
Урок 44 

Правила перенесення слів з рядка в рядок. Правила графічних скорочень слів. 

Мета уроку: поглибити знання здобувачів освіти про склад і правила переносу слів, удосконалювати 

вміння правильно ділити слова на склади; домогтися засвоєння учнями основних правил переносу; 

формувати вміння робити орфографічний аналіз слів; виховувати уважність, кмітливість та 

спостережливість. 

Обладнання: презентація 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

І. Організаційний момент 

1.Привітання 

2. Перевірка готовності до уроку 

II. Повідомлення теми та мети уроку 

Сьогодні ми говоримо про вживання великої літери,  також правила переносу та скорочення слів. 

ІII. Вивчення нового матеріалу 

1. Пояснення вчителя 

Слова з рядка в рядок переносимо за складами. 

 Проте не можна плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу.  

З голосними фонемами в усному мовленні пов’язаний поділ слова на склади, у писемному — допустимі 

переноси частин слова з рядка в рядок.  

• У слові стільки складів, скільки є голосних звуків. 

 • Приголосний, який стоїть безпосередньо перед голосним і у вимові зливається з ним, належить до 

того самого складу, шо й голосний: че-ка-ють (а не чек-айуть), спо-ді-ва-ти-ся, си-джу, бо-йо-вий.  

• Але якщо префікс або частина складного слова закінчується на приголосний, то перед наступним 

голосним цей приголосний відходить до попереднього складу: роз-орати, без-іменний, пед-інститут, пів-

острів. 

 • Між голосними може бути не один, а два й більше приголосних звуків, як, наприклад, у словах казка, 

сестра. Тоді поділ на склади відбувається так, щоб гучність звуків на початку кожного складу поступово 

наростала. Тому: сонорний, що стоїть перед приголосним, відходить до попереднього складу: чай-ка, 

гол-ка, гордий, зав-жди, пір’-ін-ка, вій-на, сім’-я; дзвінкий, шо стоїть перед глухим, теж відходить до 

попереднього складу: каз-ка, книж-ка, гряд-ка, зуб-ці, в інших випадках приголосні переважно відходять 

до наступного складу: се-стра, ру-шник, усмі-шка, ре-п ‘ях, о-брій. • Склади бувають відкриті і закриті. 

Склад, що закінчується на голосний звук, називається відкритим: го-ра, го-во-рю, ду-ма-ю, сві-тло. Склад, 

що закінчується на приголосний звук, називається закритим: гір-ський, край-ній, ком-форт.  



Частини слів із рядка в рядок переносяться так, як ці слова на слух діляться на склади: кар-ти-на, ра-джу-

ся, за-твер-дже-но, над-зви-чай-ний.  

Не можна: а) залишати чи переносити одну букву, тому такі слова, як олія, одяг, удар, ящик, мрія, не 

діляться для переносу; б) розривати буквосполучення дж, дз, які позначають одну фонему: си-джу (а не 

«сид-жу»), хо-джу (а не «ход-жу»), ґу-дзик (а не «гуд-зик»); але: від-жив (а не «віджив»), під-звіт (а не 

«пі-дзвіт» і не «підз-віт»); в) у складному слові відривати від другої частини одну букву, якшо вона не 

становить складу: дво-значний (а не «двоз-начний»), само-скид (а не «самос-кид»), землевласник (а не 

«землев-ласник»); г) розривати ініціальні, а також комбіновані абревіатури: ЧАЕС, УНІАН, МАГА ТЕ, 

НАТО. Апостроф і м’який знак завжди залишаються при попередній букві: бур’-ян, об’-єм, паль-ці. Також 

не можна: а) відривати скорочення від слів, яких вони стосуються: М. С. Грушевський (а не «М. С. // 

Грушевський»), проф. Тоцька (а не «проф. // Тоцька»), 2002 р. (а не «2002 // p.»), 25 км (а не «25 // км»), 

200 куб. см (а не «200 // куб. // см»); б) переносити закінчення, з’єднані з цифрами через дефіс: 2-го (а 

не «2- // го»), 16-му (а не «16- // му»); в) розривати графічні скорочення: т-во, р-н, вид-во, і т. д., і т. ін., і 

т. я. Слова, подані повністю, можна будь-як переносити з рядка в рядок незалежно від їхнього значення: 

у // нас, пан // Михайло, професор // Круть, Іван // Петрович, 1991 //рік. Не можна переносити в 

наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужку або лапки, які закривають попередній рядок, а 

також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки. 

2.Перегляд відео 

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

3.Робота з підручником (ст.117-118) 

Закріпимо знання, прочитавши правила у підручнику 

V. Закріплення нового матеріалу 

1.Виконайте вправу 2,3 ст.118 

 

2. Поділіть подані слова на склади. Визначте кількість складів у словах. 

Соловей, якір, рядно, сукня, клімат, солярій, лекція, вівторок, юшка, червень, кенгуру, рибка, книжка, 

індик, диктант, вітрина, історик, річка, поема, митець, співак, рибалка, яровина, довіра, цибуля, герой, 

єпископ, зілля, бактерія, Київ, війна, байрак, хокей, лялька, столиця, мисливець, підсумок, веселий, 

будівельник. 

3. Поділіть подані слова на склади. Зазначте, які склади відкриті, а які закриті. 

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


Картина, робота, ешелон, берег, система, історія, сервіз, епоха, ярмарок, п’ятниця, сім’я, радість, жираф, 

турист, аудиторія, баян, буря, айсберг, рима, талія, калорія, канкан, радіус, м’яч, мисливець, сніг, 

кінцівка, конкурс, пляма, поїздка, кремній, девіз, миш’як, бандероль, журнал, криниця, під’їзд. 

Домашнє завдання: 

Виконати всі завдання і вправи 

Зробити конспект 

Завдання надіслати на мою пошту julia.n95@ukr.net 

 

Урок 45 

Тема: Написання складних слів разом,окремо, з дефісом 

Мета уроку: поглибити знання здобувачів освіти про написання складних слів, удосконалювати вміння 

писати слів разом, окремо, з  дефісом; формувати компетентності дотримання орфографічних норм і 

правил українського правопису; виховувати уважність, кмітливість та спостережливість. 

Обладнання: презентація 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Бліцопитування 

· Які слова називаються складними? 

· Як можуть писатися складні слова? 

· Які загальні правила правопису складних слів ви знаєте? 

III.Повідомлення теми та мети 

Сьогодні поговоримо про написання складних слів. 

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

1. Розгляньте таблицю. Визначте, коли складні слова пишуть разом, окремо або через дефіс. 

mailto:julia.n95@ukr.net


Разом Через дефіс 

Усі складноскорочені слова й похідні від 

них: міськрада, профспілка, радгосп, 

соцстрахівський. Сюди належать усі 

складноскорочені з першими частинами авіа-, 

авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-

, гідро-, екзо-, екста-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-

, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, 

мікро-, мілі-, моно-, мото-, нео-, палео-, псевдо-

, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, 

теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- і под. 

Складні слова, утворені від сурядних 

словосполучень, у яких слова рівноправні і між 

ними можна поставити сполучник і: фізичний 

і математичний — фізико-математичний, 

жовтий і голубий — жовто-голубий, гіркий і 

солоний — гірко-солоний, темний і синій — 

темносиній; 

Але: жовтогарячий, червоногарячий, 

глухонімий, хитромудрий, зловорожий 

Прислівники, утворені сполученням 

прийменника з іншою частиною мови: вгору, 

донині, надвоє, спідлоба 

Повторення того самого слова з метою 

підсилення його основного значення, зокрема: 

в дієсловах для підсилення інтенсивності 

дії: писав-писав, робив-робив; у прикметниках і 

прислівниках для вираження великої міри, 

ознаки: білий-білий, легенький-легенький, 

тихо-тихо 

Складні слова, утворені від підрядних 

словосполучень: життя дати — 

життєдайний, сільське господарство — 

сільськогосподарський 

Поєднання синонімічних слів: гидко-бридко, 

зроду-віку, тишком-нишком; антонімічних 

слів: більш-менш, видимо-невидимо; близьких 

значенням слів, що передають єдине 

поняття: батько-мати (батьки), хліб-сіль 

(їжа); слів із тим самим коренем, але різними 

афіксами: великий-превеликий, давним-давно, 

з давніх-давен, мало-помалу, сила-силенна, 

тихий-тихесенький 

Складні географічні назви, перша частина яких 

вказує на сторону світу: Північнокримський 

канал, північноморський 

Поєднання слів, що позначають 

приблизність: день-другий, година- дві, не 

сьогодні-завтра, три-чотири 

Частини пів-, напів- із загальними 

назвами: півнеба, пів’яблука, піввідра 

Складні вигуки та звуконаслідування: гей-гей, 

бом-бом 

Складні слова, першою частиною яких є 

кількісний числівник, коли він не позначається 

цифрою: двобічний, сімдесятиріччя, 

трикутник, чотиримісячний 

Частини пів-, напів- із власними назвами: пів-

Києва, напів-ЄвропаAds by optAd360 

 

Складні займенники і прислівники з 

компонентом будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -

то: будь-хто, хтозна-що, казна-який 

Прислівники, утворені від прикметника за 

допомогою префікса по- і суфіксів -ому, -ему, -

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=subject.com.ua


 

 

2.Робота з підручником(ст..122 -123) 

V.Закріплення матеріалу 

1.Записати прислівники у три стовпчики: а) які пишуться окремо; б) які пишуться через дефіс; в) які 

пишуть разом. 

Над\мір, на\певне, в\продовж, на\біс, на\вскоси, в\голос, що\ дня, казна\де, на\захват, у\стократ, 

на\вкулачки, у\чотирьох, насам\перед, над\мір, з\гарячу, у\низ, у\ночі, стрім\голов. 

Ключ. Підкресліть у кожному слові останню букву — прочитаєте першу частину прислів’я «...які люблять 

твоїх ворогів». 

2. Запишіть у дві колонки слова: а) які пишуться через дефіс; б) які пишуться разом. 

Вугле\видобуток, озерно\болотний, здивовано\розгублений, всесвітньо\відомий, червоно\гарячий, 

вакуум\камера, в’єтнамсько\український, сніго\затримання, перекоти\поле, тьмяно\жовтий, 

штабс\капітан, всесвітньо\історичний, овоче\сховище, м’ясо\молочний, вічно\зелений, світло\рожевий, 

темно\зелений, одно\денний, блок\схема, видимо\невидимо, корабле\будівник, ячмінно\житній, 

сніжно\білий, смагляво\лиций, синьо\зелений, легко\крилий, зменшено\пестливий. 

3.Вправа 2 ст.123 

4.Вправа 3 ст.124 

 

Домашнє завдання: 

Виконати всі вправи 

Зробити конспект 

Завдання надіслати на мою пошту julia.n95@ukr.net  

и: по-своєму, по-вовчи 
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