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Тема уроку: Складні випадки написання географічних назв.   

 

Мета уроку (формувати компетентності):  

знаннєва складова: розвивати у здобувачів освіти предметні компетентності: дотримання 

орфографічних норм і правил українського правопису; поглиблення знання про складні 

випадки написання географічних назв, зокрема іншомовного походження;   

діяльнісна складова: удосконалювати ключові компетентності: орфографічні навички 

правопису географічних назв, виявляти і пояснювати порушення орфографічних норм, 

застосовувати знання на практиці; розвивати асоціативну пам’ять, світоглядні уявлення, 

збагачувати словниковий запас учнів, уміння критично мислити, вчитися та виправляти 

помилки у власних висловлюваннях, бути уважним; 

ціннісна складова: усвідомлювати загальнокультурні компетентності: культивувати 

пам’ять про героїчні сторінки історії України; виховувати національну самосвідомість, 

почуття патріотизму, повагу до минулого свого народу, прищеплювати бажання досконало 

володіти українською мовою; важливість дотримання орфографічної норми для сучасного 

компетентного мовця. 

 

Тип уроку: урок розвитку компетентностей 

 

    

Перебіг уроку 

 

 ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ: 

Запишіть у зошити 

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 

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’ятиха тки 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 Подумайте, як пов’язані ці слова з наступним завданням.   
 

Двовзор (ребус) 

 Пропоную вам розгадати ребус. 

- Яке слово зашифроване у ньому?  

 
 

- Які асоціації воно у вас викликає? 

Асоціативний ряд: козак – Запорізька Січ, Запоріжжя, Дмитро Вишневецький, 

Придніпров’я, острів Хортиця, Дніпровські пороги, Польсько-Литовська держава, Річ 

Посполита.  

 

Оповідка-ланцюжок  

За опорними словами складіть речення і за поданим початком створіть оповідку-

ланцюжок. Виправте помилки у цих словах, якщо потрібно, поясніть написання 

орфограм та вживання розділових знаків. Запишіть ці слова до карти пам’яті.  

 

У кожного народу є свої святині, свої легендарні явища…  
 

У своєму творі «Тарас Бульба» Микола Гоголь писав: «Ось вона Січ. Ось воно те гніздо, звідки 

вилітають усі ці горді, як орли, і всі ті дужі, як леви, козаки. Ось звідки розливається козацька  

воля  по Україні».  
 

 
 

 

Вправа «Орфографічний мінімум»  

 

Так багато разів звучали слова Запорізька Січ,  козацький, козацтво.  

 

 Які зміни відбулися у цих словах? Назвіть орфограми.  (Відбувається зміна  

приголосних г-ж-з, к-ч-ц, х-ш-с) 



 

 Яке неписане правило вам стане у пригоді на ЗНО?  
 

А зараз ми з вами зануримося  у світ фразеології і збагатимо свій лексичний запас. 

 

Розширюємо кругозір!  

 

 Назвіть фразеологізми, пов’язані з козацькою добою?  (Вільний козак - неодружений 

чоловік, скакати в гречку – зраджувати дружину, вступати в незаконні інтимні стосунки зі 

сторонньою жінкою). 
  

Подивіться на дошку і скажіть, що поєднує ці дві ілюстрації?   

                                                       
 

- Що вони символізують? (свободу, незалежність, боротьбу за волю)  

 

- Що означає в перекладі слово козак? (Слово тюркського походження, що означає 

сторож, вартовий, представник військового стану, воїн-найманець той, що йде 

попереду. В турецькій мові слово «козак» означає вільна, незалежна людина) 

 

 

Мовознавче дослідження 

-  А чому по-різному ми пишемо слова Севастополь і Тернопіль?  (У назвах 

українських міст частина складного слова -піль є формою слова «поле» (Бориспіль, 

Крижопіль, Ольгопіль), а -поль утворено від грецького polis — «місто» (Маріуполь, 

Мелітополь, Нікополь, Севастополь, Сімфорополь, Тирасполь). 

 

   Вправа. Прочитайте цікаві факти про Україну, допишіть декілька власних фактів, 

використовуючи складні географічні назви. 

1. У Херсонській області знаходиться унікальний біосферний заповідник Асканія-

Нова, який переміг у конкурсі «Сім природних чудес України». 2. Найбільшою низовиною 

є Українське Полісся, що займає крайню північно-західну та північну території України і 



є частиною великої Поліської низовини, яка на півночі поєднується з Білоруським 

Поліссям. 

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. 

 

 

Домашнє завдання.  

Скласти власне висловлення на тему «Мій край – моя історія жива», використовуючи 

складні для написання географічні назви та цікаві факти.  

 

 

Фото конспекту уроку, домашнього завдання висилати на ел.пошту 

irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання Viber, Telegram, WhatsApp 0999707381 
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