
17.12.2020  

Група № 24 

Урок № 5 

Тема уроку: «Написання не, ні з різними частинами мови» 

Мета уроку: поглиблення знання про особливості вживання часток не та ні, 

розуміння зв'язку значення слів і особливостей їхнього написання, уміння 

редагувати тексти, вироблення мовного чуття; орфографічні навички; розширювати 

словниковий запас здобувачів освіти, уміння бачити помилки у власних 

висловлюваннях; прищеплювати повагу до української мови. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 47 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=JFxcpQ2wbxs&ab_channel=EdEra 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

Правопис частки НЕ 

Правила Приклади 

Разом НЕ пишуть 

якщо слово без не не 

вживається: 

невдаха, нездара, негода, неук; невблаганний, 

невпинний, нещадний; невдовзі, невтямки, 

неподалік, нещодавно, нехотя; неволити, 

нездужатися, незчутися, ненавидіти, 

непритомніти, непокоїти, 

нехтувати; але: неславити (ганьбити), не 

славити (не прославляти) 

якщо йдеться про нове поняття: небезпека (загроза); небилиця (вигадка); неволя (ра

бство); недоля (лихо); недруг (ворог); недовіра (пі

дозра); неправда (брехня) 

https://www.youtube.com/watch?v=JFxcpQ2wbxs&ab_channel=EdEra


з прикметниками й 

прислівниками: 

невибагливий (скромний у 

вимогах), невмілий(безпорадний) 

якщо при дієприкметнику немає 

пояснювального слова 

незасіяне поле 

в префіксі недо-, який указує на 

неповноту дії 

недочувати (погано чути), недоїдати (погано 

їсти) та ін. 

Окремо НЕ пишуть 

з прикметниками й 

прислівниками, коли в реченні 

щось заперечується: 

Іноді таке заперечення 

підсилюється заперечними 

словами ні, ані, ніяк, нітрохи, 

ніколи, ніде, ніщо, ніхто й ін. 

робота не важка; дорога не далека; надворі не 

холодно. робота аж ніяк не важка; ні, дорога не 

далека; надворі нітрохи не холодно; нам ніщо не 

страшне 

з усіма формами дієслова (крім 

дієприкметника) 

не робити, не сказавши, не робитиму; 

з числівниками, займенниками і 

прийменниками 

не два, не перший, не ми, не наш, не будь-який, не 

до речі, не з руки; виняток: неабиякий і не абиякий 

з дієприкметником, якщо при 

ньому є пояснювальне слово або 

він виконує роль присудка 

не чуваний (коли?) ніколи, не знаний (де?) тут; 

трава не скошена 

якщо заперечують щось не друг (а товариш, співробітник, просто 

знайомий, випадкова людина, ворог) 

якщо є протиставлення: робота не важка, а легка; дорога не далека, але й 

не близька; надворі не холодно, а так собі 

З дефісом НЕ пишуть 

якщо вживається як префікс в 

іменниках — власних назвах 

не-Європа 

Правопис частки НІ 

Правила Приклади 



Разом НІ пишуть 

у заперечних займенниках і 

прислівниках 

ніхто, ніякий, ніде, нікуди, ніяк 

якщо слово без ні не вживається нікчемний, нічліг 

Окремо НІ пишуть 

якщо вживається для 

заперечення наявності предмета 

чи ознаки, а також у стійких 

словосполученнях без дієслова- 

присудка 

ні краплини; ні се ні те; ні так ні сяк, ні на макове 

зерно 

якщо виступає повторювальним 

сполучником із заперечним 

єднальним значенням 

Не люблять кайданів ні слово, ні ідея                

 (М. Рильський) 

 

4. Виконайте в робочому  зошиті вправи 2,3,4 до § 47 з підручника О. 

Авраменка для 10 кл.  

Готуємося до ЗНО 

1. Правопис часток не, ні. У якій групі слів усі вони з часткою не пишуться 

окремо? 

А Не/затоплена місцина, ніким не/торкана роса, не/завершена робота; 

Б не/почорнілий від часу паркан, не/просохла земля, не/розсідланий кінь; 

В не/завершена книга, не/підбілена верба, не/виконане завдання; 

Г не/прив’язаний звечора човен, ще не/забута образа, нічим не/ захищений порт? 

2. Приведіть у відповідність варіанти написання з прикладами. 

Частку непишемо: 

1 Разом 

2 Окремо 

Частку ні пишемо: 

3 Разом 

4 Окремо 

А Ні/старовини, ні/я не дорікаю, ні/живий ні/мертвий, ні/так ні/ 

сяк 

Б Не/бажано, не/п’ять, не/сказане, не/доїсти 

В Не/гайний, недо/лік, не/голосно, не/обережний 

Г Ні/сенітниця, ні/кчема, ні/звідки, ні/хто 

Д Ні/коли, ні/туди ні/сюди, ні/до/ кого, ні/яково 



Е Не/щодавно, недо/робок, не/оковирний, не/той 

3. У якій групі слів усі вони з часткою не пишуться разом? 

А Не/помічений човен, не/підписані документи, ці не/забутні мрії; 

Б не/бачена краса, не/полита досі розсада, не/бачена ніколи квітка; 

В не/замкнені двері, не/закінчений лист, ніким не/підтверджений факт; 

Г не/застебнуте пальто, не/зірваний бур’ян, ще не/висушене сіно? 

 

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

