
30.12.2020  

Група № 31 

Урок № 25 

Тема уроку: «Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком» 

Мета уроку:  поглибити знання учнів про вживання тире між підметом і присудком; 

формувати вміння формулювати визначення, будувати гіпотези; розвивати вміння 

правильно ставити розділові знаки, обґрунтовувати їх уживання за допомогою 

вивчених правил; удосконалювати вміння володіти різними видами мовленнєвої 

діяльності; тлумачити поняття; учити враховувати вплив слова на психічне життя 

людини; виробляти в учнів уміння об’єктивно оцінювати свою роботу; розвивати 

увагу, уяву, логічне мислення; удосконалювати культуру мовлення; виховувати 

культуру мовлення. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 32 у базовому підручнику: Українська мова (рівень стандарту): 

підручник для 11 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=fBfKSV-d6Fs - Пунктуаційна помилка 

https://www.youtube.com/watch?v=W031sFYB9hc - Тире між підметом і присудком 

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fBfKSV-d6Fs
https://www.youtube.com/watch?v=W031sFYB9hc


4. Вибіркова робота 

- Запишіть тільки ті речення, у яких ставиться тире між підметом і присудком. 

1. Україна дорога й близька моєму серцю.  

2. Я твій, я твій, коханий, рідний краю, в щасливий час і в лютий час біди.  

3. У пісні і в труді я частка Батьківщини.  

4.У дні погоди і негоди ти весь одна незламна рать.  

5. Україна це будови. Це полів стобарвні шати.  

7. Україно! Ти моя молитва.  

8. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була.  

9. Україна розкішний вінок із рути та барвінку. Україна країна смутку і краси.  

10. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім’я.  

11. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова.  

12. Мова втілення думки.  

13. Мова мамина свята.  

14. Народ без мови це обмова, народ без мови не народ. 

5. Пунктуаційна робота 

- Запишіть речення, вставляючи, де потрібно, тире. Підкресліть підмет і 

присудок. 

1. Ми світу молодість, ми правота людини, єдине серце в нас.  

2. Уже народ одна суцільна рана.  

3. Вона моє щастя, безсмертя моє.  

4. Чужа душа то, кажуть, темний ліс. А я скажу: не кожна, ой не кожна! Чужа душа 

то тихе море сліз.  

5. Ти вся любов. Ти чистота, довірливість благословенна.  

6. Століття зморшка на чолі Землі. 

6. Виконайте в робочому зошиті вправу 3, 5 до § 32 з підручника О. Авраменка 

для 11 кл. 

 

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


30.12.2020  

Група № 31 

Урок № 26 

Тема уроку: «Звертання» 

Мета уроку:  поглибити поняття про звертання, формувати вміння визначати 

звертання в реченнях, правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти 

розділові знаки у реченнях зі звертаннями, вживати звертання у мовленні; виховувати 

повагу до усної народної творчості, майстрів художнього слова; розвивати мислення, 

мовлення, емоційну сферу здобувачів освіти. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 33 у базовому підручнику: Українська мова (рівень стандарту): 

підручник для 11 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=Ia4gYYLaeME  

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

Загальні правила 

Звертанням називають слово в реченні, що означає особу чи предмет, до якого 

звернена мова: Шановний Олександре Петровичу! Звертання не є членами речення, не 

відповідають на жодне запитання, не пов’язуються сурядним чи підрядним зв’язком з 

головними та другорядними членами речення. В українській мові форми звертання 

виражаються у кличному відмінку. 

У звертаннях, що складаються з імені та по батькові, загальної назви та імені, 

обидва слова вживаються в тільки кличному відмінку: Людмило Андріївно, Лідіє 

Давидівно, Олегу (Олеже) Тарасовичу, Маріє Антонівно, Миколо Свиридовичу; друже 

Гнате, пані Юліє, колего Валерію, добродійко Ярославо, брате Василю, товаришу 

Вікторе. 

Кличний відмінок у звертаннях 

Назву «кличний відмінок» вперше вжито у правописі 1990 року, у попередніх 

правописах це поняття називали кличною формою. У діловому та науковому стилях 

кличний відмінок властивий тільки іменникам чоловічого і жіночого роду в однині. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia4gYYLaeME


Іменники середнього роду й іменники всіх родів у множині цієї форми не мають 

(виняток — панове). 

Не мають кличної форми займенники та прикметники. За потреби у звертанні 

використовується називний відмінок однини чи множини: Дорогі, дякую. Якщо 

звертання складається з двох слів, то прикметники та займенники у його складі також 

мають форму називного відмінка: шановний пане, зіронько моя. 

Як і всі відмінки, кличний відмінок утворюється за допомогою закінчень. 

Закінчення кличного відмінка здебільшого залежить від часу активного побутування, 

від відміни (I, II, III, IV), групи (тверда, м’яка, мішана), будови та наголосу іменника. 

Типові та поширені приклади вживання кличного відмінка подано нижче. Та попри це 

пам’ятайте, що для нього характерна варіативність та несистемність форм — 

перевіряйте написання закінчень іменників у кличному відмінку за орфографічним 

словником. 

У кличному відмінку однини іменників І відміни вживаються 

 закінчення -о, -е, -є, -ю: 

О мають іменники твердої групи: Ганно, книжко. 

Е мають іменники м’якої й мішаної груп: воле, земле, Іллє, душе, круче. 

Є мають іменники м’якої групи після голосного та апострофа: Маріє, Софіє, сім’є. 

Ю мають деякі пестливі іменники м’якої групи: матусю, бабусю, доню. 

У кличному відмінку однини іменники ІІ відміни мають закінчення -у (-ю), -е. 

 Закінчення -у мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами -ик, -ок, -к), 

іншомовні імена та деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий: батьку, 

синку, Джеку, Фрідріху, товаришу, слухачу. 

 Закінчення -ю мають іменники м’якої групи: Віталію, Грицю, краю, місяцю. 

 Закінчення -е мають безсуфіксні іменники твердої групи та іменники м’якої групи із 

суфіксом -ець, а також деякі іменники мішаної групи: Богдане, друже, козаче, орле, 

чумаче, шевче. 

Прізвища прикметникового походження на -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин, -ін (-їн) у 

звертанні мають як форму називного, так і форму кличного відмінка: Глібов і Глібове, 

Тютчев і Тютчеве. 

Географічні назви із зазначеними суфіксами мають у кличному відмінку 

закінчення -е: Києве, Каневе, Лебедине. 



У кличному відмінку іменники ІІІ відміни вживаються переважно в художніх 

текстах: радосте, юносте, любове. 

Пунктуація 

Звертання може стояти на початку, в середині та в кінці речення. Воно 

відокремлюється комою чи знаком оклику, якщо стоїть на початку речення; комами з 

обох боків, якщо стоїть у середині речення; й комою від попередніх слів, якщо стоїть 

у кінці речення. 

Якщо звертання стоїть у кінці окличного речення, то після нього ставиться знак 

оклику, якщо в кінці питального — знак питання. 

Наприклад: Ірино, зверніть увагу на прізвище в документах! Ігорю, не варто 

підвищувати голос на підлеглих. Не ображайся, Кириле Петровичу, на моє запізнення, 

зараз я все владнаю. Катерино! Я не можу виконувати всі твої обов’язки! 

При звертанні можуть стояти пояснювальні слова. Таке звертання називається 

поширеним, наприклад: Слухай уважно, моя дочко, та запам’ятовуй. Особовим 

займенником у сучасній літературній мові звертання ніколи не виражається. Іноді в 

експресивному мовленні зустрічається звертання, виражене особовим займенником у 

формі другої особи однини і множини. Воно має вульгарний відтінок. Наприклад: 

Слухай, ти. 

Звертання властиві різним стилям мовлення: офіційно-діловому, розмовно-

побутовому, художньому, епістолярному. В офіційно-діловому мовленні звертання 

найчастіше вживається в офіційному листуванні, в усному мовленні — в промовах, 

бесідах, диспутах та ін. Вибір відповідної форми залежить від характеру та стилю 

документа. Так, у дипломатичній та офіційній сферах вживаються звертання добродію, 

пане, пані, іноді — колего. 

Звертання до неживих предметів часто вживається в художній літературі. 

Наприклад: Весно, як довго ми тебе чекали. 

4. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Визначте вид звертання за 

будовою. Вставте пропущені літери. 

1. Понеси мене  на  кр...лах радосте моя  

Де на пагорбах і сх...лах сонця течія. 

2. Припливайте до колиски л...беді як мрії, 

Опустіться тихі зорі синові під вії. 



3. Можна все на світі виб...рати сину 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

4. Гей нові Колумби й Магеллани 

Напн..мо вітрила наших мрій! 

5. Вслухайтеся з...мле і небо 

У рокіт страждань моїх - 

Ж...ву не лише за себе, 

Я мушу жити й за них. 

5. Виконайте в робочому зошиті вправу 3, 4 до § 32 з підручника О. Авраменка 

для 11 кл. 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

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