
 Тема уроку № 43 
 

 

УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ 



 З великої літери 
пишуться Індивідуальні 
імена людей 

по батькові, прізвища, 
псевдоніми, 
конспіративні клички, 
прізвиська  (Тарас 
Григорович 
Шевченко,Леся 
Українка,Петро 
Могила) 



 З великої букви пишуться 
індивідуальні назви: 

1) міфічні істоти та 
божества (Аполлон , 

Перун,Будда) 

2) Дійові особи у казках, 
байках та драматичних 
творах,хоч у звичайній  

мові вони вживаються  як 
загальні імена (Ворон, 

Заєць, Дід Мороз,Колобок) 

 



З великої літери 
пишуться назви 
найвищих державних  
посад України та 
міжнародних посад, а 
також найвищих посад 
інших країн згідно з 
вимогами 
дипломатичного 
протоколу(Президент 
України,Генеральний 
прокурор,Прем’єр-
міністр України) 

 



Клички тварин 
також пишуться 
з великої  
літери (собака 
Сірко,кішка 
Мурка,кінь 
Стріла)  
 



Назви сортів росли у 
спеціальній літературі 
пишуться з великої 
літери.(Антонівка,груші 
Лісова красуня,вишня 
Шпанка рання) 

Але в загальному вжитку 
вони пишуться з  малої 
літери.(антонінка,глива, 
угорка) 



Астрономічні назви 
(незалежно від 
кількості їх 
складників) 
пишуться з великої 
літери.Так само 
пишуться народні 
назви сузір’їв  і 
галактик 
(Велика 
Ведмедиця,Козеріг,
Марс,Сатурм) 



Назви сторін світу 
зазвичай пишуться 
з малої літери. 
Якщо під цими 
назвами 
розумуються краї чи 
народи,тоді вони 
пишуться з великої 
літери(захід, 
південь,схід, 
Далекий Схід, 
Західна Україна) 



У назвах урядових 
нагород  родові поняття 
(медаль,орден,грамота) 

Пишуться з маленької 
літери, а перше слово їх 
назви з великої літери 
(орден Богдана 
Хмельницького,орден 
Ярослава Мудрого) 

 



Назви вулиць 
(бульварів,провулків,про
спектів) , шляхів 
(залізничних,морських 
т. ін.) ,каналів,течій 
(морських) ,а також 
майданів (площ) ,парків і  
т. ін. пишуться з великої 
літери,а їхні родові 
позначені – з малої. 
(Андріївських увіз, 
бульвар Тараса 
Шевченка)  

 



Назви держав та 
автономних 
адміністративно-
територіальних одиниць 
пишуться з великої букви  

( Арабська Республіка 
Єгипет, 
Франція,Автономна 
Республіка 
Крим,Китайська 
Народна Республіка) 



Скорочені назви 
(абревіатури) 
установ,закладів,організації 
тощо,утворені з частин слів:   

а) з малої літери,якщо 
позначаються родові назви  

( Укрпрофрада, Укрінформ)  

б) складноскорочені назви 
власних і загальних понять, 
утворені з початкових букв, 
пишуться з великими 
літерами(ЗНТУ,АТС,СНД,УРП) 



З великої літери 
пишуться назви 
релігійних свят і 
постів 

(Великдень,Різдво 
Христове, Івана 
Купала, Великий 
піст) 



З великої літери пишуться 
назви історичних 
конгресів,конференцій,догов
орів, найважливіших законів 

(Конгрес захисту культури 
Париж 1935 р. Конституція 
України) 



З великої літери пишеться тільки 
перше слово  

а) В офіційних назвах 
державних,партійних,громадських,пр
офспілкових, та інших установ і 
організацій України й інших 
держав,місцевих установ,а також 
колишніх установ (Верховний суд 
США,Національна рада 
Демократичної партії України) 

б) У назвах партій і рухів України та 
інших країнах світу (Народний Рух 
України,Республіканська партія 
США) 



в) у назвах міжнародних і закордонних 
професійних,громадських, та інших 
організацій. 

(Всесвітні конгрес прихильників миру, 
Гельсінська спілка)  

г) у назвах кінотеатрів,театрів, 
музеїв,парків культури та відпочинку тощо  

(Книжкова палата,Державний музей імені 
Тараса Шевченка) 

д) у назвах пам’яток архітектури,замків 
,храмів тощо 

(Золоті ворота,Києво-Печерська лавра) 

ж) у назвах історичних 
подій,війн,революцій,народно-визвольних 
рухів 

(Друга Світова війна, Паризька комуна, 
Льодове побоїще) 



 Географічні й топографічні 
власні назви пишуться з 
великої літери,крім службових 
слів і родових 
означень(затока,мис,море,ос
трів,пік,хребет, тощо) 

(Азія, Антарктида, 
Балканський півострів,озеро 
Ільмень) 



З великої літери пишуться: 

а) присвійні прикметники, 
утворені  від власних: 

(Шевченків “Кобзар” , 
Грінченків словник) 

б) прикметники, утворені від 
власних назв, що дорівнюють 
сполуками “ імені когось”, 
“пам’яті когось” 

(Шевченківська 
премія,Президентська 
стипендія)  



• Самостійна робота (письмово) 
• Відредагувати текст. Пояснити правопис великої 

літери. 
(К,к)иїв — столиця (У,у)країни. Тут працює (П,п)резидент 

(У,у)країни, (В,в)ерховна(Р,р)ада, (У,у)ряд (У,у)країни. Тут 
приймаються і затверджуються закони, за якими 
розбудовується наша незалежна, вільна (Д,д)ержава. 

Широко відомі в (У,у)країні та світі центральна вулиця 
(К,к)иєва — (Х,х)рещатик і центральна площа — 
(М,м)айдан(Н,н)езалежності, де святкують 
(Д,д)ень(К,к)иєва, проводять урочистості, мітинги, 
концерти, змагання. На (М,м)айдані споруджено 
найбільший фонтан міста, працюють підземні 
торговельні центри.Керує містом 
(К,к)иївська(М,м)іська(Д,д)ержавна(А,а)дміністрація. На 
неї та на киян покладаються обов'язки підтримувати 
статус сучасної (Є,є)вропейської столиці. Тому бути 
киянином не тільки почесно, але й відповідально. 
 



 
Тема уроку № 44 

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ ІЗ 
РЯДКА В РЯДОК 

 



Теоретична ремарка 

• Переносячи слово з рядка в рядок, не можна: 
• 1) розривати сполучення літер дж, жз, які позначають один звук: хо-джу, 

ґу-дзик; але: під-живити, над-звичайний, бо д належить до префікса, а ж і з 
— до кореня;  

• 2) відокремлювати апостроф і м’який знак від попередньої літери: сільце, 
низь-ко, Лук’-ян, бур’-ян;  

• 3) одну літеру залишати в попередньому рядку або переносити в 
наступний: ака-демія, озе-ро, око, шия, але, або;  

• 4) при переносі складних слів залишати в кінці рядка початкову літеру 
другої основи: багатоступінчатий, шести-гранний;  

• 5) розривати ініціальні абревіатури і комбіновані: АЕС, ЛАЗ-106, МАН, 
МАГАТЕ;         

• 6)  переносити прізвища, залишаючи в попередньому рядку ініціали: Т. Г. 
Шевченко, п. Гна-тюк;  

• 7) відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать: 1917р., 
150 га, 25 см 3, 50 г;  

• 8) розривати й переносити граматичні закінчення, з’єднані з цифрами 
через дефіс: 7-й, 9-ї;  

• 9) розривати умовні скорочення: вид-во, і т.п., і т.ін.; 
• 10) переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужки і 

лапки або залишати в попередньому рядку відкриту дужку чи лапки. 
 



Орфографічний практикум 

• Визначте, за якими правилами перенесені 
частини слів з рядка в рядок. Доповніть 
аналогічними прикладами і запишіть. 

• 1. Гай-ка, бай-рак... 2. Жит-тя, знан-ня, вмін-ня...   
3. Займенник... 4. Са-джу, від-дзеркалення... 5. 
Пед-колектив, природо-знавство... 6. Відзначити...          
7. А.С. Малишко, Іван Якович Франко... 8. 220 Вт., 
1989 р. ... 9. ДБУ-59... 10.   Проф. Максимович, п. 
Карпенко... 

 



Набиваємо руку! 

• Спишіть слова, поділяючи знаком переносу. Поясніть 
випадки, коли за правилами перенос неможливий. 

• Польовий, найбільший, недосйпати, розорати, 
безкозирка, відмежувати, надзвуковий, зайшов, 
підльодний, прийменник, передній, мрія, око, 
розпочати, зілля, життєвий, Азія, озеро, надзелень, 
подзенькувати, броджу, підживлювати, міжярусний, 
лійка, фойє, близько, прийшов, поліський, херсонський, 
бур’ян, черв’як, червневий, прислівник, 
верхньолужицький, кількатисячний, морпорт, 
загальновідомий, Україна, ООН, НАН України, АН-70, 
птаство, каліцтво, український, запорізький, імені Т. Г. 
Шевченка, 2000 р., 100 га, 10-й, вид-во, 9-у, п. Шкляр, 
1933 рік, 2009—2010 рр. 

• Зробіть орфографічний розбір виділених слів. За яким 
принципом орфографії їх записано? 
 
 



Домашнє завдання 
• Розгадати кросворд             

•    По горизонталі.                                                                                             

• 1.  Одна з давніх назв Дніпра.   

• 2.   Гори, які знаходяться у західній частині України.   

• 3.   Річка, протікає по території України і впадає у чорне море.   

• 4.   Четверта планета Сонячної системи.   

• 5.   Псевдонім відомої поетеси, який походить від назви країни.   

• 6.   Місто на території України, назва якого завжди вживається у множині.   

• 7.   Ім’я співачки Божої Матері 

•    По вертикалі…         назва країни 

•         



Пояснювальний диктант 

Домашнє завдання 
• Спишіть текст. Написання слів, розділених рискою, 

поясніть, користуючись «Українським правописом». 
Зробіть орфографічний аналіз тексту. 

• Слово Ліни Костенко періоду українського відродження 
60-х років і сьогодні сприймається як одна з моральних 
вершин світо/будови... Епоха не була прихильною до 
Ліни Костенко. Вона була для неї знавісніло/послідовною 
і нахабно/нещадною, уїдливо/дріб’язковою і 
єхидно/меркантильною. Але в поетеси при великому 
таланті був ще й бійцівський характер. Її майже два 
десяти/ліття не друкували, замовчували, та поетеса не 
здавалася: «Поету важко. Він шукає істин. Ми — джини в 
закоркованих пляшках... » 

• У центрі її поезії — Батько й Мати, нетлінність народної 
моралі, коріння родо/воду — все вічне, справжнє (М. 
Костенко). 
 



Фото конспектів та виконаного домашнього завдання надіслати на 
ел.адресу 

 
 

irinanikolaevna@ukr.net 


