
07.09.2020  

Група № 23 

Урок № 3  

Тема уроку: «Складні випадки написання географічних назв» 

Мета уроку: повторити основні правила правопису географічних назв; 

вдосконалювати вміння застосовувати набуті знання практично; розвивати 

орфографічну грамотність здобувачів освіти, мовну та мовленнєву 

компетентності; виховувати потребу в оволодінні мовними нормами, нормами 

спілкування,  потребу в пізнанні нового, повагу до рідного слова. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 44–45 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 208 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=DrFAbrswXvE&ab_channel 

 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

Правопис складних і складених географічних назв 

 

Правила Приклади 

Окремо пишуться географічні назви: 

 

1) з прикметника та іменника: Запорізька Січ, Дике Поле, 

Велика і Мала Хортиця, 

Нижнє Придніпров’я, Дніпровські 

пороги, Річ Посполита, Соляне озеро 

Олешківські піски, Олешківська Січ,  

Камінна Січ, Херсонес Таврійський   

Біловезька Пуща, Західне Полісся 

2) власні назви й номенклатурні родові 

назви: 

Південна Америка, Північна Америка, 

Велика Британія 

Сполучені Штати Америки,  

Автономна Республіка Крим 

Кримський півострів 

Червоний Маяк, Чорне море 

Гола Пристань, Кривий Ріг 

https://www.youtube.com/watch?v=DrFAbrswXvE&ab_channel


3) сполучення іменника з порядковим 

числівником: 
Залісся  Перше 

Разом пишуться географічні назви: 

 

4) які складаються з прикметника та 

іменника, з’єднаних сполучним звуком: 

Великобританія, Новоукраїнка 

5) з числівника та іменника, а також 

похідні від них прикметники: 

П’ятиха́тки 

6) з першою дієслівною частиною у 

формі наказового способу та похідні від них 

прикметники: 

Гуляйполе 

7) з другою частиною -град, -город, -

піль, -поль; -абад, -акан, -бург, -ленд, -пілс, -

таун, -шир, -штадт і похідні від них 

прикметники: 

Севастополь, Тернопіль  

 

  

З дефісом пишуться географічні назви: 

 

8) з двох іменників (без сполучного 

звука) або з іменника й дальшого 

прикметника, а також прикметники, що 

походять від них: 

Польсько-Литовська держава 

«Асканія-Нова» 

Пуща-Водиця 

9) поєднання двох імен або імені та 

прізвища за допомогою сполучного звука: 
Михайло-Коцюбинське 

10) з іншомовних елементів — 

повнозначних слів, а також похідні від них 

прикметники: 

Нью-Йорк 

Тель-Авів 

Сан-Франциско 

11) з іменників, які поєднуються 

українськими або іншомовними 

прийменниками, сполучниками чи мають 

при собі частку, артикль, а також утворені 

від них прикметники: 

Ріо-де-Жанейро 

Франкфурт-на-Майні 

 

 

4. Виконайте наступні завдання в робочому  зошиті: 

1. Виконайте вправи 2,3,4 до § 44-45 з підручника О. Авраменка для 10 

кл.  

2. Виконайте тестові завдання: 

 

1.  Географічні назви — іменники, що складаються з прикметника та 

іменника, з’єднаних сполучним звуком, а також прикметники, що 

походять від них, пишуться. 

А через дефіс; 

Б разом. 



2. Верни/город, Печи/води, Копай/город, Гуляй/поле, Крути/броди пишуться 

А разом; 

Б через дефіс. 

3. Географічні назви з другою частиною -град, -город, -піль, -поль, -абаль, -

акан, -бург, -ленд, -пілс-, -таун, -шир, -штадт пишуться разом. 

А так; 

Б ні. 

4. Слова Давидів/брід, Вишній/Волчок, Гола/Пристань, Зелена/Гура, Новий/ 

Сад, Стара/Планина, Широкий/Яр пишуться. 

А через дефіс; 

Б окремо. 

5. Географічні назви з першим складовими частинами соль-, усть-, 

іншомовними вест-, іст-, нью-, сан-, санки-, сан-, санта-, сен-, сент-, із кінцевими 

назвотворчими частинами -рівер, -сіті, -сквер, -стрит, -фіорд пишуться 

А через дефіс; 

Б окремо; 

В разом. 

6. Слова Орехово/Зуево, Пуща/Водиця, Кам’янець/Подільський, 

Харків/Товарний, Чехо/Словаччина, Ельзас/Лотарінгія, Коло/Михайлівка, 

Віта/Поштова пишуться. 

А через дефіс; 

Б окремо. 

7. Географічні назви, що складаються з іменників, які поєднуються 

українськими або іншомовними прикметниками, сполучниками чи мають при собі 

частку, артикль, пишуться через дефіс. 

А так; 

Б ні. 

8. Слова Алма/Ата, Іссик/Куль, аддис/абебеський, буенос/айреський, 

Нар’ян/Мар, Улан/Уде, Чатир/Даг пишуться.  

А через дефіс; 

Б окремо. 



9. Слова Яр/під/Зайчиком, Новосілки/на/Дніпрі, Ростов/на/Дону, 

Ріо/де/Жанейро, Ла/Манш, Франкфурт/на/Майні, Ла/Плата пишуться окремо. 

А Так; 

Б ні. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту  

ledishade@ukr.net  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 

 

 

mailto:ledishade@ukr.net

