
 19. 04.2021 

Група №14 

Урок № 44 

Тема: Правила перенесення слів із рядка в рядок. 

Правила графічних скорочень. 

Мета:поглиблювати знання учнів про складоподіл, повторити правила переносу 

слів із рядка в рядок; вдосконалювати вміння правильно скорочувати слова, ділити на 

склади та переносити з рядка в рядок; розвивати пам'ять, увагу, орфографічну 

пильність; виховувати наполегливість, старанність. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте §39-40 (ст.117-121) у базовому підручнику: Українська мова 

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

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 208 с.  

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

        

        3. Законспектуйте нижче подану інформацію у свої робочі зошити. 

 

Слова переносять за складами 

мо|ло|ко, Хар|ків, ко|мір|ка, ку|зня й куз|ня 

Не можна Можна 
розривати сполучення дж, 

дз, якщо вони позначають 

один звук 

ход|жу, зад|звеніти хо|джу, за|дзвеніти, але 

над|звичайний (бо д 

належить до префікса, 

а з — до кореня) 

 

розривати сполучення йо, ьо рай|он, боль|овий ра|йон, больо|вий 

 

відривати одну літеру від 

префікса або кореня 

 

ро|здивитися, 

розк|ласти 

роз|дивитися, 

роз|класти 

залишати в кінці рядка 

початкову частину другої 

основи, якщо вона не 

становить складу 

 

вогнет|ривкий, 

короткост|роковий 

вогне|тривкий, 

коротко|строковий 

залишати в рядку чи перено- 

сити одну літеру 

мил|о, а|ле, 

е|кономний 

ми|ло, але, 

еко|номний 

відокремлювати м’який знак 

та апостроф від попередньої 

літери 

солом|’яний, 

гал|ька 

 

cолом’|яний, 

галь|ка 

розривати абревіатури, а та- 

кож відривати від них цифри 

 

НА|ТО, С|БУ, ТУ|-134 

 

НАТО, СБУ, ТУ-134 
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      Можна розривати суфікси й літери, що позначають подовжені приголосні 

звуки: недба|льство, недбаль|ство, недбальс|тво і недбальст|во; чита|ння і 

читан|ня. 

                                     Графічні скорочення 
      На відміну від абревіатур, графічні скорочення вимовляють повністю, а 

скорочують лише на письмі: м — метр, кг — кілограм, обл. — область. Графічне 

скорочення треба писати з крапкою на місці пропущеної частини слова, при цьому 

зберігається написання великих і малих літер і дефісів, як і в повних назвах: півн.-сх. 

(північно-східний), півд.-зах. (південно-західний), Півн. крим. канал 

(Північнокримський канал), Півд.-Зах. залізниця (Південно-Західна залізниця).                        

До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі: 

акад. — академік                                                     до н. е. — до нашої ери 

вид. — видання                                                        о. — острів 

гр. — громадянин                                                    обл. — область 

див. — дивись                                                          оз. — озеро 

ім. — імені                                                               пор. — порівняйте 

і т. д. — і так далі                                                   і т. ін. — і таке інше  

і под. — і подібне                                                    р. — рік, річка 

напр. — наприклад                                                 рр. — роки 

н. е. — нашої ери                                                    с. — село, сторінка 

ст. — станція, століття                                          т. — том 

 

      У стандартних скороченнях значень метричних мір крапки не ставлять: м — метр, 

мм — міліметр, см — сантиметр, год — година, хв — хвилина, га — гектар. 

      Не можна скорочувати слова на літеру, що позначає голосний звук, якщо він не по- 

чатковий у слові, і на ь. Наприклад, слово селянський може бути скорочене так: сел., 

селян.і селянськ. 

      При збігові однакових приголосних скорочення треба робити після першої літери, 

що позначає цей збіг: ден. норма (не денн. норма). 

      При збігові двох (і більше) літер, що позначають різні приголосні, скорочення 

можна робити як після першої, так і після останньої літери цього збігу: власноруч. і 

власноручн. (власноручний), але тільки власт. (властивий), бо скорочення влас. можна 

трактувати по-різному: і власний, і властивий. 

    Якщо пропускають cередню частину слова, то на її місці ставлять дефіс: р-н (район). 

 

4. Позначте можливі місця перенесення в словах. 

       Суспільство, коштовності, народжувати, підземний, знаменник, УЦОЯО, Полісся, 

бульйон, мавпячий, серйозний, польовий, Забужко, СУ-15, піддашшя, по-французьки, 
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представник, готуймося, авіаносець, двоступеневий, мисливський, УНІАН, 

енергозбереження, південно-східний, віддзеркалення. 

5. Скоротіть слова. 

    Умовні одиниці, 2 години 30 хвилин, книжковий, до нашої ери, 50 сторінок, 

родовий відмінок, Львівська область, доктор філологічних наук, у 50-х роках 

минулого століття, 7 гектарів, видавництво, інститут, сільське господарство, 200 

гривень, кінотеатр, цього року, місто Краматорськ. 

КУЛЬТУРА СЛОВА 

Н А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. 

       ПосерЕдині, понЯття, порядкОвий, рАзом, рИнковий. 

     

    Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання. 

НЕПРАВИЛО ПРАВИЛЬНО 

 

НЕП НЕПРАВИЛЬНО 

РАВИЛЬНО 

П   ПРАВИЛЬНО РАВИЛЬНО 

наукова ступінь науковий ступінь 

нові міроприємства нові заходи 

оточуюче середовище навколишнє середовище, довкілля 

бути правим мати рацію, ваша правда 

отримати освіту здобути освіту 

ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬН 

      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

    1. Виконайте тестові завдання. 

1. НЕПРАВИЛЬНО позначено місце перенесення в слові 

А під|живлювати                                                              В под|зьобаний 

Б над|звуковий                                                                  Г під|зеленити 

 

2. НЕПРАВИЛЬНО позначено місце перенесення в слові 

А нянь|ка                                                                            В біль|ше 

Б донь|ка                                                                            Г пал|ьчик 

 

3. НЕПРАВИЛЬНО позначено місце перенесення в слові 

А бой|овий                                                                        В зна|йомий 

Б кра|йовий                                                                       Г ра|йонний 

 

4. НЕПРАВИЛЬНО позначено місце перенесення в слові 

А зако|нний                                                                      В перел|лєш 

Б завд|ання                                                                       Г сповід|дю 
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5. Правильно позначено місце перенесення в слові 

А перед|ушити                                                                  В перед|часний 

Б перед|умати                                                                   Г перед|ражнити 

 

6. Правильно позначено місце перенесення в слові 

А ЛАЗ|-105                                                                        В чотири|лапий 

Б МА|ГАТЕ                                                                       Г близькос|хідний 

 

7. Правильно позначено можливі місця перенесення в обох словах рядка 

А зми|ри|ти|ся, від|род|жу|ва|ти                                       В пол|тавсь|кий, ма|льов|ни|чий 

Б бов|ва|ні|ти, пе|рес|ми|ку|ва|ння                                   Г під|ві|кон|ня, Лук|’ян|чук 

 

8. Правильно позначено можливі місця перенесення в обох словах рядка 

А про|фе|сорс|ький, Ми|ко|ла|йо|вич                               В ві|сім|де|сят, зне|нац|ька 

Б во|сьми|гран|ний, усе|світ                                             Г ве|сіл|ля, я|лин|ко|вий 

 

9. Правильно зроблено скорочення в рядку 

А 5 м. 10 см. (5 метрів 10 сантиметрів)                         В пошир. (поширений) 

Б с.-госп. (сільськогосподарський)                                Г укра. (український) 

 

10. Правильно скорочено слово в рядку 

А пд.зах. (південно-західний)                                        В 16 сторі. (16 сторінок) 

Б 7 прим. (7 примірників)                                               Г 25 кг. (25 кілограмів) 

 

2. Позначте місця можливого перенесення слів з рядка в рядок і скоротіть їх. 

    Зразок. Державний університет — дер|жав|ний уні|вер|си|тет, держ. ун-т. 

           Педагогічний інститут, Броварський район, 5 гектарів, 60 квадратних метрів, 

кількість учнів, орудний відмінок, закрите акціонерне товариство, 60-і роки ХХ 

століття, Північноатлантичний хребет, південно-західний, професор Красуцький, 

озеро Синевир, дивіться на сторінці 17, 450 гривень 70 копійок, станція «Хрещатик», 

вулиця Саксаганського, річка Дніпро, 500 гектарів, модерновий, історичний, 

філософський, філологічний. 

 

УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу 

надсилати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 

Конспект, виконані вправи та домашнє завдання  надіслати на електронну 

пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 

 

 

mailto:annatumanovska@gmail.com
mailto:annatumanovska@gmail.com
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