
 26. 04.2021 

Група №14 

Урок № 45 

Тема: Написання складних слів разом, окремо, з дефісом 

Мета: поглибити знання учнів про написання  складних слів; розвивати вміння 

використовувати вивчені правила на письмі, знаходити помилки та виправляти їх,  

навички словотвірного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте §41 (ст.122-126) 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=3U6a737C-io 

        

        3. Законспектуйте нижче подану інформацію у свої робочі зошити. 
 

Написання складних слів 

РАЗОМ 

складні іменники приклади 
зі сполучними е, є, о, и та без них землекоп, зброєносець, теплохід, спортзал 

 

з іншомовними частинами авіа-, авто-, 

агро-, біо-, вело-, гідро-, екстра-, кіно-, 

лже-, макро-, мікро-, електро-, мілі-, 

моно-, мото-, псевдо-, соціо-, супер-, 

теле-, радіо-, фото- та ін. 
 

авіасполучення, біоресурс, гідромасаж, 

макроекономіка, радіозв’язок, суперге- 

рой, телемарафон, фотоматеріал 

з пів-, напів-, полу- (загальні назви) півогірка, напівавтомат, полумисок 
 

з числівником або з дієсловом наказового 

способу 
 

п’ятиповерхівка, століття, зірвиголова, 

перекотиполе 

складні прикметники приклади 
утворені від складних іменників, які пишуть 

разом 

газовидобувний (від газовидобування), 

лісостеповий (від лісостеп) 
 

прикметник + іменник лівобережний (від лівий берег), 

загальноосвітній (від загальна освіта) 

АЛЕ: усесвітньо-історичний 

прислівник + (діє)прикметник без залеж- 

ного слова 

вищезгаданий, важкохворий 

АЛЕ: трохи вище згаданий 

числівник + іменник п’ятизірковий, семитонний 
 

з кінцевою частиною -сотий, -тисячний, 

-мільйонний та под. 
 

стотисячний, двохсотдвадцятип’яти- 

мільйонний 



2 
 

З ДЕФІСОМ 

складні іменники приклади 
протилежні або близькі за змістом слова купівля-продаж, розтяг-стискач; батько- 

мати, хліб-сіль 
 

прикладки після означуваного іменника й 

імена казкових персонажів 

лікар-еколог, дівчина-красуня; Вовчик- 

Братик, Зайчик-Побігайчик 

АЛЕ: красуня дівчина 
 

з іншомовними частинами міні-, максі-, 

міді-, унтер-, обер-, лейб-, екс-, віце-, 

прем’єр-, член-, штабс-, генерал-, контр- 
 

міні-маркет, максі-спідниця, унтер-офіцер, 

віце-прем’єр-міністр, член-кореспондент, 

контр-адмірал, обер-майстер 

складні одиниці виміру й проміжні сторони 

світу 
 

кіловат-година, людино-день; норд-ост, 

зюйд-вест 
 

назви рослин люби-мене, брат-і-сестра, розрив-трава 

власні назви з пів- пів-Ялти, пів-Німеччини 
 

попередня частина, якщо далі стоїть подіб- 

на 
 

фото- і відеофайли, мото- і велоспорт 
 

з першим словом, що підкреслює особли- 

вість, ознаку предмета, названого другим 

словом 
 

дівич-вечір, жар-птиця, стоп-кран, ко- 

зир-дівка 
 

складні прикметники приклади 

 
утворені від складних іменників із дефісом екс-президентський (від екс-президент) 

 

утворені від рівнозначних слів (їх можна 

поєднати за допомогою і) 

суспільно-політичний (і суспільний, і полі- 

тичний), німецько-угорський (і німецький, 

і угорський) 

АЛЕ: хитромудрий, зловорожий 
 

з першим компонентом на -ико, -іко історико-філологічний, механіко-мате- 

матичний 
 

поєднання кольорів, смаків, відтінків синьо-жовтий, кисло-солодкий, темно- 

червоний 

АЛЕ: жовтогарячий, червоногарячий, зо- 

лотогарячий (один колір) 

воєнно-, військово- + прикметник воєнно-стратегічний, військово-морський 

АЛЕ: військовозобов’язаний (у ролі імен- 

ника) 

 

ОКРЕМО 
суспільно + прикметник, якщо відповідає 

формулі «2-й компонент — для суспіль- 

ства» 

суспільно важливий (важливий для су- 

спільства), суспільно корисний (корисний 

для суспільства) 
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прислівник + (діє)прикметник, якщо при- 

слівник зберігає логічний наголос 

абсолютно сухий, діаметрально проти- 

лежний, усесвітньо відомий 

прикладки — видові назви, що стоять після 

пояснювального слова 
 

ріка Дніпро, місто Київ 

АЛЕ: Дніпро-ріка, Київ-місто 
 

 

4.Порівняльний аналіз 

Порівняйте написання слів. Зробіть висновок щодо змін у новому правописі стосовно 

вживання складних слів 

Було Стало 

 мікроорганізми, ультрафіолетовий, 

мультивітамінний, антивірус, 

полісахариди, ультразвук, екс-

президент, максі-спідниця, міні-одяг, 

віце-адмірал,  екс-президент, лейб-

медик, обер-лейтенант, унтер-офіцер, 

штабс-капітан, бліц-турнір, супер-

модель, екстра-клас, топ-менеджер, 

преміям-клас, флеш-інтерв’ю, веб-

сторінка, поп-музика, прес-

конференція, фолк-гурт, боді-арт, боді-

білдинг,  медіа-магнат, медіа-центр, але 

медіатека. 

 

пів-Америки, пів-Європи, пів’ящика, 

пів’яблука, півогірка, піввідра, 

півлітра, південь, півколо, півкуля, 

півмісяць 

 

мікроорганізми, ультрафіолетовий, 

мультивітамінний, антивірус,  

полісахариди, ультразвук, 

експрезидент, максіспідниця, 

мініодяг, віцеадмірал,  експрезидент, 

лейбмедик, оберлейтенант, 

унтерофіцер, штабс-капітан, 

бліцтурнір, супермод ель, екстраклас, 

топменеджер,  преміумклас, 

флешінтерв’ю, вебсторінка, 

попмузика, пресконференція, 

фолкгурт, фолькмузика, бодіарт, 

бодібілдинг, медіа-магнат, медіа-

центр, медіатека.але «Анти-

Дюринг», екс-Югославія 

у значенні половини: пів Америки, 

пів Європи, пів ящика, пів яблука, пів 

огірка, пів відра, пів літра, пів дня 

як єдине поняття: південь, півколо, 

півкуля, півмісяць 

 

 

5. Запишіть слова, знявши риску. 

Перекоти/поле, військово/полонений, бета/промені, лимонно/кислий, пів/Одеси, 

пів/відра, пів/озера, пів/юрби, унтер/офіцер, міні/футбол, екс/чемпіон, кримсько/татар- 

ський, навчально/виробничий, плодово/ягідний, тепло/хід, людино/день, жар/птиця, 

суспільно/необхідний, суспільно/вагомий, суспільно/історичний, західно/український, 

діаметрально/протилежний, Дністер/ріка, розрив/трава, Лисичка/Сестричка, 

вагоно/ремонтний, жовто/гарячий, хитро/мудрий, легко/атлетичний. 
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6. Запишіть слова у дві колонки: 1) разом; 2) з дефісом. 

Шести/циліндровий, одно/денний, кисло/солоний, освітньо/виховний, науково/техніч- 

ний, смагляво/лиций, озерно/болотний, теле/комунікації, корабле/будівник,темно/зеле- 

ний, обер/майстер, авіа/сполучення, плоско/опуклий. 

 

• З перших букв виписаних слів складіть назви міст сумської області. 

 

КУЛЬТУРА СЛОВА 

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

       РоздрібнИй, сантимЕтр, свЕрдло, серЕдина, симетрІя. 

     

    ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬН 

      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

    1. Виконайте тестові завдання. 

1. Разом треба писати назву рослини 

А розрив/трава                                                                            В люби/мене 

Б нечуй/вітер                                                                               Г чар/зілля 

 

2. Разом треба писати іменник 

А агро/фірма                                                                               В екс/директор 

Б міні/маркет                                                                              Г обер/майстер 

 

 

3. З дефісом треба писати прикметник 

А біло/сніжний                                                                 В право/бережний 

Б хитро/мудрий                                                                Г м’ясо/молочний 

4. Разом треба писати прикметник 

А електронно/обчислювальний                                      В підзолисто/болотний 

Б лісопильно/стругальний                                              Г східно/слов’янський 

 

5. З дефісом треба писати слово 

А суспільно/небезпечний                                                В суспільно/корисний 

Б суспільно/політичний                                                  Г суспільно/важливий 

 

6. Разом треба писати всі слова рядка 

А ліво/бережний, електро/силовий, ремонтно/експлуатаційний 

Б свіжо/зрубаний, нижче/підписаний, усесвітньо/відомий 

В лимонно/кислий, тепло/обмінний, історико/культурний 

Г чотири/зірковий, чорно/земний, кримсько/татарський 

 



5 
 

7. Разом треба писати всі слова рядка 

А макро/економіка, гідро/трансформатор, віце/адмірал 

Б авіа/перевезення, супер/маркет, псевдо/патріотизм 

В мікро/схема, термо/білизна, максі/спідниця 

Г моно/вистава, радіо/гурток, екс/чемпіонка 

 

8. Разом треба писати всі слова рядка 

А трудо/день, Непий/пиво, дівич/вечір                            В носо/ріг, Убий/вовк, двадцяти/тонка 

Б вербо/ліз, Перебий/ніс, людино/день                            Г шлако/блок, гори/цвіт, дизель/мотор 

 

9. З дефісом треба писати всі слова рядка 

А Лисичка/Сестричка, Савур/могила, красуня/дівчина 

Б художник/пейзажист, Харків/місто, жаднюга/вовк 

В Зайчик/Побігайчик, Дніпро/ріка, учений/еколог 

Г Вовчик/Братик, Сапун/гора, богатир/хлопець 

 

10. Разом треба писати всі слова рядка 

А пів/огірка, пів/миски, пів/Миргорода  

Б пів/озера, пів/каструлі, пів/яблука  

В пів/історії, пів/години, пів/Рима                                                                                                                        

Г пів/океану, пів/вікна, пів/Десни 

 

   2.Запишіть слова, знявши риску. 

     Світло/синій, міні/завдання, авторсько/правовий, військово/зобов’язаний, 

воєнно/тактичний, суспільно/корисний, суспільно/небезпечний, 

суспільно/економічний, пів/вагона, пів/яблука, пів/Чернігова, пів/апельсина, 

дев’яти/тонний, південно/німецький, кримсько/татарський, усесвітньо/відомий, 

лимонно/кислий, віце/президент, член/кореспондент, агро/фірма, розтяг/стискач, 

лісо/степ, фізико/математичний, абсолютно/сухий, швидко/прочитаний, зло/ворожий, 

альфа/промені, народно/поетичний, мовно/літературний, художник/пейзажист, 

Львів/місто, ріка/Дніпро, хлопець/красень, свіжо/зрубаний, трохи вище/підписаний, 

гідро/споруда. 

 

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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