є членом речення.  

Отже, учневі знадобилися знання із синтаксису, які були 

застосовані в конкретній ситуації.  

 

- Визначте ускладнювальний елемент простого речення: 

Переглянувши журнал, я напишу сестрі листа. 

Ускладнювальним елементом цього речення є відокремлена 

обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. 

Наступні два завдання  – компетентнісно зорієнтовані. 

 



______________________Українська мова і література в школі № 65’2020________________ 

11 

 

- Уписування на місці крапок дієприслівникового звороту 

переглянувши журнал призведе до граматичної помилки в 

реченні 

А Батько…пішов до майстерні.  

Б Згодом…здійнявся вітер.  

В …напишу сестрі листа.  

Г Тату, …приділиш мені п’ять хвилин? 

Д Підемо на пляж… 

- Граматично правильне продовження речення «Обираючи стиль 

одягу,…» подано в рядку  

А витрачається багато часу.  

Б зважайте на певні норми.  

В підкреслюється індивідуальність.  

Г велике значення має колір.  

Учневі потрібно вставити зворот у речення / продовжити речення  

й пригадати, що правильно побудованим буде таке, у якому 

відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом 

(указує на додаткову дію) і присудок (основна дія) стосуються 

одного суб’єкта виконання. В іншому випадку – буде допущено 

граматичну помилку.  

Серед запропонованих речень визначити складносурядне. Таке 

формулювання завдання передбачає пошук правильної відповіді 

(відтворення) за ознаками сурядного речення (засіб зв’язку між 

частинами – сполучник (сполучники) сурядності, кілька 

граматичних основ як ознака складного речення). 

- Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів 

продовження речення Троянди скидають пелюстки…вибрати 

А і ніби сиротіють у вересневому садку. 

Б навіваючи думу про холодну зиму. 

В проте холодній осені ще не здаються. 

Г проте тримаються ще міцно чорнобривці. 

Д коли вітри і холоди панують на землі. 

Щоб дати правильну відповідь, потрібно з’ясувати, який вид 

речення утвориться в кожному варіанті: А, Г – прості речення, 
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ускладнені однорідними присудками; Б – просте речення, ускладнене 

відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим 

зворотом; Д – складнопідрядне речення. Правильним є варіант В. 

Варто зазначити, що аналіз інших дистракторів дає змогу 

розширено повторити матеріал із синтаксису. І це  методично 

грамотно,  адже виконання тестових завдань обов’язково передбачає 

не технічну перевірку правильних відповідей, а їх аргументацію!  

Отже, системна робота із завданнями запропонованого формату 

допоможе учням якісно підготуватися до інтелектуальних змагань з 

української мови і літератури. 

 

1.2 «Ключові» теми й завдання з української мови. Практичні 
поради 
 

1. Співвідношення між звуками і буквами (ї, щ, я, є, ю, дж, дз, ь, 

подовжені (подвоєні) приголосні тощо); особливості вимови груп 

приголосних (-ться, -шся, зж, -чці, -шці, -тці, -жці). 

Так, виконуючи завдання на визначення кількості звуків і букв у 

словах («Однакова кількість звуків і літер у всіх словах рядка»), 

учням не варто вдаватися до технічного підрахунку звуків і літер, а 

доцільно зосередити увагу на таких випадках співвідношення: 

 ь звука не позначає, а лише робить м’яким (пом’якшує) 

попередній приголосний (сіль – [с
І
іл

І
]); 

 ї – завжди позначає 2 звуки [йі]; 

 я, ю, є позначають два звуки [йа]; [йу]; [йе] відповідно: на 

початку слова, після голосного, після знака м’якшення, 

апострофа; 

 щ – [шч]; 

 знання – [н
І
:]; життя – [т

І
:] і т.п.; 

 дж, дз (африкати) – один звук (дзвінок, джміль); але на межі 

префікса і кореня – два звуки (надзвичайний, наджиттєвий). 
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1. Наголошування слів. Як відомо, наголос в українській мові 

вільний і рухомий. Звертаємо увагу на наголошення слів, які 

найчастіше «фігурують» в інтелектуальних змаганнях:  

- одинАдцять, чотирнАдцять, сімдесЯт, вісімдесЯт;  

- читАння, завдАння, запитАння, заслАння, зібрАння, навчАння, 

надбАння, обрАння, поєднАння, видАння, визнАння; 

- одноразОвий, багаторазОвий, кількаразОвий; 

- калігрАфія, кінематогрАфія, флюорогрАфія; 

- вИпадок, спИна, ненАвидіти; 

- правопИсний, літопИсний, машинопИсний; 

-  ідемО, беремО, стоїмО; 

- новИй, Олень, вимОва, кропивА, пОдруга, рукОпис, дрОва, 

кУрятина, дочкА, дОнька, мАркетинг, добУток, щавЕль, фартУх, 

чорнОзем, чорнОслив;  

- черговИй, ознАка, сільськогосподАрський, отАман, нестИ, 

каталОг, листопАд; 

- мілімЕтр, кіломЕтр, сантимЕтр (міри довжини), але перИметр, 

барОметр, термОметр (НЕ міри довжини); визвОльний; псевдонІм; 

серЕдина;  

- новИй, старИй, слабИй, мілкИй, тонкИй, вузькИй, низькИй, 

терпкИй, чіткИй, товстИй, фаховИй, черговИй, пільговИй, добовИй, 

житловИй, кам’янИй, хутрянИй, перехіднИй, чарівнИй. 

Порада: наголос у деяких словах можна запам’ятовувати за 

аналогією. Наприклад, квартАл (портАл), каталОг (монолОг, діалОг), 

листопАд (зорепАд, снігопАд), вІрші (вІрш), вИпадок (вИпав), 

грОшей (грОші), гуртОжиток (гуртОм), з дІтьми (дІти), ознАка 

(знАк), довІдник (довІдатися), горошИна (квасолИна), мЕблевий 

(мЕблі), добУток (добУти), рАзом (рАзом нас багато), чАсу (чАс). 

Зазначимо, що в додатку до Програми зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури вміщено перелік 

найуживаніших слів з наголосами, які пропонують випускникам 

https://testportal.gov.ua/programe/. Звернімо увагу й на те, що подеколи 

учні не розуміють поняття «подвійний наголос», застосовуючи до 

слів, у яких зміна наголосу позначається на значенні слова. 

https://testportal.gov.ua/programe/
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Наприклад, зАмок і замОк. Подвійний наголос розуміємо так, що, 

обираючи будь-який із двох варіантів, значення слова не змінюємо. 

До таких належать: алфАвіт і алфавІт, веснЯний і веснянИй, мАбуть і 

мабУть, зАвжди і завждИ, пОмилка і помИлка. 

2. Уживання у-в, і-й. 

В українській мові чергуються як прийменники у, в, так і 

префікси у-, в-. 

У вживається для того, щоб уникнути збігу приголосних: 

1) між приголосними: Наш учитель; десь у глибині; 

2) на початку речення перед приголосним: У класі…; Увійшли до 

хати; 

3) незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними 

в, ф, льв, св, тв, хв і подібні (сидимо у вагоні; одягнена у хвою; у 

твоєму(своєму)колективі); 

4) після паузи, що на письмі позначена комою, крапкою з комою, 

двокрапкою, тире, дужкою й крапками, перед приголосним: Це 

було… у Києві; До мене зайшла товаришка, учителька із сусіднього 

села; 

В уживається для того, щоб уникнути збігу голосних: 

1) між голосними: була в Одесі; купалася в озері; 

2) на початку речення перед голосним: В океані…; 

3) після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, льв, св, 

хв…): Пішла в садок; знайшла в траві; 

У-В не чергуються в словах, що вживаються лише з у або в: 

     вправа, увага, умовний, узбережжя… 

Сполучник і та початковий ненаголошений і в ряді випадків 

чергується з й у тих же позиціях, що й у-в. 

І вживається, щоб уникнути збігу приголосних: 

1) після приголосного або паузи, що на письмі позначено 

крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед 

словами з початковим приголосним звуком: Вірю в пам’ять і серце 

людське;  
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2) на початку речення (перед приголосним): І не знаю я, чи 

плакати, чи сміятися. 

Й уживається, щоб уникнути збігу голосних: 

1)  між голосними: Квітли вишні й одцвітали;  

2)  після голосного перед приголосним: На траві й квітках 

росинки, шелестіння й гомін гілки, щебетання й пісня пташки. 

Не відбувається чергування і-й: 

1) Між зіставними поняттями  (війна і мир, батьки і діти, дні і 

ночі); 

2) перед словом, що починається на й, є, ю, я, ї (Ольга і 

Йосип, хто і як); 

3) після паузи («А щось такеє бачить око, і серце жде чогось» 

(Т. Шевченко)). 

 Закріплюємо 

Завдання 1. Переписати, розкривши дужки. 

Посадити (в, у) квітнику; жити (у, в) Львові; залишитися (у, в) темній 

хатині; (у, в) одній купі; плавати (в, у) океані; співати (в, у) хорі; (в, у) 

своєму житті; (у, в) твоєму класі; (й, і)шла (в, у)перед, (й, і)шов  

(у, в)перед; кіт (у, в)тік; мріяла (і, й ) далі; і(й) вечір опустився;  

будні (і, й) свята; Ольга (і, й) Івась; вона (і, й) сама знає; Олена (і, й) 

Йосип; залишила (у, в) відрі; запитати (у, в) фотографа. 

 

Завдання 2. Переписати, уставивши замість крапок у чи в. 

1...зимку сонце крізь плач сміється. 2. Десь … хлібах кричав перепел. 

3. …присмерку літають ластівки так низько. 4. ... лісі стояв гамір, 

пахло квітами. 5. Не спитавши броду, не лізь … воду. 6. ... нього 

...очах засвітилась надія.7. ... Антарктиді працюють наукові 

експедиції. 8.  Стоїть на видноколі людина — ... неї вчись. 9. Осінь 

…сьому рахунок веде. 10. Тут, … цьому будинку, і промайнуло моє 

дитинство. 11. Десь …глибині душі, … потаємних її закуточках, 

приховалося це ніжне почуття.  12. …ранці пташки завели свою 

весняну пісню. 
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3. Специфіка слововживання 

Завдання з лексикології обов’язково мають місце в комплекті 

завдань олімпіад і конкурсів з української мови: на вибір слова в 

конкретному контексті, розрізнення значення паронімів тощо. Такі 

вправи розвивають мовне чуття, поповнюють словниковий запас 

учнів. 

Наведемо приклади завдань на правильний вибір слова в 

контексті (як правило, це пароніми). 

Поезія І. Франка «Гімн» – зразок (громадської, громадянської) лірики. 

Коров’яче молоко дуже (корисне, корисливе) для організму. 

Інноваційні методи (ефектні, ефективні) в освітньому процесі.  

Генерал пояснив свої (тактичні, тактовні) міркування.  

Учнів навчають правил поведінки в (громадянських, громадських) 

місцях. 

Моя дочка відвідує заняття (музичного, музикального) гуртка і є 

надзвичайно (музичною, музикальною) дитиною. 

 Ми (відкрили, відчинили) вікно.  

На початку уроку вчитель попросив учнів (відкрити, відчинити, 

розгорнути) підручники. 

Критично (відноситися, ставитися, належати) до себе. 

Сергійко – (здібний, здатний) учень. 
 

4. Фразеологізми 

Завдання з фразеологізмами – одні з найпопулярніших в 

інтелектуальних змаганнях з української мови. Наприклад, на 

встановлення відповідності між фразеологізмом і його значенням, 

між фразеологізмами-синонімами, фразеологізмами-антонімами 

тощо.  

Зазначимо, що фразеологізм виступає одним членом речення. 

Наприклад, Хлопці п’ятами накивали. Козаки взяли галеру голими 

руками. 

Пропонуємо тренувальні вправи з фразеології. 
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 Закріплюємо 

Завдання 1. Доберіть до поданих фразеологізмів антоніми 

Фразеологізм    Антонім 

1 похнюпити носа   А реготати  

2 правити теревені   Б жалітися 

3 сміятися на кутні   В радіти  

4 розбити глека    Г помиритися 

       Д мовчати 

Завдання 2.  Установіть відповідність між фразеологізмом і його 

значенням 

Фразеологізм   Значення 

1 ахіллесова п’ята   А безлюдно 

2 ані рудої миші   Б ледарювати 

3 всипати березової каші В покарання за провину 

4 без задніх ніг   Г міцно спати 

      Д слабке, вразливе місце 

5. Закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого 

роду  

ІІ відміни (-а(-я), -у(-ю)). 

Уживання закінчення залежить від значення іменника (назви чітко та 

назви нечітко окреслених предметів і понять). 

Згадаймо основні. 

Назви чітко окреслених предметів і понять (закінчення –а(-я)): 

- назви істот (дід, парубок, кінь, орел), 

- частин тіла (ніс, палець, лоб), 

- днів тижня та місяців (вівторок, четвер, вересень), 

- назви населених пунктів (Чернігів,  Париж, Житомир), 

- охоплювані зором речі (ключ, трактор, дуб, пагорб), 

- різних мір (кілометр, грам), 

- наукові терміни (атом, присудок, суфікс) тощо. 

Назви нечітко окреслених предметів і понять (назви предметів, які 

не можна охопити зором) (закінчення –у(-ю)): 

- абстрактні поняття (космос, оптимізм, реалізм), 

- не мають певних меж; просторові поняття (шлях, ліс, Буг), 
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- назви великих споруд (завод, стадіон), 

- територій (Крим, Кавказ,Казахстан), 

- збірні назви (горох, пісок), 

- назви речовин (граніт, кисень), 

- явищ (дощ, мороз, грім, вітер), 

- дій (біг, нагляд, розгляд), 

- станів (сум, сон, гнів), 

- наукові терміни (сюжет, імпульс) тощо. 

 Зазначимо, що в деяких словах закінчення –а(-я), і –у(-ю) має 

розрізнювальну функцію: Наприклад, листопад – листопада (місяць 

року), листопаду (процес опадання листя); детектив – детектива 

(фахівець із розслідування), детективу (літературний жанр), Алжир 

— Алжира (місто), Алжиру (країна); Рим – Рима (місто), Риму 

(країна); Туніс – Туніса (місто), Тунісу (країна); Нью-Йорк – Нью-

Йорка (місто), Нью-Йорку (штат) тощо. 

 Закріплюємо 

Завдання. Поставте іменники у формі родового відмінка однини. 

Нью-Йорк, Київ, студент, учень, чинник, університет, мороз, дощ, 

гопак, вальс, синус, косинус, сюжет, роман, Роман, сум, біль, стілець, 

Кавказ, іменник, підручник, телефон, фільм, пасажир, жир, олівець, 

оптимізм, хокей, Стрижень, тиждень, Сибір, бюджет, каскадер, 

водень, цукор, вівторок, Олег, Ашхабад, сміх, Кавказ, листопад 

(процес опадання листя), детектив (агент), детектив (твір), підмет, 

додаток, стілець, реалізм, папір (матеріал), диригент, сон. 
 

6. Закінчення кличного відмінка іменників.  

Основні приклади:  

І відміна іменників: 

-  -о (Тетяно, Світлано, Людмило Іванівно, школо); 

- -е(-є) (Маріє, Надіє, Наталіє, мріє, зоре); 

- -у(-ю) (Галю, Валю, доню, Таню). 

ІІ відміна іменників: 

- -у(-ю) (батьку, сину, Юрію, дядьку); 

- -е (Степане, Іване, друже, хлопче). 
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ІІІ відміна іменників: 

- е (любове, радосте, юносте, ненависте). 

 Звернімо увагу на те, що відповідно до нової редакції 

Українського правопису (2019 р.) маємо таку форму кличного 

відмінка імен:  Ігор – Ігорю, Олег – Олеже (Олегу). Також розширено 

застосовуємо кличний відмінок у звертаннях, що складаються із груп 

слів: двох особових імен – імені та по батькові; загальної назви та 

прізвища; двох загальних назв; загальної назви та імені; загальної 

назви та прізвища – форму кличного відмінка мають обидва слова. 

Наприклад, Ярославе Вікторовичу, Оксано Іванівно, добродійко 

Паливодо, пані Гаркуше, поетко Забашто; добродію бригадире, пане 

лейтенанте; брате Петре, друже Грицю, колего Степане, лікарю 

Ігорю, пане Віталію, побратиме Іване; друже Максименку; колего 

Євгенищуку, пане Ковалю. 

 Часто здобувачі освіти  припускаються помилки в 

поширеному звертанні: рідно мово, нашо школо (правильно: рідна 

мово, наша школо). 

 Закріплюємо 

Завдання. Поставити слова у формі кличного відмінка. 

Пісня, подруга, школа, рідна пісня, Олексій, Марія Сергіївна, 

хлопець, хлопчик, любов, Тетяна, пасажир, край, мрія, пан 

полковник, Андрій Сергійович, сестра, квітка, мудрець, друг, Олег, 

Василь, Ілля, Геннадій, Анатолій, Анатоль, Світлана, Микита, рідний 

брат, рання весна. 

 

7. Форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників 

і прислівників.  

Варто звернути увагу на поширені помилкові форми (самий 

теплий, найбільш добріший, дуже теплий, надзвичайно великий 

тощо), а також прикметники, що не утворюють ступенів порівняння 

(пречудовий, малюсінький, сліпий, синьо-жовтий, архіважливий, 

вороний, завеликий тощо). Часто здобувачі освіти визначають як 

правильну форму ступеня порівняння такі сполуки, як дуже сильний, 

надзвичайно тепло та ін. Дійсно, лексичної помилки немає, але це не  
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форма ступеня порівняння (такі дистрактори в тестових завданнях 

часто пропонують у зошиті зовнішнього незалежного оцінювання).  

Наведемо приклад. 

(Неправильні форми позначено курсивом). 

Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у 

рядку 

А самий хоробрий, надійніший, щонайтепліший 

Б найбільш готовий, найвороніший, якнайближчий 

В дуже гарний, пребагатий, сором’язливіший 

Г найбільш товстий, дорожчий над усе,  чесніший 

Під час подання теоретичного матеріалу можна скористатися 

«матрицею» із можливими варіантами форм ступенів порівняння 

прикметників (прислівників). 

Заповнимо таблицю на прикладі прикметника сильний. 

Ступені порівняння 

 

                 Форми  

      ступенів порівняння 

Вищий Найвищий 

Проста 

 

сильніший найсильніший 

Складна 

 

–  якнайсильніший, 

щонайсильніший 

Складена 

 

більш (менш) сильний найбільш (найменш) 

сильний, сильніший вiд усіх  

(за всіх, над усе) 

 

 Закріплюємо 

Завдання. Відредагувати. 

Неправильний варіант 

утворення ступеня порівняння 

прикметників 

Правильний варіант 

самий дорогий  

самий високий  

самий малий  
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дуже теплий  

предобрий  

дуже активний  

менш сміливіший  

найбільш лисий  

найкаріші очі  

архіважливий  

малюсінький  

найбільш легший  

височенний  

найменш сміливіша  

 

8. Відмінювання числівників. 

Звернімо увагу на типи відмінювання:  

сорок, дев’яносто, сто – в усіх відмінках, крім називаного і 

знахідного, маємо закінчення –а; 2) від п’ятдесяти до вісімдесяти 

(«десятки») – відмінюємо другу частину; 3) від двохсот до дев’ятисот 

(«сотні») – відмінюємо обидві частини; 4) дробові числівники. 

 Зазначимо, що досить часто учні не помічають помилок у 

відмінкових формах такого типу: Ор. в. – чотиристами (правильно – 

чотирмастами); Р. в. – двохста (правильно – двохсот), М. в. – на 

п’ятисот (правильно – на п’ятистах). 

У складених кількісних числівниках відмінюємо кожну частину 

за відповідним правилом. У складених порядкових – лише останнє 

слово. Наприклад, у родовому відмінку: сто п’ятдесят шість – ста 

п’ятдесяти (п’ятдесятьох) шести (шістьох); сто п’ятдесят шостий – 

сто п’ятдесят шостого. 
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Нагадаємо правила узгодження числівників з іменниками. 

1. Числівник один узгоджується з іменником у числі, роді, 

відмінку (одна вулиця, одне вікно, один стіл). 

2. Числівники два, три, чотири, а також складені числівники, 

останнім компонентом яких є числівники 2, 3, 4, мішані числа, що 

включають компонент з половиною, з чвертю, підпорядковують 

іменники, які стоять при них, у формі Н.в. множини з наголосом 

родового відмінка однини (дві сестри, три клени, чотири книжки). 

3. Означення, яке входить до складу такої конструкції, може 

мати форму і Н. в., і Р.в. (три святкові дні, три святкових дні). (Але 

перевага – Н.в.). 

4. Два, три, чотири не сполучаємо з іменниками, що  

- не підлягають лічбі (золото, радість, гордість); 

- мають лише форму множини (хрестини, ножиці, вила); 

- ІV відміни (теля, лоша, курча). 

Уживаємо:  

- збірні іменники (двоє ножиць, троє телят); 

- звороти зі словами голів, штук (чотири голови телят). 

5. П’ять, шість… підпорядковують іменники в родовому 

відмінку множини (п’ять груш, шість яблук, дванадцять годин). 

6. Дробові числівники – з іменниками в Р. в. однини (0,2 – дві 

десятих кілометра, 0,8 – нуль цілих вісім десятих кілограма, 3/5 – три 

п’ятих кілометра). 

7. Мішані числа (від 5 і більше), що містять компонент з 

половиною, з чвертю, керують Р. в. множини (5 1/2кг – п’ять з 

половиною кілограмів, вісім з чвертю кілометрів). 

8. Мішані дроби, у яких назва дробу приєднана до цілого числа 

сполучником і, керують тільки Р.в. однини (5 1/6 – п’ять цілих і одна 

шоста кілометра, 12,8 ц – дванадцять цілих і вісім десятих центнера). 

9. При числівниках тисяча, мільйон, мільярд, нуль у Н. в. 

однини іменники мають форму Р. в. множини (тисяча осіб, мільйон 

гривень, нуль цілих). 
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10.  Із неозначено-кількісними та збірними числівниками 

іменники узгоджуємо  також у формі Р. в. множини (кілька 

кілограмів, багато років, четверо дітей, п’ятеро грабель). 

11.  Півтора, півтори сполучаються з іменниками у Р. в. однини, 

а числівник півтораста – у Р. в. множини (півтора кілограма, півтори 

тонни, півтораста кілометрів). 

12.  Обоє вживається лише тоді, коли йдеться про чоловіка і 

жінку, двох дітей з однієї сім’ї (указує на спорідненість). 

13.  Двоє, троє, четверо: 

- з іменниками, що мають форму лише множини (двоє ножиць, 

четверо дверей); 

- з іменниками, що називають осіб чоловічої статі (двоє хлопців, 

троє незнайомих); 

- з іменниками ІV відміни (четверо телят, дванадцятеро курчат); 

- з іменниками середнього роду (у тому числі й тими, які 

означають назви неістот (двоє озер, троє вікон)); 

- з особовими займенниками (їх було п’ятеро, нас із тобою двоє). 

АЛЕ: збірні займенники надають слову знижувального відтінку, 

тому не варто вживати – двоє академіків, троє інженерів, доречно – 

два академіки, три інженери. 

 Закріплюємо 

Завдання 1. Розкрийте дужки, узгодивши числівники з іменниками. 

(Два, дві, двоє, пара) (дівчат, дівчини); (півтора, одна ціла і одна 

друга, одна ціла і п’ять десятих, півтори (року, роки). 

Завдання 2. Запишіть лише можливі варіанти числівників троє і 

шестеро з поданими  іменниками. 

Ножиці, болото, сусідка, стіна, дошка, друг, хлопець, хлоп’я, дитя, 

дівчина, дівчисько, дівчатко, вікно, озеро, берег, генерал, доктор, 

професор, малюк, вовк, президент. 

Завдання 3. Перепишіть, розкриваючи дужки. 

Два (хлопець, дівчина, шафа, село, трактор). 

Три (учень, студентка, стіл, річка, книжка, море, поле). 

Чотири (кінь, жінка, аркуш, молоток, прапор, село, вогнище). 

 



______________________Українська мова і література в школі № 65’2020________________ 

24 

 

Завдання 4. Запишіть числа словами. 

1. Після відповіді Богдан Петрович 5 ________________ запитаннями 

перевірив Маркові знання. 

2. У Наталки не вистачило 70_________________ копійок, щоб купити 

морозиво. 

3. Він розплатився 85______________________________ карбованцями. 

4. У 988______________________________________році відбулася 

важлива історична подія. 

5. Ми розвантажили 34_________________________мішк(а,у,и) піску. 

6. У табір поїхали працювати 142_________________________учн(я,і). 

7. Ми займалися на 178_______________________________тренажерах. 

9. Позначення часу. 

 Ставимо запитання: КотрА година? (а не Скільки годин?)  

 Позначаючи години, уживаємо порядкові числівники (13.00 – 

правильно не тринадцять годин, а тринадцята (година)).  

 Слова «години», «хвилини» можна опускати (десять (хвилин) по 

шостій (годині)). 

 Уживаємо прийменник О, а не У (В) – не використовуймо 

розмовні форми! (Початок КВК у 16 годин – неправильно. 

Потрібно: Початок КВК о 16-й (годині)). 

 Називаючи точний час, слід пам'ятати, що до 30 хвилин треба 

вживати прийменники по,  на, а після 30 хвилин – прийменники 

за, до. 

ЗА, ДО            ПО, НА 

(час після половини години) (час до половини години) 

(На годиннику визначено час: сім (хвилин) на одинадцяту, сім (хвилин) по десятій, 

десята година сім хвилин). 

 У вислові на позначення часу вживаємо лише один прийменник. 

 Уживання прийменника без помилкове. 

 Якщо у визначенні часу фігурує слово «п'ятнадцять» 

(п'ятнадцять (хвилин) на…, п'ятнадцять (хвилин) по…, за 

п'ятнадцять (хвилин).., п'ятнадцять (хвилин) до…), паралельно 
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можна вживати «чверть» (чверть на…, чверть по…, за чверть.., 

чверть до…). 

Приклади правильного визначення часу: 

14.00 – чотирнадцята (година);  

6.00 – шоста (година); 

9.15 – п’ятнадцять (хвилин) по дев’ятій, п’ятнадцять (хвилин) на 

десяту, чверть по дев’ятій, чверть на десяту; 

11.10 – десять (хвилин) на дванадцяту, десять (хвилин) по 

одинадцятій; 

10.30 – пів на одинадцяту (технічні форми:  тридцять (хвилин) на 

одинадцяту, тридцять (хвилин) по десятій, за тридцять (хвилин) 

одинадцята, тридцять (хвилин) до одинадцятої); 

9.40 – за двадцять (хвилин) десята, двадцять (хвилин) до десятої, 

дев’ята година сорок хвилин; 

8.45 – за чверть дев’ята, за п’ятнадцять (хвилин) дев’ята,  п'ятнадцять  

(хвилин) до дев’ятої, чверть до дев’ятої, восьма година сорок 

п’ять хвилин.  

Типові порушення: зустрінемося в шість годин (правильно – о 

шостій); без десяти вісім (правильно – за десять восьма або десять 

до восьмої); двадцять хвилин десятої  (правильно – двадцять на 

десяту або двадцять по дев’ятій). 

10. Визначення частин мови в контексті. 

        Для того, щоб визначити частини мови, варто пригадати їхні 

морфологічні ознаки,  поставити  запитання.  Але є омонімічні 

частини мови, під час визначення яких застосовуємо 

диференційований принцип правопису (розпізнаємо в контексті). 

Наприклад, слово що може бути сполучником, займенником, 

часткою; зате / за те – сурядним сполучником, прийменником із 

займенником, нагору / на гору – прислівником і прийменником з 

іменником тощо.  

Пропонуємо виконати завдання, що передбачає і визначення 

частин мови, і пояснення орфограм. 

 Закріплюємо 
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Завдання. Перепишіть, знявши риску. Визначте частини мови. 

1. Сонце світить, за/те не гріє.  Покохав її за/те, що має карі очі. 

2. Він знає багато, бо читає багато книжок. 

3. Як/би мені хотілося відпочити. Як/би ви вчились так, як треба, то й 

мудрість би була своя. 

4. Що/б він не говорив, все одно зроблю по-своєму. Ми читаємо, що/б 

знати більше. 

5. Зауважу вам в/останнє. Я постукала в/останнє вікно. 

6. У мене в/середині щось заболіло. Це правило шукай в/середині 

розділу. 

7. У/тім, я не заперечую. У/тім спектаклі був задіяний і я. 

8. У/перше я відчув себе щасливою людиною. Зайдемо в/перше село. 

9. Ми те/ж виступали на зборах. Він говорив те/ж, що і я. 

10. Дівчата домовилися йти в/купі до міста. Діти гралися у/купі піску. 

11. Нам запропонували  вивчити поезію на/пам'ять. Ми подарували 

бабусі на/пам'ять фотоальбом. 

12.  Він повернув у/бік. Андрій боляче вдарив у/бік. 

11. Синтаксична функція інфінітива. 

Інфінітив може виконувати будь-яку синтаксичну функцію: 

виступати в ролі підмета і присудка, додатка, означення, обставини. 

Наведемо приклади. 

Знати – вчитися.  

Мистецтво слухати дано не кожному.  

Учитель попросив зачекати.  

Мандрівники зупинилися відпочити. 

 Закріплюємо 

Установіть відповідність.  

Синтаксична функція інфінітива                Речення з інфінітивом 

1 підмет                         А Брат навчив мене фотографувати. 

2 присудок                    Б Спортсмени прилетіли зустрітися з тренером. 

3 додаток             В З-за хмар почав з’являтися блідий місяць. 

4  обставина             Г Мистецтво слухати дано не кожному. 

      Д Розмовляти з вами – велике задоволення. 

У варіанті А інфінітив виступає в ролі додатка: навчив (чого?) 

фотографувати; у  варіанті Б – обставиною: прилетіли (з якою 
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метою?) зустрітися; В – почав з’являтися – складений дієслівний 

присудок; Г – неузгоджене означення: мистецтво (яке?) слухати; Д – 

підмет розмовляти. 

12.  Наказовий спосіб дієслова (звернути увагу на помилкову форму 

творення за допомогою слів давай, давайте). Часто форму наказового 

способу дієслова плутають з формою минулого часу (пішли), 

майбутнього часу (підемо); правильно –  ходімо (а не ходімте). 

Пропонуємо можливі варіанти утворення форми наказового 

дієслова (на прикладі слова читати). 

 Однина Множина 

1 особа –  читаймо 

2 особа читай читайте 

3 особа хай (нехай) читає хай (нехай) читають 

 

 Закріплюємо 

Завдання 1. Знайдіть варіанти помилкового утворення форми 

наказового способу дієслова. 

Підійди, працюйте, хай відпочиває, ходімте, ходімо, любимо, любімо, 

розкажіть, працюймо, давай поїдемо, попрацюємо, попрацюймо, 

перевірте, збереже, хай прийдуть, будьте, ріж, готуймося, з’їси, 

відповідаємо, давайте намалюємо, розкажуть, розкажи, нехай приїде, 

читайте, малюємо, читаймо, хай читає. 

Виконуючи це завдання, звісно, варіанти неправильної форми 

наказового способу варто редагувати: ходімте – ходімо, любимо – 

любімо, давай поїдемо – поїдьмо, попрацюємо – попрацюймо, 

збереже – хай (нехай) збереже, з’їси – з’їж, відповідаємо – 

відповідаймо, давайте намалюємо – намалюймо,  розкажуть – хай 

(нехай) розкажуть, малюємо – малюймо. Зазначимо, що під час 

редагування обов’язково потрібно зберігати категорію особи.  

Завдання 2.  

Правильною є форма наказового способу дієслова в рядку 

А читати – читаймо 

Б розвивати – розвиваємо 
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В зберегти – збережемо 

Г перемагати – перемагаємо 

Д ходити – ходімте 

 Правильна відповідь – варіант А. Редагуємо: розвиваймо, збережімо, 

перемагаймо, ходімо. 

13. Розділові знаки при відокремленому означенні, вираженому 

дієприкметниковим зворотом.  

Акцентуємо увагу учнів на тому, що пунктуація в такому 

реченні залежить від позиції означуваного слова. Класично: якщо 

дієприкметниковий зворот розміщено після означуваного слова, 

відокремлюємо; якщо перед – ні. Проте потребують особливої уваги 

варіанти, коли відокремлюємо зворот у позиції перед означуваним 

словом: якщо відділений від означуваного слова іншими членами 

речення зворот стосується особового займенника, має обставинний 

характер тощо. 

 Пропонуємо опорні схеми речень (ОС – означуване слово). 

1. ОС, зворот.  Дерева, укриті снігом, спокійно спали. 

2. Зворот ОС.  Укриті снігом дерева спокійно спали. 

3. Зворот, інші члени речення ОС. Укриті снігом, спокійно спали 

дерева. 

4. Зворот, ОС (виражене особовим займенником). Утомлений украй, я 

йду в безвість. 

5.  Односкладне означено-особове речення, у якому означуване слово 

можна відновити, перетворивши речення на двоскладне (із підметом, 

вираженим особовим займенником) – аналогічно до схеми №4. 

Зворот, …(означено-особове речення). 

Утомлений украй, іду в безвість. 

6. Зворот (указує на причину), ОС. 

Утомлена після довгого робочого дня, Тетяна ледве пересувалася.  

 

 Закріплюємо 

Завдання 1. Поставити (де потрібно) пропущені розділові знаки, 

пояснити вибір. 

1. Осяяна сонцем  вона нагадувала весну. 
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2. За вікном тьмяніє небо зорями вишите.  

2.  У річці віддзеркалювалися залиті срібним сяйвом зорі.  

3. Облиті світлом місяця блищать на гілці стиглі яблука.  

4. Зворушений співом солов’я я поринаю у весняну казку. 

5. Укриті білою ковдрою стояли дерева. 

6. Фонтан височив посеред басейну налитого зеленою водою дерев. 

7. Закоханий в красу життя завжди чогось чекаю. 

8. Ліс заколисаний хуртовинами спокійно спить. 

9. У квітах гудуть опоєні медовим ароматом бджоли. 

10. Осліплений своїми фантазіями ти не бачиш справжньої 

реальності. 

11. Озвучене піснями бринить моє перо. 

12. Озвучене піснями перо весело бринить. 

13. Самі на себе дивляться ліси розгублені од власної краси. 

Завдання 2.  Поширене означення НЕ відокремлюється комами в 

реченні (розділові знаки пропущено)  

А І видзвонює мотив моє слово сріблом скуте. 

Б Біліють смолоскипи грайливо пофарбованих ялин. 

В По вінця сповнені краси шумлять смерекові ліси.  

Г До колосків налитих туго моя прихилена душа.  

Д Лежить дорога золотом прошита. 

 

14. Речення, ускладнені  відокремленою обставиною, вираженою 

дієприслівниковим зворотом. 

Пам’ятаймо: додаткова дія, виражена дієприслівником, має 

стосуватися того ж суб’єкта, який виконує основну дію, виражену 

присудком. Порушення цього принципу призводить до граматичної 

помилки. Наприклад,  

Столітній дуб зацікавив учнів, перебуваючи на екскурсії.  

У реченні дію виконує дуб (підмет), він зацікавив (присудок) і 

був на екскурсії (додаткова дія, відокремлена обставина, виражена 

дієприслівниковим зворотом). Це неправильно. Один із варіантів 

редагування: Учні, перебуваючи на екскурсії, зацікавилися столітнім 

дубом. 
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Почувши цю пісню, до мене повертається моє дитинство. 

Через неправильну побудову речення втрачає смисл, адже виходить, 

що дитинство почуло пісню. Варіанти редагування: Почувши цю 

пісню, я подумки повертаюся у своє дитинство. Коли я почув цю 

пісню, до мене ніби повернулося дитинство. 

 Зазвичай під час інтелектуальних змагань з української мови 

пропонують завдання з редагування саме таких речень. Важливо 

донести до здобувачів освіти кілька можливих варіантів редагування. 

Наприклад, 

 Побачивши картини Катерини Білокур, мене охопило зачарування. 

  - Коли я побачив картини Катерини Білокур, мене охопило 

зачарування. 

 - Побачивши картини Катерини Білокур, я зачарувався. 

Зазначимо, що дієприслівниковий зворот ми відокремлюємо в 

реченні в будь-якій позиції, проте, якщо він у складі фразеологізма, –

ні. Наприклад, Сидіти склавши руки.  

 

 Закріплюємо 

Завдання 1. Відредагуйте речення. 

1. Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями. 

2. Згадавши про втому, мені знову захотілося все кинути. 

3. Побачивши цю картину, мені стало страшно. 

4.Читаючи роман, у моїй уяві постав образ генія. 

5. Прочитавши твого листа, мені стало весело. 

6. Читаючи роман, у моїй уяві постав образ генія. 

Завдання 2.  Потребує редагування речення  

А Готуючись до екзаменів, студенти відвідують наукові бібліотеки.  

Б Трохи підрісши, хлопець почав розпитувати про важку долю 

батька.  

В Милуючись лісовими краєвидами з вікна вагона, у мене 

виникали спогади дитинства.  

Г Читаю п'єсу, звертаючи увагу на ремарки.  
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15. Розділові знаки при одиничних дієприслівниках. 

 Варто звертати увагу на позицію одиничного дієприслівника 

стосовно присудка: у постпозиції – не відокремлюємо як обставину 

способу дії (Ідуть дівчата в поле жати та, знай, співають ідучи), у 

препозиції – відокремлюємо (Перепочивши, мати знову почала 

працювати).  

 

 Закріплюємо 

Завдання.  Розставте, де потрібно, розділові знаки. 

1. Ми працювали не відпочиваючи. 

3. Дітвора награвшись захотіла спати. 

4. Вона ще довго тут стояла причаївшись. 

5. Дитинча в сліпучо-білій сорочці спало сидячи. 

6. Почали люди серпи гострити лаштуючись до жнив. 

Зазначимо, що останнє речення – на уважність, адже в ньому 

дієприслівниковий зворот, а не одиничний дієприслівник! 

 

16. Односкладні повні й двоскладні неповні речення.  

       Особливу увагу слід звернути на розрізнення односкладних 

називних і двоскладних неповних речень. Порівняймо: Рожеві 

мальви. (Односкладне, називне). Мальви рожеві. (Двоскладне). Коло 

воріт – мальви. (Двоскладне, неповне, бо обставина є групою 

присудка).  

 

 Закріплюємо 

Завдання. Неповним є речення 

А Пшениці колиханий лан (Д.Павличко). 

Б Ходімо в ліс на свято листопаду (Є.Гуцало). 

В Мигтливий танець на полянах саду (М. Бажан). 

Г Не забути днів війни ніколи і нікому (М. Костін). 

Д Заповідаю серцем без вагання всю спадщину і дочкам, і синам  

(Д. Луценко). 

 Неповним є речення у варіанті В. Його можна сплутати з 

називним реченням (наприклад, варіантом А), адже представлено 
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лише підмет. Для того, щоб відрізнити односкладне називне від 

двоскладного неповного речення, треба звернути увагу на наявність 

групи присудка (члени речення, до яких ставимо питання саме від 

присудка). Так, речення В має обставину «на полянах», що свідчить 

про наявність групи присудка. Отже, це речення – двоскладне 

неповне.  

Виконуючи це завдання, здобувачі освіти одночасно повторюють і 

види односкладних речень.  

 

17. Ускладнювальні елементи простого речення.  

Ускладнювальними елементами простого речення є вставні 

слова, звертання, однорідні члени речення, відокремлені члени 

речення. Потрібно зробити акцент на звертанні і вставних словах, що 

не є членами речення. Зазначимо, що неправильно називати 

ускладнювальними елементами дієприкметниковий і 

дієприслівниковий звороти. Правильно: відокремлене означення, 

виражене дієприкметниковим зворотом; відокремлена обставина, 

виражена дієприслівниковим зворотом. 

 

 Закріплюємо 

Завдання. Розставити пропущені розділові знаки. Визначити 

ускладнювальні елементи простого речення. 

1. Може зараз ти не в полі сину? 

2. Безмежний степ укритий снігом спав. 

3. Великі берести й ясени тополі й верби стоять обабіч вулиці 

підпираючи високу синю баню неба. 

4. Ходить вітер яром та горою.  

5. Пісня здавалося бриніла вже в ньому. 

6. Мабуть у Києві зацвіли каштани. 

7. Мені осіння ніч короткою здається. 

8.  Ягня здається веселилось. 

9. Дай мені крила Україно!  

    10. На щастя  краса не щезла з лиця нашої планети. 
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    11. На темному небі нерухомо застигли химерні клаптики хмар 

посріблених промінням місяця. 

     12. А думи в слово перелиті і після тебе будуть жить. 

13. Геній  це великий талант помножений на каторжну працю  

поділений на безжалісну втому. 

14. Слухаючи доповідь однокласниці ми робили деякі нотатки. 

15. Голубi зеленкуватi фiолетовi присмерки спадають  степом. 

16. В усіх реченнях окрім першого потрібно поставити тире. 

17. Весь світ знає Довженка великого кінорежисера.  

Звернімо увагу на речення № 7, 8. Слово «здається» є в кожному. 

Проте  в реченні №8 воно є вставним, а у №7 – присудком.  

 

18. Визначення речень за наявністю другорядних членів речення 

(поширених і непоширених) з акцентуванням уваги на способах 

вираження підмета і присудка, звертанні і вставних словах, що не є 

членами речення, фразеологізмі як неподільному члену речення, 

розрізненні частки й прислівника вже тощо.  

Пропонуємо визначити поширені речення. 

1. Кожен із вас має приїхати. (Складений підмет і складений 

дієслівний присудок – непоширене). 2. Тут темно. (Присудок у 

безособовому реченні, є обставина – поширене). 3. Надійка, на 

щастя, прикусила язика. (Присудок виражений фразеологізмом 

(неподільний), ускладнювальний елемент – вставні слова (не є 

членом речення) – непоширене). 4. Батько із сином почали співати.  

5. Батько із сином почав співати. (Речення 4 і 5 схожі за структурою; 

визначальним є категорія часу дієслова: форма множини  – складений 

підмет (№4, непоширене), форма однини – простий підмет; у реченні 

є додаток (№5, поширене). 6. Доню, будь відвертою! 

(Ускладнювальний елемент – звертання (не є членом речення); 

непоширене). 7. Мандрівники зупинилися відпочити. (Простий 

дієслівний присудок, є обставина мети, виражена інфінітивом; 

речення поширене). 

 

 Закріплюємо 
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Завдання. Визначити поширені речення. Підкреслити члени речення.  

1. Хлопець виявився не ликом шитий. 

2. Життя, як відомо, швидкоплинне. 

3. Учитель попросив сфотографувати.  

4. Брат пішов косити. 

5. Спортсмени приїхали позмагатися. 

6. Уже почалось, мабуть, майбутнє. 

 

19.  Розділові знаки в складносурядному реченні.  

      Засобом зв’язку в складносурядному реченні є сполучники 

сурядності. На межі частин ставимо кому (іноді – тире). Але 

потребують уваги випадки, коли розділовий знак не вживаємо перед 

сполучниками і, й, або, чи, та (в значенні і): якщо частини речення 

мають спільний другорядний член, вставне слово або частки (навіть, 

лише, тільки, ще); якщо зазначені сполучники поєднують два 

питальні, окличні або спонукальні речення. 

Наприклад, На подвір’ї голосно сміються діти і пурхають 

горобці.  

Лише сонце сильно пригрівало та небо грало на всі кольори. 

Коли в тебе день народження і як будеш його святкувати? 

 

 Закріплюємо 

Завдання 1. Кому НЕ ставимо між частинами складносурядного 

речення (розділові знаки пропущено) 

А У лузі медовім зозуля на щастя кує і ходить босоніж городами 

сонячне літо. 

Б У моїй душі весна співуча у небі вітер і орли. 

В На небі з хмар творилися темні хащі лісів і в їхньому русі й розвої 

вчувалася хода весни. 

Г Довкола будиночків цвів бузок і на білі стіни падала прозора тінь 

від листя. 

Д Хай іншу юнь окрилюють зізнання й під ясенами щастя огорта. 
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Завдання 2. Перед виділеним сполучником  треба поставити кому в 

реченні (розділові знаки пропущено) 

А Де-не-де біля вирв сивіє безводний полин або кущиться пахучий 

чебрець. 

Б Уночі спадали хмари куряви і затихав Путивль. 

В Знов стрічала земля годину літню і дерево пахучо зацвіта. 

Г Під стріху вигнався соняшник і кручені паничі по ньому в’ються. 

Д Знову яблуні цвітуть і лунає знайомий мотив. 

 

20. Типи складнопідрядних речень.  

Усе частіше учням пропонують завдання не репродуктивні (У 

якому рядку складнопідрядне речення?), а творчого. Наприклад:  

З’ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до 

поданого головного. 

Головне речення                 Вид підрядного речення      

1 Ця зустріч відбулася саме тоді, …  А означальне   

2 … однак учні склали іспит.             Б  з’ясувальне  

3 Це не та зупинка, …                         В обставинне часу 

4 Іванко повідомив, …             Г обставинне місця                                         

            Д обставинне допустове  

Виконуючи завдання, потрібно не лише звернути увагу на засоби 

зв’язку, а й правильно поставити запитання. 

 

 Закріплюємо 

Завдання 1. Складнопідрядне речення з підрядним причини 

утвориться, якщо до частини «На вікна в моїй кімнаті повісили 

жалюзі…» додати 

А і тепер стало дуже затишно.  

Б незважаючи на їх вартість.  

В дарма що темного кольору. 

Г бо було незручно читати.  

Д щоб було затишно та красиво. 

Завдання 2. Списати речення, замінюючи виділені другорядні члени 

підрядними часу, мети або причини. 
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1. Після  прибуття гостей на кораблі ніхто не спав. 

2. Я підійшов до картини з наміром подивитися на неї зблизька. 

3. Для правильного сприйняття картини глядачами потрібне 

відповідне освітлення. 

4. Після розвантаження баржі на берег зійшли всі матроси. 

5. Завдяки поєднанню темних і білих кольорів деякі деталі картини 

мовби світяться зсередини. 

6. Для створення ілюзії об’ємності художник поклав фарби мазками. 

 

21. Орфографія (акценти). 

Найчастіше пропонують завдання на правопис префіксів, спрощення 

в групах приголосних, уживання великої літери, знака м’якшення, 

апострофа, слів іншомовного походження тощо.  Розгляньмо деякі з 

них. 

 Правопис префіксів. 

1) Префікси з-, с- (с- пишемо перед к,п,т,ф,х (кафе «Птах»)). 

2) Префікси роз- без- пишемо із літерою з. 

3) Букви е, и в префіксах пре-, при- 

- Ненаголошений голосний [е] у префіксі пре- наближається до 

[и];  

- Ненаголошений голосний [и] у префіксі при- наближається до 

[е]. 

- Префікси пре-, при- розрізняють за значенням. 

Пре- 

указує на збільшену ознаку й за значенням відповідає слову 

«дуже»: пречудовий, премудрий, прекрасний. 

При- 

може означати: 

- наближення або приєднання: придорожній, приїхати, 

приблизити; 

- неповну дію або ознаку: причинити, присісти, приперчити. 

 

 Закріплюємо 
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Завдання 1.Утворіть слова за допомогою префіксів пре-, при-. 

___вести, ____порошило, _____вітати, _____тихий, ___дивний, 

____вокзальний, _____довгий, _____дивний, ____чудово, 

____морський, _____красне, _____красити, ____йти, ___морожений, 

_____спокійний, ____голосно, ____будувати, _____старий, 

____клеїти, ___ступати, ____марився, ____міцно, ____лаштувати, 

____єднати. 

Завдання 2. Літеру с треба писати в префіксах усіх слів у рядку 

А не(з, с)проста, (з,с)формувати, бе(з, с)людний  

Б (з, с)питати, (з, с)підлоба, бе(з, с)силий 

В (з, с)пресувати, (з, с)сунути, (з, с)хибити  

Г (з, с)хвалити, (з, с)похватитись, (з, с)тихнути 

  Спрощення в групах приголосних 

     Основні випадки спрощення  

СТН – СН (радість – радісний, область – обласний, доблесть – 

доблесний, пристрасть – пристрасний, совість – совісний, участь 

– учасник, швидкість – швидкісний, захист – захисний, хрест – 

хресний, кількість – кількісний, ненависть – ненависний, якість 

– якісний, честь – чесний…). 

СТЛ – СЛ (щастя – щасливий, жалість – жалісливий). 

ЖДН – ЖН (тиждень – тижневий). 

ЗДН – ЗН (проїзд – проїзний, виїзд – виїзний). 

РДЦ – РЦ (сердечний – серце). 

Винятки: зап’ястний, пестливий, кістлявий, шістнадцять, 

хворостняк, хвастливий (і похідні) + прикметники, утворені від 

іменників іншомовного походження на – ст (форпост – 

форпостний, контраст – контрастний, баласт – баластний, 

компост – компостний тощо). 

 

 Закріплюємо 

Завдання 1. Спрощення приголосних позначається на письмі в 

усіх словах рядка 

А проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний 
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Б совіс..ний, жаліс..ний, контрас..ний 

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

Г учас..ник, зап’яс..ний, швидкіс..ний 

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

Завдання 2. Спрощення приголосних позначається на письмі в 

усіх словах рядка 

А зловіс..ний, шіс..сот, корис..ний 

Б страс..ний, боліс..ний, ненавис..ний 

В навмис..не, балас..ний, хворос..няк 

Г аген..ство, особистіс..ний, піз..ній 

Д хрес..ний, якіс..ний, фігурис..ці 

 

  Уживання м’якого знака (знака м’якшення)  

Знак м'якшення завжди вживаємо після літер, що позначають 

приголосні звуки. 

І. Знак м'якшення пишемо: 

1. Після букв д,т,з,с,ц,л,н, які позначають м'які приголосні в 

кінці слова (молодь, юність, відстань, міць, стиль, колись) та в 

середині слів перед літерами, що позначають тверді приголосні 

звуки (батько, донька, молотьба, сядьмо, спільний). 

2. Для позначення м'якості приголосних у середині складу перед 

о: льотчик, пятьох, сьомий, тьохкати. 

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

український, товариський, ризький, козацький, київський. 

4. Після літери н у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -

юсіньк-: калинонька, серденько, тихесенький, ріднюсінький, 

повнісінький. 

5. У буквосполученнях льц, ньц, ньч, льч, що походять із льк, 

ньк: неньці, неньчин (від ненька), доньчин, доньці (від донька), 

Юльці, Юльчин (від Юлька). 

6. Після л перед літерами, що позначають м'які приголосні 

звуки: учительський, ковальський, сільський, звільнятися. 

II. Знак м'якшення не пишемо:  
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1. Після літер, що позначають губні та шиплячі звуки: степ, 

голуб, сім, розкіш, плач, річ, сімсот, змагаєшся. 

2. Після букви р у кінці слова і складу: календар, бібліотекар, 

чотирма (але: Горький, Зорькін). 

3. Між двома однаковими буквами, що позначають м'які 

подовжені приголосні: навчання, стаття, розпорядження. 

4. Між двома літерами на позначення м'яких приголосних звуків 

- м'якість першого виникає як результат впливу подальшого 

м'якого приголосного: майбутнє, радість, гордість, кінця. 

5. Після букви н перед шиплячими та перед суфіксами -ськ (ий), 

-ств (о): менший, кінчик, тонший, селянський, громадянство. 

6. У буквосполученнях лц, нц, лч, нч, які походять із лк, нк: 

матінці, матінчин (від матінка), рибалчин, рибалці (від рибалка). 

Примітка. Якщо знак м'якшення вживається в початковій формі 

слова, то він зберігається й в усіх інших формах, а також у 

похідних словах незалежно від характеру подальшого 

приголосного: різьба – різьбяр, тьма – тьмяний. 

 

 Закріплюємо 

Завдання 1. Знак м’якшення  на місці пропуску слід писати в усіх 

словах рядка 

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

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

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

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

Д Пол..ща, л..вівський, низ..кий, мен..ше 

Завдання 2. Знак м’якшення  на місці пропуску слід писати в усіх 

словах рядка 

А щиріс..ть, ковал..ський, війс..ковий  

 Б піднос..ся, слов’янс..кий, людс..кість  

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

Г кам’янобрідс..кий, яблун..ці, кин..те   

Д дитин..ці, товарис..кий, кишен..ці 
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 Написання складних прикметників 

Правила Приклади 

1.Разом: 

1) утворені від складних іменників 

 

Лісостеповий (від лісостеп), 

чорноземний (від чорнозем) 

2) утворені від сполучення іменника 

та узгоджуваного з ним прикметника 

Важкоатлетичний, 

народнопоетичний, 

правобережний 

3) із другою дієслівною частиною Домобудівний, 

вантажопідйомний 

4) у яких перша частина – прислівник 

або друга частина – дієприкметник  

Важкодоступний, вищезгаданий 

Але: трохи вище зазначений (є 

пояснювальне слово); абсолютно 

сухий, діаметрально 

протилежний (прислівник несе 

логічне навантаження), 

суспільно корисний, суспільно 

необхідний 

5) перша частина яких – числівник, 

написаний літерами 

Двадцятиповерховий, 

триразовий, 

Стодвадцятип’ятирічний 

Але: 125-річний 

6) до складу яких входять слова: 

мало-, багато-ново-, давньо-, старо-, 

нижньо-, верхньо-… 

Багатоповерховий, 

староукраїнський 

 2. Із дефісом: 

1) утворені від складних іменників, 

що їх також пишуть із дефісом 

генера л-губерна торський 

(генера л-губерна тор), ди зель-

мото рний (ди зель-мото р), 

монгóло-татáрський (монгóло-

татáри) 

2) прикметники з другою 

префіксальною дієслівною частиною  

Вантажно-розвантажувальний, 

контрольно-вимірювальний 

3) утворені з прикметникових основ, 

між якими можна вставити і 

Літературно-художній, 

навчально-виховний 

4) перша частина яких закінчується 

на –ико, 

 -іко 

 

Історико-архітектурний, фізико-

математичний 
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5) з першою частиною військово-, 

воєнно- 

Військово-морський, воєнно-

політичний, воєнно-стратегічний 

Але: військовополонений, 

військовозобов’язаний(іменники) 

6) у яких перша частина не має 

прикметникового суфікса, але за 

змістом є однорідною з другою 

частиною та приєднується до неї за 

допомогою сполучного звука о чи е 

М'ясо-молочний, крохмале-

патоковий 

Але: 

Головоногі, грудочеревна 

(наукові терміни) 

7) що позначають відтінки кольору 

або смаку, проміжні сторони світу 

Світло-жовтий, жовто-зелений, 

кисло-солодкий, північно-

східний 

Але: жовтогарячий, 

червоногарячий 

8) перша частина яких – числівник, 

написаний цифрами 

10-поверховий, 17-річний 

 Закріплюємо 

Радимо запропонувати учням словниковий диктант (під час виконання 

цього завдання учні послуговуватимуться розпізнавальним принципом 

правопису).  

Завдання. Словниковий диктант.  

Сніжно-білий, білосніжний, лимоннокислий, лимонно-жовтий, 

червоногарячий, червоно-синій, жовтогарячий, жовто-блакитний, 

кисломолочний, молочнокислий, молочно-білий, кисло-солодкий, 

суспільно-політичний, суспільно корисний, суспільно необхідний, 

південно-західний, західноукраїнський, військовозобов’язаний, 

військовополонений, військово-спортивний, північно-східний, 

північноукраїнський, кримськотатарський, південнокримський, 

південноамериканський. 

 

 Написання слів іншомовного походження (передбачає кілька 

позицій:  уживання знака м’якшення, апострофа, подвоєння, 

правила «дев’ятки»   тощо). 

Пропонуємо словниковий диктант, у якому підібрано приклади на 

різні правила написання запозичених слів.   
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Словниковий диктант. 

Бароко, інтермецо, стакато, спагеті, лібрето, фортисимо, 

бравісимо, феєрверк, конвеєр, журі, Жуль Верн, парашут, брошура, 

парфумерія, дизель, Дізель, сюрреалізм, ірраціональний, анотація, 

інновації, голландський, Калькутта, калькуттський, Марокко, 

марокканець, Яффа, яффський, Андорра, андоррський, Будда, 

буддизм, піца, Китай, кипарис, киргиз, кондотьєр, шприц, мадонна, 

беладона, донна, тонна, браконьєр, прем’єра, ін’єкція, ад’ютант, 

кон’юнктивіт, кон’юнктура, еміграція, імміграція, ват, Ватт, грим, 

Грімм, Гаррі Поттер, чипси, джинси, територія, траєкторія, аксіома, 

Голлівуд, директива. 

 Написання НЕ з дієприкметниками 

Разом: якщо дієприкметник є означенням до іменника і не має своїх 

пояснювальних слів (незакі нчена пра ця, нез’ясо вані пита ння, 

непроч таний текст, неспросто вані факти, незабýті імена). 

Окремо:  

- якщо дієприкметник виконує функцію присудка (Праця не 

закінчена); 

- якщо дієприкметник має свої пояснювальні слова (Перед 

будинком чорніла площа, не засаджена квітами; Я відклав ще не 

дописаний лист); 

- якщо є протиставлення (не написаний, а надрукований текст). 

 

 Закріплюємо 

Завдання.  Запишіть, розкривши дужки. 

(Не)политі квіти, ще (не)политі квіти, (не)виконана вчасно робота, 

(не)виконана домашня робота, (не)прослухана доповідь, 

(не)прослухана в аудиторії доповідь, (не)перенесені на суботу 

заняття. 

 

22. Засоби міжфразового зв’язку. 

У завданнях до тексту часто пропонують визначити засоби 

міжфразового зв’язку. Пригадаймо основні позиції. 
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 Закріплюємо 

Завдання. 

Вправа. Визначити засоби міжфразового зв’язку між реченнями. 

1. Важко знайти людину, яка б не мріяла про подорожі, чи не 

хотіла б опинитися на маловідомих землях. Усе це вабить не 

лише охочих до пригод, а й науковців-географів та 

натуралістів. 

2. Сьогодні тобі чотирнадцять років. Ти переступаєш ту межу, 

за  якою  народжується  жінка.  Ти  запитуєш:  «Батьку,  що  

таке любов?» 

3. Квітник життя людства на Землі складається з багатьох націй, 

народів, країн. Серед них немає гірших чи кращих, добрих чи 

злих, потворних чи вродливих. 

4. Гордий птах змахнув крильми і злетів назустріч новим 

пригодам. Він уважно приглядався до всього, що було внизу. 

5. А в гаю синіми вогниками коливаються на тонких стебельцях 

проліски. Квіточки схожі на бірюзові намистинки, розгублені 
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чиєюсь невинною рукою між вузеньких листочків боязкої 

травиці. 

6. Чернігів запрошує всіх відвідати пам’ятні місця, прогулятися 

каштановими алеями. Місто завжди радіє гостям. 

7. Вечірній туманець благеньким напиналом напнувся над 

усеньким лугом, а отам, коло лісу, начебто завис густіший і 

темніший морок. Але де лелеки, що прилетіли назустріч з 

вечірньою казкою? 

Зазначимо, що уживання такого засобу зв’язку, як займенник, 

вимагає правильної побудови речення, аби не припуститися 

граматичної помилки.   

Наприклад,  

1) Собак власників, що будуть бігати на вулиці без намордників, буде 

відловлено. 2) Я підійшов до кабінету заступника директора, який 

був у кінці коридору. 3) Тетяна підійшла до ополонки. Вона була 

замерзла.  

Ці речення можна використати як матеріал для редагування. 

23. Типові завдання з редагування (у дужках указано характер 

помилки). 

1. Ми знайомимося та вивчаємо передовий досвід колег по роботі. Ми 

любимо й пишаємося нашою країною. (Граматична помилка:  

однорідні присудки вимагають різної відмінкової форми залежного 

слова (знайомимося, пишаємося (орудний відмінок), вивчаємо, 

любимо (знахідний відмінок)). 

 2. Надворі йшов дощ і рота солдатів. Олегу подобалося пити чай із 

булочками, а Сергієві – із задоволенням (зевгма (у цьому контексті – 

поєднання непоєднуваного)).  

3. Повертаючись додому, почався сніг.  Столітній дуб зацікавив 

учнів, перебуваючи на екскурсії. (Граматична помилка в реченні з 

відокремленою обставиною, вираженою  дієприслівниковим 

зворотом: основна і додаткова дія стосуються різних суб’єктів 

виконання). 
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4. Прочитавши цікаву книжку, мені хочеться поділитися враженнями. 

Побачивши цю картину, мені стало страшно. (Граматична помилка: 

дієприслівниковий зворот приєднаний до безособового речення). 

Отже, виконання завдань різних типів для узагальнення й 

систематизації вивченого стане в пригоді під час підготування учнів 

до інтелектуальних змагань з української мови. 

 

1.3 Підсумкові завдання з української мови на етапі 

узагальнення й систематизації вивченого 

 

Запропоновані завдання з української мови охоплюють теми, які 

найчастіше представлені в завданнях інтелектуальних змагань і 

потребують найбільшої уваги.  

1. Підкресліть слова, у яких наголос падає на другий склад. 

Читання, олень, вільха, ненавидіти, подруга, випадок, кропива, 

новий, ознака, приятель, спина, дочка, донька, нести, плести, вимова, 

вигода, одинадцять, рукопис, курятина, звичай, завдання, фартух, 

русло, сільськогосподарський, дрова, міліметр, периметр, 

визвольний, псевдонім, середина, зозла, вірші. 

2. Визначте слова, у яких підкреслена буква позначає той 

самий звук. 

Вокзал, легко, ложка, футбол, столичний, щука, бджола, мороз, 

кожух, веселка, високий, яблуко, п’єдестал, доріжка, ніжка, 

наджиттєвий, знання, Великдень, ґанок, анекдот, казка, сміється, 

колосся, їжак, поява, хоч би, екзамен, радієш, молотьба, голубка, дуб. 

3. Підкресліть слова з однаковою кількістю звуків і букв.  

Великдень, легкий, боротьба, футбол, щастя, бджола, 

надзвичайний, весна, ягня, бюро, п’єса, дорогий, ніжка, наджиттєвий, 

ґедзь, рілля, поява, анекдот, смієшся, колосся, їжа, дзвінок, феєрверк, 

тюль, бюро, ллє, розклад, шістсот, яр, поїздка. 

4. Поставте замість крапок у або в;  і або й. 

Прийшов (у,в)читель, прийшла (у,в)чителька, Чернігів – 

найкраще місто (у,в) світі, (у,в) нашій країні, сидіти (у,в)дома, 
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купатися (в,у) озері, знайшла (у,в) фотографа, віддав (у,в) казну, 

співати (у,в) хорі, (і,й) вечір настав, підійшов (і,й) сів, день (і,й) ніч, 

батько (і,й) мати, Сергій (і,й) Тетяна, посадила (у,в) квітнику. 

5. Установіть відповідність. 

Група слів за вживанням   Приклади 

1 діалектизми    А менеджер, блютуз, флеш-моб 

2 неологізми    Б кріпак, комсорг, раднаргосп 

3 історизми    В стіл, мороз, каталог 

4 архаїзми    Г рать, ланіти, десниця 

      Д коц, ґазда, гурок 

6. З якими словами вживаємо тактичний (а)?  

Прийом, чоловік, метод, дія, людина, вихователька, спосіб, удар, 

боротьба, ідея. 

7. Підкресліть фразеологізми. Поясніть їхнє значення. 

Читати між рядками, бити різками, спопелити очима, кривити 

душею, байдики бити, бити в барабан, кров з молоком, сипати 

дотепами, ні риба ні м’ясо, свіже м'ясо, не видавиш і слова, мудре 

слово, лебедина пісня, весела пісня, солов’їна пісня, сіль землі, іти 

своєю дорогою, іти дорогою, дамоклів меч, лицарів меч. 

8. Підкресліть слова, утворені безафіксним способом. 

Розклад, приїхати, сонечко, прихід, пролісок, замалювати, 

розпис, розмалювати. 

9. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від імен: 

Ілля, Лука, Ігор, Євген, Євгеній, Василь, Яків, Григорій, Кузьма, 

Микола, Хома, Сава, Геннадій, Сергій, Анатолій, Анатоль, Микола. 

10. Підкресліть іменники, що належать до ІІ відміни. 

Тюль, путь, ніж, піч, собака, Сибір, світ, біль, знання, полум’я, 

теля, хлопець, олівець, сирота, пам'ять, м’ята, нежить, магістраль, 

розпродаж, ажіотаж. 

11. Поставте іменники ІІ відміни у формі родового відмінка 

однини. 

Футбол, школяр, Дніпр, Крим, Сибір, сюжет, мультфільм, 

каскадер, кисень, пісок, шум, понеділок, сантиметр, майдан, розпач, 

сміх, Житомир, Урал, Байкал, Кривий Ріг, тангенс, присудок, біль, 
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агроном, долар, гектар, чемпіон, автобус, вальс, актор, погляд, гопак, 

Ташкент, Конотоп, жир, вовк, мудрець, рахунок (документ), рахунок 

(дія), листопад (місяць), листопад (процес опадання листя), детектив 

(агент), детектив (твір), Чернігів, Київ, іспит, мороз, Дід Мороз, 

оптимізм.  

12. Поставте слова у формі кличного відмінка. 

Сестра, солов’їна мова, Степан, Василь, хлопець, хлопчик, син, 

Наталія Петрівна, Сергій Петрович, рідна матуся, Геннадій Іванович, 

пан полковник, мій край, моя мрія, добродій Павло, Світлана 

Іванівна, Фрідріх, кум, Надя, Надія, Ольго Геннадіївна. 

13. Визначте рід незмінюваних іменників. 

Мадам, маестро, бароко, путасу, журі, бюро, таксі, шимпанзе, 

поні, Капрі, Міссісіпі, цеце, івасі, салямі, фламінго, Тбілісі, Сочі, 

кольрабі, торнадо, меню, авеню, кафе, метро, аташе, пенсне, Баку, 

Перу, турне. 

14. Запишіть правильно прикметники: синьо/жовтий, 

жовто/гарячий, українсько/німецький, лимонно/кислий, 

кисло/солодкий, кисло/молочний, яскраво/червоний, 

кримсько/татарський, південно/кримський, унтер/офіцерський, 

суспільно/корисний, суспільно/політичний, суспільно/необхідний, 

історико/філологічний, південно/західний, західно/німецький, 

біло/сніжний, сніжно/білий, лимонно/жовтий, м'ясо/молочний, 

молочно/білий.  

15. Підкресліть займенники, що пишемо із дефісом:  

казна /чий, будь/хто, чий/небудь, хто/сь, аби/який, хтозна /з/ким, 

ані/скільки, де/що, аби/хто, хтозна/який, бозна /що, хто/небудь, 

хтозна/з/чого. 

16. Підкресліть граматично правильно утворені форми 

ступенів порівняння прикметників. 

Більш активний, самий теплий, дуже високий, пребагатий, 

найменш сильніший, найбільш добрий, малюсінький, найвищий, 

величезний, менш сильний, щонайсильніший, маленький, більш 

високий, завеликий, якнайширший, щонайменший, кращий за всіх. 
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17. Підкресліть перехідні дієслова: побачити, зустрівся, 

знайшов, розповіла, вимити, знати, лежати, співати, прокинутися, 

заспокоїти, заспокоїтися, прочитати, вибачити, поєднати, 

засмутитися. 

18. Виправте (де потрібно) помилки. 

Двохстам п’ятдесяти шести, шестидесяти учнів, п’ятьмастами 

вісімдесятьома запитаннями, сорока кілограмів, два з третиною 

апельсини, п’ять з половиною грами, троє дверей, троє дівчат, семеро 

козенят, четверо лікарів, без десяти п’ять, розпочнеться в три години, 

зустрів о пів на шосту, чверть по сьомій, чотирох. 

19. Запишіть правильно прислівники (прислівникові 

сполуки). 

Все/одно, за/одно, у/цілому, по/двоє, на/двоє, що/духу, в/нічию, 

по/тихеньку, по/козацькому, по/господарськи, по/сусідству, 

по/сусідськи, по/латині, на/гору, на/гора, без/кінця/краю, 

кінець/кінцем, пліч/о/пліч, раз/у/раз, не/сьогодні/завтра, тим/часом, 

на/самоті, в/голос, з/висока, у/розтіч, що/духу, дарма/що, що/хвилини, 

до/речі, по/перше, в/перше, у/сто/крат, до/сьогодні, до/завтра, 

ледве/ледве. 

20. Замість крапок уставте (де потрібно) апостроф. 

Зв..язок, духм..яний, грав..юра, в..юн, Мін..юст, мавп..ячий, 

В..ячеслав, Св..ятослав, дит..ясла, моркв..яний, зв..язати, верф..ю, 

рез..юме, прем..єра, кон..юнктура, ін..єкція, ател..є, п..єдестал, св..ято. 

21. Запишіть слова відповідно до норм. 

Гіган..ський, зліс..ний, кількіс..ний, форпос..ний, ус..ний, 

пристрас..ний, вартіс..ний, облас..ний, проїз..ний, студен..ський, 

совіс..ний, шіс..надцять, жаліс..ний, кіс..лявий, тиж..невий, 

щас..ливий, пес..ливий, аген..ство, шіс..сот.  

22. Запишіть слова, уставивши пропущені літери.  

Пр..пишний, пр..стол, пр..йменник, пр..добрий, пр..довгий, 

пр..клеїти, пр..єднання, пр..паркувати, пр..мусити, пр..чепити, 

пр..багатий, пр..лягти, пр..звище, пр..бувати, пр..губити, пр..тихий, 

пр..тихлий, пр..красний; ..питати, ро..питати, ..фотографувати, 

..цідити, бе..коштовне, ..клеїти, ..кинути, ..фотографувати, ..чепитися. 
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23. Запишіть слова, знявши риску.  

Не/виконане завдання, не/виконана вчасно робота, 

не/до/плетений кошик, не/доспівані пісні, не/вирішене питання, 

не/правильна відповідь не/теплий, а холодний чай; нікому не/сказані 

слова; ніким не/политі квіти, не/званий гість, не/ясно, а хмарно 

сьогодні; не/привітний хлопчина, не/наче/б/то пам’ятаю, не/товстий 

зошит, ще не/розв’язані проблеми. 

24. Замість крапок уставте (де потрібно) м’який знак. 

Куз..ня, смієш..ся, голубон..ці, шіст..сот, мір..ка, хар..ків’янин, 

нен..чин, велетен..ський, україн..ський, астрахан..ський, пол..с..кий, 

порт..єра, стіл..ця, бракон..єр, ател..є, Пол..ща, батал..йон, камін..чик, 

нен..ці, гір..кий, Гор..кий, тін..ню, кур..йозний, соломин..ці, тон..ший, 

біл..ший, мен..ший, т..мяний, різ..бяр.  

25. Запишіть правильно слова.  

Піц..а, тер..аса, нет..о, Ніц..а, андор..ський, попад..я, тер..аса, 

сю..реалізм, стат..ей, стат..я, ап..аратура, ір..аціональний, крос..ворд, 

л..ється, мас..аж, лібрет..о, коміс..ія, кол..егія, ман..а, марок..анець, 

Ват.., ем..грація, шос..е, дон.а, беладон..а, буд..изм, яф..ський. 

26. Уставте пропущені літери у словах. 

Ц..церон, ц..стерна, кор..дор, граф..н, к..парис, пр..ор..тет, 

аж..отаж, ж..р, соц..ологія, піан..с..мо, тер..тор..я, б..нт, б..зон, б..сквіт, 

сп..раль, д..зель, Д..зель, асоц..ація, такс..ст, Пак..стан, сп..рт, шп..нат, 

г..рлянда, каз..но, дез..нфекція, Ват..кан, к..зил, к..ргиз, полікл..н..ка, 

к..шлак, м..трополит, в..мпел, станц..я. 

27. Запишіть, знявши риску. Визначте частини мови. 

1) Зауважу вам в/останнє. 

2) У мене в/середині щось заболіло.  

3) Я постукала в/останнє вікно.  

4) Чи/мало ми вам допомагали?  

5) У/перше я відчув себе щасливою людиною.  

6) Ми те/ж виступали на зборах.  

7) Хлопці домовилися йти в/купі до міста.  

8) Як/ось воно буде.  

9) Це правило шукай в/середині розділу. 

10) Він говорив те/ж , що і я.  
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11) Зайдемо в/перше село. 
12) Учитель запропонував вивчити поезію на/пам'ять.  
13) Ми подарували бабусі на/пам'ять фотоальбом.  

14) Він повернув у/бік. 

28. Запишіть речення, розкрийте дужки, визначте 

сполучники.  

1. Треба більше читати, що(б) чогось навчитися. 2. Що (б) нам 

не говорили, ми все одно наполягатимемо на своєму. 3. Як(би) ви 

вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. 4. Була вже глибока 

ніч, про(те) я ніяк не могла заснути. 5. За (те) його покохала, що мав 

карі очі. 6. Як(би) мені хотілося пташкою стати і в небо блакитне 

злетіти! 7. Про (те) я давно хотіла тобі розповісти. 

29. Підкресліть слова, які ніколи не бувають вставними. 

Мабуть, напевно, все-таки, правда, навіть, отже, адже, очевидно, 

насамперед, нібито, безумовно, на жаль, нібито, принаймні, либонь, 

між іншим, звичайно. 

30. Уписування на місці крапок дієприслівникового звороту 

прочитавши книгу призведе до граматичної помилки в реченні 

А Василько … пішов до майстерні.  

Б …я ліг спати. 

В … стало сумно. 

Г…Оксанка зателефонувала матері. 

Д Степане, ... приділиш мені п’ять хвилин?  

31. Визначте речення за наявністю другорядних членів 

(поширені, непоширені). 

1. Уже почалось, мабуть, майбутнє. 2. Учні прийшли 

сфотографуватися. 3. Надійка, на щастя, прикусила язика.                   

4. Батько із сином почав косити. 5. Батько з матір’ю будуть співати. 6. 

Завдання виконано. 7. Завдання виконане. 8. Мандрівники 

зупинилися відпочити. 9. Інститут переобладнано. 10. Сину, будь 

відвертим. 11. Хлопець виявився не ликом шитий. 

32. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. 

1. Жити – Батьківщині служити. 2. Бажання співати виникає в 

мене несподівано. 3. Київ – столиця України. 4. Ішов Кобзар до 
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Києва та сів спочивати. 5. Темна хмара обізвалася громом. 6. Семен 

пішов косити траву. 

33. Визначте ускладнювальні елементи речень. Розставте 

розділові знаки.  

1. Тетянко будь відвертою. 2. Надійка на щастя прикусила язика. 

3. І зорі і птиці і трави з росою вітають мене. 4. Овес, пшениця ячмінь 

усе разом злилося в одну могутню хвилю. 5. Безмежний степ укритий 

снігом спав. 6. Великі берести й ясени тополі й верби стоять обабіч 

вулиці підпираючи високу синю баню неба. 7. Геній це великий 

талант помножений на каторжну працю поділений на безжалісну 

втому. 8. Світ знає Олександра Довженка великого кінорежисера. 9. 

Орфографію або правопис повинен знати кожен. 10. Усі крім Сергія 

брали участь у змаганнях.  

34. Знайдіть із запропонованих речень односкладні, визначте 

вид. 

1. Семеро одного не ждуть. 2. Зараз повідомлятимуть результати 

конкурсу. 3. Цього року зібрали гарний урожай. 4. Надворі світало. 5. 

Не дивися так привітно. 6. Із самого ранку сонячно.7. Рання весна. 8. 

Не має дитина долі. 9. Немає того козаченька. 10. Ударили у дзвін, 

народу сповістивши перемогу. 

35. Розставте пропущені розділові знаки.  

1. Дитина спала сидячи. 2. Усипана квітами земля була схожа на 

царицю. 3. Каштани розбуджені весною нагадують свічки. 

4. Стомлені в боях ми йшли тримаючись руками за вози. 5. Укриті 

білим пухом схилились над водою дерева. 6. Ми любимо мову як 

засіб спілкування. 6. Дощ ллє як з відра. 7. Місто було як на долоні. 

36. Розставте розділові знаки в реченнях з прямою мовою. 

1. Учитель не може бути тільки добреньким і простодушним 

доводив Василь Сухомлинський. 2. Що це тобі не спиться Сергійку 

здивувалася мати. 3. Ходімо сказав він і спитав Чого ж ти мовчиш. 4. 

Ходять тут усякі бурмоче дід Недавно двоє пройшло. 5. А в тебе 

земля є Ні нема А хата є Є. 6. Мамо питаю то льони цвітуть А мати 

сміються То кажуть Дніпро А чого він такий синій Від неба кажуть. 
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37. Поставте пропущені розділові знаки в реченнях.  

1. А тим часом місяць пливе оглядати і небо і зорі і землю і 

море. 2. Народні прислів’я розповідають про правду і кривду добро і 

зло. 3. Травень прикрасив білим цвітом усі дерева вишні груші яблуні 

сливи. 4. День вечір ніч ранок усе стало білим. 5. Українські 

письменники Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Іван Нечуй-

Левицький, Панас Мирний багато творів присвятили змалюванню 

тяжкої долі українського народу.  

38. Складносурядне речення утвориться, якщо серед 

варіантів продовження речення Промені сонця спадають на 

землю …вибрати 

А і зігрівають утомлені від зими села й міста. 

Б щоб зігріти утомлені від зими села й міста.  

В народжуючи літню казку. 

Г проте ще не можуть розтопити зимовий лід. 

Д проте лід на річках ще спить у міцному сні. 

39. Розставте розділові знаки в складносурядних реченнях. 

1. На подвір’ї голосно сміються діти і пурхають горобці. 

2. Весна була ранньою і сонце обережно спускало свої промені на 

землю. 3. І жмуриться вікнами наша хатина і шепче задумливий сад. 

4. Веселий день розхлюпує блакить і ластівки купаються в промінні. 

5. Від пісні веселої сонце всміхнулося та запахли весняні квіти. 

40. Визначте види підрядних речень (поставивши запитання 

від головної до підрядної частини, з’ясувавши засоби зв’язку). 

1. Заспівай мені ту пісню, … 2. …, так що стало легше дихати. 

3. Заспівав так, що… 4. Ми читаємо для того, щоб…5. Не прийшов 

своєчасно, бо… 6. Можна успішно скласти іспит лише тоді,…  

7. …, коли настав понеділок. 8. Хоча була погана погода,… 9. Він 

написав матері про те, що… 10. Там, де розташувався табір,… 

41. Уставте пропущені розділові знаки в безсполучникових 

складних реченнях. 

1. Натиснув кнопку гримить дзвін. 2. Скажу тільки одне не можна 

сидіти склавши руки. 3. Не писав до тебе в останні два дні був у дорозі. 

4. Бачу вітер зносить дахи будинків. 5. Посієш зерно золоте забринить 
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пшениця як струна. 6. На човнику і веслі від нас від’їхав травень він 

прихопив із собою сині дощі зелений шум та солов’їний спів в село через 

тини заглянуло літо. 7. Любиш кататися люби й санчата возити. 

42. Усуньте пунктуаційні помилки в реченнях. Визначте вид 

складнопідрядних речень з кількома підрядними. 

1. Я люблю щоб сонце гріло щоб гукали скрізь громи щоб нове 

життя будило рух і гомін між людьми (П. Грабовський). 2. Якщо ти 

людина не називай людиною того хто не дбає про народ (Народна 

творчість). 3. Історія народів вчить що та держава велична в якій 

велична мала людина (О. Довженко). 4. Я мрію так життя прожити щоб 

кров і піт віддать землі своїй, щоб у плодах мої хилились віти, щоб 

розроставсь в глибинах корінь мій (М. Стельмах). 5. Коли пісні мойого 

краю пливуть у рідних голосах мені здається що збираю цілющі трави я в 

лугах (М. Рильський). 

 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАВДАННЯ З КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ЯК 

КОМПОНЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ПІДГОТУВАННЯ УЧНІВ 

ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 
 

Культура мовлення – це своєрідне дзеркало особистості, її 

зовнішнє і внутрішнє інтелектуальне обличчя. Уміння 

висловлюватися свідчить про загальний розвиток людини, про 

ступінь прилучення її до духовних багатств рідного народу й надбань 

усього людства. «Мовна культура, – як наголошував Василь 

Сухомлинський, – це живодайний корінь культури розумової, усього 

розумового виховання» [13, с.161]. Саме дотримання норм культури 

мовлення є запорукою правильного розуміння й відтворення думки. 

Тому для представників усіх верств населення завжди актуальною 

залишатиметься проблема оволодіння мовленнєвою культурою та 

постійного її вдосконалення.  

Культура мовлення – дотримання усталених мовних норм усної і 

писемної літературної мови, а також цілеспрямоване, майстерне 

використання мовно-виражальних засобів. Основними аспектами 

вияву культури мовлення є: нормативність (дотримання всіх правил 

усного і писемного мовлення); адекватність (точність висловлювань, 
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ясність і зрозумілість мовлення); естетичність (використання 

експресивно-стилістичних засобів мови, які роблять мовлення 

багатим і виразним); поліфункціональність (забезпечення 

застосування мови в різних сферах життєдіяльності). 

Культурі мовлення присвятили свої дослідження  

Б. Антоненко-Давидович, Н. Бабич, М. Волощак, Р. Зорівчак,  

О. Пономарів, О. Сербенська та багато інших. Але ця проблема 

завжди актуальна й тому потребує постійного глибокого дослідження 

й контролю.  

Специфічною особливістю Чернігівського регіону є білінгвізм, 

який спричинив явище небажаної інтерференції (взаємовпливу). Тому 

мають місце росіянізми, кальки, явище плеоназму тощо. Це 

спричиняє підміну сучасної літературної мови суржиком.  

Пріоритетними в пакеті завдань з української мови (олімпіада з 

української мови і літератури, Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика) є завдання на редагування (усунення 

лексичних, граматичних, стилістичних помилок). 

Наведемо «живі» приклади порушення граматичних, лексичних, 

стилістичних норм як матеріал для редагування, який допоможе 

здобувачам освіти якісно підготуватися до інтелектуальних змагань. 

1. 25 квітня будуть грати півфінальні ігри. 2. Робота з людьми, 

документами, інформацією. Дзвоніть! 3. Шукаю роботу 

бензопилкою. 4. Цей шампунь зробить ваші волосся шовковистими. 

(Слово «волосся» в українській мові має форму однини). 5. Замовте 

прямо сьогодні («прямо-криво», правильно – «вже сьогодні»). 

6. Собак власників, які будуть бігати по вулиці без намордників, буде 

відловлено. 7. Широкий вибір якісної косметики для дітей та жінок 

як вітчизняного, так і закордонного виробника. 8. Засіб від нежиті 

дуже ефективний (слово «нежить» – чоловічого роду, тому 

правильно – сильного нежитю). 9. Англійський доступний усім 

(йдеться про англійську мову, тому має бути форма жіночого роду). 

10. Самі низькі ціни! (неправильно утворено форму найвищого 

ступеня порівняння прикметника). 11. Шановні пасажири, свої 

зауваження та пропозиції щодо роботи міського пасажирського 
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транспорту ви можете додати до Управління транспорту та 

зв’язку. 12. Відвідайте страви в ресторані! 13. По вулиці Гоголя 

продається диван. Запитати діда Петренка. Він хоч і б.у., але 

перетягнутий новими пружинами. 14. Напис на пам’ятнику: 

«Воїнам-визволителям Чернігова від німецько-фашистських 

загарбників» (прийменник від може утворювати граматичні форми 

різного значення). 

Як бачимо, кожен мовленнєвий «ляп» спотворює інформацію, а 

безграмотна реклама, яка зазвичай є запорукою успішного продажу, 

стає антирекламою й погіршує «імідж» товарів, що рекламують. 

Пропонуємо таблиці, у яких наведено приклади 

найпоширеніших порушень лексичних, граматичних, стилістичних 

норм, а також варіанти їх редагування. 

Таблиця 1 

Неправильно Правильно 

при аналізі аналізуючи, під час аналізу 

Київ являється столицею Київ є столицею (Київ – столиця) 

згідно наказу згідно з наказом, відповідно до наказу 

виключення з правил винятки з правил 

за думкою експертів на думку експертів 

міські таксі міське таксі 

задавати питання ставити питання 

треба добре відноситися до роботи треба добре ставитися до роботи 

познайомити учнів із творчістю 

письменника 

ознайомити учнів із творчістю 

письменника 

українські письменники і поети українські прозаїки і поети (українські 

письменники) 

ми прийняли міри ми вжили заходів 

учбовий заклад навчальний заклад 

виписуємо газети та журнали передплачуємо газети та журнали 

я вибачаюсь вибачте мені, перепрошую, даруйте, 

пробачте, прошу вибачення… 

слідуюче питання наступне питання 

проводити міроприємства проводити заходи 

я рахую, що… я вважаю, що…; на мою думку,… 

приймати участь брати участь 
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трансляція відбудеться в десять трансляція розпочнеться о десятій 

у різних областях науки у різних галузях (царинах) науки 

самий активний найактивніший, найбільш активний 

вірна відповідь правильна відповідь 

на слідуючій неділі наступного тижня 

рослинна олія олія 

на протязі десяти днів протягом (упродовж) десяти днів 

несприятлива екологія несприятлива екологічна ситуація 

конференція по проблемі конференція з проблеми 

лотерейний квиток лотерейний білет 

являється доказом є доказом 

із-за поганої погоди через погану погоду 

мебельний магазин меблевий магазин 

дякую вас дякую вам 

об’єм роботи обсяг роботи 

по п’ятницям щоп’ятниці 

завідуючий кафедрою завідувач кафедри 

продовження слідує... далі буде 

у даному творі у цьому творі 

бажаю терпіння бажаю терпеливості 

відкритий урок показовий урок 

підводити підсумки підбивати підсумки 

 

Таблиця 2 

Неправильно Правильно 

на слідуючий день наступного дня 

увагу привернув самий веселий хлопець увагу привернув найвеселіший (найбільш 

веселий) хлопець 

дякувати Миколу дякувати Миколі 

найбільш добріший найбільш добрий, найдобріший 

любе питання будь-яке питання 

добрий поступок гарний вчинок 

любима книга улюблена книга 

включений телевізор увімкнений телевізор 

навчатися музиці навчатися музики 

не звертати увагу не звертати уваги 

вірна відповідь правильна відповідь 
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відносяться з розумінням ставляться з розумінням 

повістка дня порядок денний 

подзвонити Вам зателефонувати Вам 

у випадку невиконання у разі невиконання 

спільне співробітництво спільна праця (співробітництво) 

нові інновації Інновації 

вільна вакансія Вакансія 

тези доповідів тези доповідей 

на протязі десяти днів протягом десяти днів 

при такій умові за такої умови 

економіст по професії економіст за професією 

прийшло в голову спало на думку 

чотири мішка піска чотири мішки піску 

получити письмо отримати листа 

прислали по адресу надіслали на адресу 

відчинити нову фірму відкрити нову фірму 

відкрити вікно відчинити вікно 

ми настоюємо на цьому рішенні ми наполягаємо на цьому рішенні 

ми договорилися з вами ми домовилися з вами 

Наталію Петрівна (Кл.в.) Наталіє Петрівно 

Дмитро Степановичу (Кл.в.) Дмитре Степановичу 

повідомити вас повідомити вам 

висловити висновки зробити висновки 

прийняти заходи вжити заходів 

покращання Поліпшення 

із-за відсутності коштів із причини відсутності…, через брак… 

біля 5 тисяч гривнів близько 5 тисяч гривень 

укріплення дисципліни зміцнення дисципліни 

зробити послугу надати послугу 

за виключенням за винятком 

це являється одною з причин це є однією з причин, це одна з причин 

посторонній Сторонній 

лишній Зайвий 

бажаючі Охочі 

фотографія фотокартка, світлина 

при обговоренні під час обговорення, обговорюючи 

приступити до роботи розпочати роботу 

слідувати прикладу наслідувати приклад 

співпадати Збігатися 

одобрити Схвалити 
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службове положення службове становище 

слідуючі помилки такі помилки 

зазначити наступне зазначити таке 

до цих пір Досі 

ніякий Жоден 

діло в тому... справа в тому 

семінар з фахівцями семінар фахівців 

бувший (минулий) співробітник колишній співробітник 

по крайній мірі принаймні, щонайменше 

принесло збитків на суму… завдало збитків на суму...  

принести подяку  скласти подяку 

приносити неприємності  завдавати прикростей  

Формувати навички редагування словосполучень, речень, 

текстів допоможуть завдання різного формату. 

1. Відредагувати речення. 

1. Столітній дуб зацікавив учнів, перебуваючи на екскурсії. 

2. Із-за лютих морозів змагання відмінили. 

3. На засіданні було розглянуто наступні запитання.  

4. Тарас Шевченко писав, що я все покину і полину до самого 

Бога молитися. 

5. Прочитавши твого листа, мені стало весело. 

6. П’ятницька церква – архітектурний пам’ятник ХІІ вєка. 

7. Триває підписка на обласні видання, газети та журнали. 

8. Довідки з любих питань можна отримати після 

п’ятнадцяти годин. 

9. Біля семидесяти відсотків учнів користуються нетом. 

10. Студент своїми руками відремонтував свій комп’ютер.  

11. Значний вклад у розвиток української культури внесли 

письменники і поети. 

12. Досі не можу вилікуватися від нежиті.  

13. Лист був написаний синіми чорнилами.  

14. Хиляться до лану золоті колосся. 

15. Скрізь була розставлена дерев’яна мебель.  



______________________Українська мова і література в школі № 65’2020________________ 

59 

 

16. Із-за різкої болі Степан не міг рухатися. 

17. До заяви прикладається: біографія, медична справка, 

характеристика з міста роботи.  

18. Мені подобаються фарби осіннього лісу. 

19. Такий вітер піднявся, що поступила пропозиція 

позакривати вікна й двері.  

20. Через пару днів їхні відношення покращаться.  

21. Можемо привести слідуючі приклади. 

22. Невірні рішення приносять велику шкоду.  

23. Ніхто, навіть самі кращі учні, не рішили цієї задачі. 

24. Побачивши цю картину, мені стало страшно. 

25. Читаючи роман, у моїй уяві постав образ генія. 

26. Підписку на газети і журнали можна оформити на протязі 

двох місяців. 

27. Цей поет являється одним з найбільш відоміших постатей 

у теперішньому літературному процесі. 

28. Я виліз на Богдана Хмельницького, а Юрко поїхав на 

восьму школу. 

29. Грізно поблискуючи шаблею, кінь з вершником рвався 

вперед. 

30. У нашому класі любий учень розповість біографію                               

Т. Шевченко і Л. Українки. 

31. Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися 

враженнями. 

32. Почувши цю пісню, до мене повертається моє дитинство. 

33. Згадавши про втому, мені знову захотілося все кинути. 

34. Чи маєте пропуск до учбового корпусу? 

35. Із-за затягування у прийнятті рішень, цю норму змінено. 

36. Радіокоментатор розповість по радіо про хід спортивного 

матчу. 

37. Український режисер Олександр Довженко першим 

створив перший звуковий фільм. 
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38. Передплату преси, газет і журналів продовжено ще на 

місяць. 

39. За допомогою комп’ютерної мережі Інтернет послання 

дійде швидко, за лічені секунди на інший кінець світу.  

 

Отже, помилки в побудові речень, уживанні слів призводять до 

спотворення смислу закладеної інформації через її подвійний зміст.  

 

2. Перекласти українською. 

Російською  

 

Українською  

открыть книгу розгорнути книгу 

открыть окно відчинити вікно 

открыть глаза розплющити очі 

открыть конкурс відкрити (розпочати) конкурс 

следующая неделя наступний тиждень 

следующие номинации такі номінації 

объем куба об’єм куба 

объем работы обсяг роботи 

Максим Рыльский относится к 

неоклассикам 

Максим Рильський належить до 

неокласиків. Максим Рильський – 

неокласик. 

смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения 

смислові відношення (зв’язки) між 

частинами безсполучникового 

складного речення 

Как вы относитесь к событиям в 

стране? 

Як ви ставитеся до подій у країні? 

прийти по делу прийти у справі 

по собственному желанию за власним бажанням 

по указанию за вказівкою 

коллеги по работе колеги 

приказ по институту наказ по інституту 

по вопросам методики із питань методики 

не по силам не під силу 

по закону відповідно до закону, згідно із 

законом 

при любой погоде за будь-якої погоди 

читать на украинском языке читати українською  
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работать по схеме працювати за схемою 

пришлось по вкусу припало до смаку 

бросилось в глаза упало у вічі 

принять во внимание узяти до уваги 

по собственной воле із власної волі 

по поручению за дорученням 

в двух шагах за два кроки 

исключение из правил виняток із правил 

исключить недостатки усунути недоліки 

исследовательское мышление дослідницьке мислення 

 

3. «Вибір слова».  

1) Складіть речення із запропонованими словами (сполученнями 

слів).  

-  Грати роль – відігравати роль.  

-  Заступник – замісник. 

-  Білет – квиток. 

2) Надпишіть над кожним іменником номер прикметника, який із 

ним уживається. 

 Суспільний (-а,-е) (1), громадський (-а,-е) (2). 

Лад, клас, обов’язок, діяч, система, справа, осуд, праця, буття, 

виробництво. 

 Наступний (-а,-і) (1), подальший (-а,-і) (2). 

Тиждень, життя, доля, плани, зупинка. 

 

3) Оберіть потрібний іменник: положення, становище – для 

наведених прикметників. 

Горизонтальне, міжнародне, вертикальне, знайти вихід з 

певного... 

4. Відредагуйте (приклади явища плеоназму). 

вільна вакансія  вакансія 

нові інновації інновації 

кваліфікований фахівець фахівець 
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прейскурант цін прейскурант 

перша прем’єра прем’єра 

уперше дебютувати дебютувати 

колеги по роботі колеги 

у квітні місяці у квітні 

моя автобіографія автобіографія 

уповноважений агент агент (уповноважена особа) 

директивні вказівки указівки (директива) 

адреса проживання адреса 

 

5. Відредагуйте словосполучення. 

Заключити договір, без виключення, в другий раз, виключення із 

правил, відмінити закон, бувший співробітник, виключна роль, 

заплановані міроприємства, об’єм роботи, повістка дня, приймати 

участь, являється доказом, приймати міри, принуждати, протирічити 

істині, прослойка суспільства, на протязі року, розповсюджувати 

слухи, говорячи по существу, прошу до уваги, умісно сказати, 

розпис руху, столкнутися з проблемами. 

 

6. Замініть фраземи-росіянізми українськими 

фразеологізмами.  

Неправильно  

(фраземи-росіянізми) 
Правильно  

(українські фразеологізми) 

як білка в колесі як муха в окропі 

змія підколодна  гадина (гадюка) потаємна 

бити тривогу бити на сполох 

кидатися у вічі  упадати в око 

приймати міри  уживати заходів 

мчати на всіх парах мчати щодуху 

надоїсти, як гірка редька  у печінках сидіти 

насильно милим не будеш на милування нема силування, 

силою не будеш милою 

плювати в стелю байдики бити, байдикувати 
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попасти впросак  пошитися в дурні, осоромитися 

після дощику в четвер  як (коли) рак свисне 

солов’я байками не кормлять  соловей піснями не ситий 

як ворона в павиному пір’ї убрався в жупан – і дума, що пан 

шаром покоти  Порожнісінько 

птиця високого польоту  велике цабе, велика цяця 

була не була що буде, те й буде 

дурний, як пробка дурний, аж світиться, дурний, як 

пень 

клювати носом куняти, закуняти 

 

7. Завдання з використанням паронімів. 

 Методичний коментар. Однією з актуальних проблем є 

неправильне вживання паронімів – слів, схожих за вимовою й 

написанням, але різних за значенням. Так, поширеним недоліком є 

вживання в невластивому значенні слів особовий і особистий: 

особистий листок відділу кадрів, особові стосунки тощо. Особовий — 

стосовно особи, людини взагалі: особове посвідчення, особовий 

листок (для обліку кадрів), особовий склад, особовий рахунок. 

Особистий — властивий певній, конкретній особі; власний, 

персональний: особисті речі, особисте життя.  

Слова завдання і задача мають суттєву семантичну відмінність. 

Завдання — це визначений наперед обсяг роботи, те, що хочуть 

здійснити; доручення; а задачу розв’язують шляхом обчислень за 

певною умовою (наприклад, у фізиці, математиці). Часто плутають ці 

пароніми й пишуть: «Відповідальні задачі (замість завдання), що 

стоять перед нашою молодою державою». 

 Усмішка і посмішка, на перший погляд, – абсолютні слова-

синоніми. Але є мовні «нюанси». Слово посмішка за основним своїм 

значенням пов’язане з поняттями глузування, кепкування; йому 

відповідають художні означення (епітети) іронічна, скептична, 

глузлива тощо. За лексичними нормами української мови з епітетами 

м’яка, ласкава, приємна, привітна вживаємо слово усмішка: «І твоя 

незрадлива материнська ласкава усмішка» (А. Малишко). 
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 Особливої уваги потребують міжмовні омоніми – слова, 

словосполучення або інші мовленнєві одиниці, що однаково (дуже 

близько, подібно) звучать у двох мовах (які контактують), проте 

мають різні значення, подекуди — різні стилістичні характеристики. 

Взаємодія двох близькоспоріднених мов – української і російської – 

сприяє їх взаємозбагаченню, з одного боку, а з другого — породжує 

явище небажаної інтерференції (взаємопроникнення), найбільш 

простим виявом якої є відхилення від норм однієї з мов під впливом 

іншої. Наведемо приклади: неділя (укр. – останній день тижня) і 

неделя (рос.) – тиждень (сім днів); «луна» (укр.) – відгомін, відлуння 

(эхо рос.); російською «луна» – місяць; уродливий (укр.) – красень, а 

уродливый (рос.) – потворний; гарбуз (укр.) – тыква, а російське 

слово арбуз – українською кавун тощо.  

Завдання 1.  Виберіть слово, яке відповідає контексту. 

1.  У відділі кадрів зберігаються (особові, особисті) справи 

працівників. 

2. У камері схову можна залишати (особові, особисті) речі. 

3. Зрілість людська виростає з боротьби. Часто з боротьби зі своїми 

(сумнівами, коливаннями) 

4. Тато мій – рішуча людина, хоч і мрійник. Ці якості в людині не 

поєднуються, але тато, мабуть, (виняток, виключення).  

5. Ці методи  (ефективні, ефектні)  для виховання дітей. 

6. (Ефективне, ефектне) фаєр-шоу викликало море позитивних 

емоцій. 

7. Молоко дуже (корисне, корисливе) для молодого організму.  

8. Рекламу розмістили в найбільш (людних, людяних) місцях міста.  

9. Керівництво армії застосовує нові (тактичні, тактовні) прийоми 

оборони.  

10. Наш учитель – дуже (тактична, тактовна) людина.  

11. Представники різних поколінь не завжди (здатні, здібні) 

порозумітися.  

12. Тетянка –  (здібна, здатна) учениця. 

13. Моя дочка відвідує заняття (музичного, музикального) гуртка і є 

надзвичайно (музичною, музикальною) дитиною. 
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14. Наш (а,е) головн (а,е) (задача, завдання) полягає в тому, що… 

15. Поезія Івана Франка «Гімн» – зразок (громадської, громадянської) 

лірики. 

16. Кожній людині варто знати правила поведінки в (громадянських, 

громадських) місцях. 

17. Виборча (кампанія, компанія) розпочалася 13 квітня. 

18. Свято ми відзначили в гарній (кампанії, компанії). 

19. Алфавітний (покажчик, показник) дозволяє знайти статтю за 

двома першими літерами її найменування. 

20. Надзвичайно важливим і переконливим (показником, 

покажчиком) важливої ролі мистецтва в житті суспільства є також 

розквіт художньої самодіяльності. 

21. Дозвольте зачитати вітальн(у, ий) (адресу, адрес) на честь 

ювіляра. 

22. Мій (моя) домашній (я) (адрес, адреса) – м. Чернігів, вул. Гоголя, 

буд.16. 

23. Поезія Андрія Малишка — (свідоцтво, свідчення) великої 

духовної культури. 

24. (Свідоцтво, свідчення)  про одержання спеціальності дасть право 

випускникові знайти роботу. 

25. Хлопець чекав дівчину (близько, біля) її будинку (близько, біля) 

години. 

Завдання 2. Не можна замінити поданим у дужках варіантом 

виділене слово в реченні  

А  За високими осокорами почало світліти (світлішати) небо.  

Б М'який (незлостивий) докір корисніший за нещиру подяку.  

В Ми не хотіли брати участь у цих темних (підозрілих) справах.  

Г  Молоко дуже корисне (корисливе) для молодого організму.  

Д Подекуди (місцями) пройшов сліпий дощик.  

Завдання 3. Виділене слово вжито у невластивому для нього 

значенні в реченні  

А Тактичні заняття допомагають військовим удосконалити 

професійну підготовку.  

Б Керівництво армії розробляє нові тактичні прийоми оборони.  
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В Наш командир – дуже тактична людина.  

Г Генерал пояснив свої тактичні міркування.  

Д Успіх бою забезпечили правильні тактичні розрахунки.  

 

8. Методичні коментарі щодо деяких дієслівних форм у сфері 

професійного мовлення, уживання яких залежить від контексту. 

 Відноситися – ставитися – належати 

Рос.: относиться – 1) виявляти своє ставлення, 2) входити до 

складу чогось, 3) бути пов’язаним із кимось або чимось. 

Укр.: ці дієслівні форми набувають іншого значення, а саме: 

1) ставитися, 2) належати, 3) стосуватися. 

Відноситися – перебувати в певній відповідності, 

співвідношенні з чим-небудь, переважно в математичній лексиці (А 

відноситься до В, як В до С). 

Належати – входити до складу чогось (Микола Зеров належав 

до неокласиків); 

Ставитися – виявляти своє ставлення. 

 

Приклади: 

Неправильно Правильно 

Критично відноситися до себе  Критично ставитися до себе 

 

Як до цього віднесуться інші 

люди 

Як до цього поставляться інші 

люди (поставиться оточення) 

Легковажно відносяться до своїх 

обов’язків 

Легковажно ставляться до своїх 

обов’язків 

 

 Приводити – наводити 

Приводити – допомагати йти, приходити, доставляти, 

примушувати прибути, доводити, народжувати тощо. 

Наводити – з метою підтвердити, проілюструвати свою думку 

(навести відомості, цитати, слова, цифри тощо). 
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Якщо доводять до якогось негативного стану або спричинюють 

наслідок, переважно негативний, уживають – призводити 

(призводити до бійки, призводити до втрат, катастрофи, до тяжких 

наслідків). 

Якщо доводять до якогось нейтрального або позитивного стану 

– приводити (приводити до перемоги, приводити у належний вигляд, 

приводити до школи). 

Виберіть правильний варіант слова. 

- Незнання правил (призводить, приводить) до помилок у 

письмових роботах. 

- Застосування засобів музичного мистецтва на уроках укр. л-ри 

(призводить, приводить) до кращого сприйняття учнями літературного 

твору, до найповнішого розкриття художнього змісту. 

 

9. Усуньте логічні помилки.  

1. Цією пральною машиною користуємося я та моя донька. Їй 

вже більше сімнадцяти років. 

2. Він мав чарівну доньку та велику квартиру. 

3. Після лекції у нас був поганий настрій. Отже, якщо у вас 

поганий настрій – ходіть на лекції. 

4. Він ніколи не мовчить, коли його питають. Отже, він – 

відмінник. 

5. Ми можемо не читати цей твір, тому що він стоїть 

останнім у списку літератури. 

 

10. Відредагуйте речення. 

1. Напій лимона має багато необхідних для організму людей, 

дітей вітамінів. 

2. Сьогодні страшенно приємна погода. 

3. Око Миколи вабили блакитні ромашки, голубі волошки, 

троянди, нарциси. 

4. Андрій придбав дитячі спортивні костюми, яблука, лимони, 

банани, сливи. 

5. Власникам собак з’явитися до ветлікарні для щеплення на сказ. 
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6. У театрі ми зустріли Оксану з Олегом та їхню Ніночку з 

косичками. 

7. Ми знайомимося та вивчаємо передовий досвід колег. 

8. Собак власників, які будуть бігати по вулиці без намордників, 

буде відловлено. 

9. Надворі йшов дощ і рота солдатів. 

10. Я заглянув в кабінет директора, який був у кінці коридору. 

11.  Віктор захоплено розповідав про футбольний матч, але я не 

слухав його. 

12. Технікум запрошує на викладацьку роботу інженерів, 

сторожа, кочегара. 

11. Запишіть словами час, поданий у цифровому записі, 

відповідно до граматичних правил. 

15.00  (п’ятнадцята (година)), 9.15 (п’ятнадцять (хвилин) по дев’ятій, 

п’ятнадцять на десяту, чверть по дев’ятій, чверть на десяту); 10.10 – 

десять (хвилин) на одинадцяту, десять (хвилин) по десятій; 11.30 – пів на 

дванадцяту; 8.40 – за двадцять (хвилин) дев’ята, двадцять (хвилин) до 

дев’ятої, восьма година сорок хвилин; 6.45 – за чверть сьома, за 

п’ятнадцять сьома, п'ятнадцять (хвилин) до сьомої, чверть до сьомої, 

шоста (година) сорок п’ять хвилин. 

 

12. Наголошування слів 

Актуальною залишається така проблема, як наголошування слів 

(див. розділ І). Тому під час підготування варто звертати увагу на 

дотримання акцентуаційних норм у словах та на логічні наголоси в 

реченні. Адже навіть незначна відмінність у вимові слів може призвести 

не тільки до помилок, а й до неправильного розуміння змісту.  

Культура мовлення завжди відігравала важливу роль у житті як 

окремої особистості, так і цілого народу, який торує свій шлях до 

прогресу. Про це говорив іще китайський мудрець Конфуцій, який 

стверджував: «Якщо мова не є правильна, то вона не означає того, що має 

означати; коли ж вона не означає того, що має означати, то не буде 

зроблене те, що має бути зроблене» [11, с.37].  
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