
Дата : 20.10  

Група:  25, 26 

Урок № 5 

Тема уроку:              Написання    НЕ, НІ     

                             з різними частинами мови 

 

Мета (формувати компетентностей): повторити й узагальнити вивчене з правопису 

заперечних часток Не та Ні з різними частинами мови; удосконалювати навички 

правопису слів із зазначеними орфограмами, уміння знаходити помилки на розглянуті 

правила й виправляти їх; розвивати вміння аналізувати, співставляти та порівнювати 

мовні явища, виховувати культуру виховувати естетичний смак учнів, почуття поваги 

до рідної культури. 

Матеріали до уроку 

1. Опрацюйте ст. 147-148 у базовому підручнику : Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти / Олександр 

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

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

3. Рекомендовано переглянути відео:  https://youtu.be/JFxcpQ2wbxs 

 

1. Організаційний момент 

2. Актуалізація опорних знань 

 

Бесіда 

 Які частки називають заперечними? 

 Яку роль відіграють заперечні частки в мовленні? 

 Які правила правопису заперечних часток із різними частинами мови ви 

пам’ятаєте? 

 

          Практична робота. 

Запишіть слова і словосполучення в три колонки залежно від того, як пишеться 

частина, що в дужках. 
Тому(що), хто(небудь), як(най)більше, навіть(так), так(от), (що)літа, якось(то), 

хтозна(з)кого, хтозна(ким), аби(хто), наполіг(таки), хтозна(як), а(вже)ж, яке(сь), 

тільки(но), проходь(же), зніміть(бо), ось(такі). 

 

Гра «Добери синоніми» 
Замінити риски буквами так, щоб вийшли синоніми з часткою не, яка пишеться 

разом з іменниками: 

1) Невіглас. 2) Хвороба. 3) Ворог. 4) Хиба. 5) Зневага. 6) Безладдя. 7) Нужда, 

нестатки. 8) Рабиня. 9) Прикрість. 

1. не _ _ 

2. не _ _ _ 

3. не _ _ _ _ 



4. не _ _ _ _ _ 

5. не _ _ _ _ _ _ 

6. не _ _ _ _ _ _ _ 

7. не _ _ _ _ _ _ _ _ 

8. не _ _ _ _ _ _ _ _ 

9. не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

3. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.  

4. Опрацювання нового матеріалу 

Розповідь  про написання НЕ з різними частинами мови з використанням  матеріалу 

таблиці. 

НЕ пишеться разом 

Правила Приклади 

з усіма частинами мови, якщо слово без НЕ  

не вживається 

невгамовний, неволити, негайно,  

непохитний, невдовзі, нестямитися,  

незчутися, непритомніти, нехтувати 

з іменниками, прикметниками, прислівниками,  

займенниками, дієприкметниками (без 

залежного слова), дієсловами, якщо 

додаванням НЕ утворюється слово з 

протилежними значенням  

(яке можна замінити синонімом) 

непокоїтися (хвилюватися),  

неволя (рабство),  

невисокий (низький),  

неславити (ганьбити),  

нездужати (хворіти) 

з іменниками, прикметниками, 

займенниками,  

прислівниками, якщо вони в сполученні з НЕ  

означають одне поняття 

несподіванка, незбагненний,  

неабиякий, немов 

у складі префікса НЕДО-, який означає дію, 

стан або  

якість, що виявляються в процесах, ознаках  

і предметах у неповній мірі 

недоплатити,  

недописаний,  

недоліток 

з дієприкметником, якщо він є означенням (а не  

присудком) і не має при собі пояснювальних 

слів 

незакінчений твір,  

невирішені питання,  

неспростовані факти 

 

НЕ пишеться окремо 

Правила Приклади 

з дієсловами, дієприслівниками, 

займенниками, числівниками, службовими 

частинами мови 

не на жарт, 

не по собі,  

не ти, не п’ятий 

з іменниками, прикметниками,  

прислівниками, дієприкметниками, якщо до 

не друг, а ворог,  

не веселий, а сумний,  



слова є протиставлення не глибока річка клекоче –  

шумить зелений ліс 

з дієприкметниками, якщо вони мають  

пояснювальні слова 

не засаджена квітами клумба,  

ніким не визнаний автор 

з дієсловами, дієприкметниками, 

прислівниками, дієслівними формами на 

 -НО, -ТО, які є присудком 

праця не закінчена,  

надворі не холодно,  

не підходячи близько,  

роботу не виконано 

з прикметником, який має при собі займенник 

як пояснювальне слово, прислівник із 

часткою НІ або слова ДАЛЕКО, ЗОВСІМ, АЖ 

НІЯК 

ні до чого не здібний,  

нітрохи не цікава стаття,  

далеко не досконалий сюжет 

з підсилювальними прислівниками,  

незмінюваними присудковими словами,  

при словах, що пишуться через дефіс 

не дуже, не зовсім, не можна,  

не треба, не варт, не по-

товариськи. 

 

 

НЕ пишеться через дефіс 

Правила Приклади 

якщо вживається як префікс в іменниках – власних назвах не-Європа 

Закріплення опрацьованого матеріалу 

Розкрийте душки. (Не)розмовляє, (не)прочитавши, (не)високо, а низько, (не)щастя, 

(не)ук, (не)далекий, (не)дочитати, (не)довиконаний, (не)долік, (не)достача, сніг 

(не)відкинутий, (не)з’ясовані питання, (не)до (школи), (не)ми, (не)чотири, (не)зовсім, 

(не)цілком, (не)від того, (не)далеко, (не)гадано, (не)мов, (не)наче. 

Запишіть НЕ разом або окремо зі словами, проведіть взаємоперевірку й поясніть 

правопис. 

Не/нависть, не/боязкий, а хоробрий, не/гаразд, не/мічний, не/жить, не/абиякий, 

не/благонадійний, не/видимість, не/вперше, не/впізнати, не/дозрілий, не/до/речі, 

не/ясний, а похмурий, не/любов, не/начебто, не/досягати, не/зайнятий справами, 

не/до/ладу, не/вимушений, не/абихто, не/мовби, не/з’ясоване досі питання, не/там, 

не/легко, не/забутий усіма вчинок, не/дорослий, не/дорого, а дешево, не/в’янучий, 

не/близький, не/зважаючи, не/врожай, не/дбалий, не/завжди, не/захищений від вітру, 

не/краще, не/істотно, не/пекучий, не/переконливий, не/досягати, не/вблаганний, 

не/проворний, не/часто, не/надійний. 

 

 

 



5. Опрацювання навчального матеріалу  

Розповідь  про написання НІ з різними частинами мови з використанням  

матеріалу таблиці. 

НІ пишеться разом 

Правила Приклади 

у заперечних займенниках і прислівниках ніхто, ніякий, ніде, нікуди, ніяк 

якщо слово без НІ не вживається нікчемний, нічліг 

НІ пишеться окремо 

Правила Приклади 

якщо вживається для заперечення 

наявності предмета чи ознаки, а також в 

стійких словосполученнях без дієслова-

присудка 

ні краплини; ні се ні те; ні на 

макове зерно; ні так ні сяк 

якщо виступає повторювальним сполучником із 

заперечним єднальним значенням 

Не люблять 

кайданів ні слово, ні ідея 

 (М. Рильський) 

із займенниками та прислівниками,  

від яких відокремлюється прийменником 

ні в кого, ні при чому, ні в 

скількох 

Закріплення опрацьованого матеріалу.  

Перепишіть, знімаючи  риску. 

Ледареві й ні/кчемі завжди свято. Голова – як казан, а розуму – ні/ложки. Ледачому й 

лінуватись ні/коли. Ні/хто ні/озвався, ані/засміявся. Ні/хто майстром враз не/став. З 

пустого в порожнє переливати ні/чого. Як нема пального, трактор ні/до/чого. Їздив 

ні/з/чим, а привіз воза. Багато з чим піти – ні/з/чим не/вернутись. Ні/кому сама птаха в 

руки не/летить. Його робота не/ лізе ні/в/які ворота. Красно говорить, та слухати 

ні/чого. Ні/коли не знаєш, де причаївся заєць. Живий ведмідь своєї шкури ні/за/які 

гроші не продасть. Не/бери чужого ні/чого й не/боятимешся ні/кого. Де сівач ледащо, 

там урожай – ні/нащо. Держися в усьому міри, то не/ матимеш ні/в/чому потреби. 

Якщо грубо, ні/кому не любо. Камінь угору не котиться ні/в/яку пору. В чужім оці 

бачить зразу,  а в своїм – ні/разу. 

Запишіть у дві колонки слова та сполучення слів: 
• у першу — ті, що пишуться з Не та Ні Окремо; • у другу — ті, що пишуться разом. 

Визначте частини мови в словосполученнях. 

Не/ріж, не/кричи, не/озорий степ, поки що не/легко, не/забаром, Не/добір, не/подбав, 

нами не/передбачене, не/зовсім, ні/про/що, не/заПеречне, ні/ким, не/мовбито, не/годен, 

не/кожен, ні/те ні/се, не/вроздріб, Не/благозвучне, не/досіл, тяжку не/волю, книжка 

не/прочитана, не/навиворіт, не/п ‘ять, не/дорід, не/нависть, не/впоперек; не/коротка, а 

довга; ні/з/чим, ні/чим, ні/коли, не/до вподоби. 

За останніми буквами в кожній фразі прочитайте прислів’я.  

 



Домашнє завдання 

Базовий підручник, ст. 148 – 151; впр. 5, 7 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

trixy139@gmail.com 

або за номером 0637234778 у Viber, Telegram 

 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та номер уроку 
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Дата : 20.10  

Група:  25, 26 

Урок № 6 

Тема уроку:                                Контрольна робота  

Орфографічна норма 

 

Мета (формувати компетентностей): предметні: перевірити рівень засвоєння знань, 

рівень сформованості вмінь та навичок з вивчених тем; ключові: уміння вчитися, 
використовувати вивчені правила. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

1. Усі слова рядка треба писати без знака м’якшення  
А. велетенс..кий, їдал..ня, Оксан..ці 

Б. кобзар.., Уман..щина, піс..ня 

В. збираєш..ся, мен..ший, сут.. 

Г. кін..ський, гет..ман, українс..кий 

 

2. Спрощення в групах приголосних треба позначити на письмі в усіх словах 

рядка 
А. зліс..ний, щасл..ивий, пес..ливийй, мас..ний 

Б. заїз..ний, улес..ливий, кіс..лявий, перс..ні 

В. чес..ний, тиж..невий, хвас..ливий, президен..ський 

Г. звіс..но, скатер..ка, влас..ний, радіс..ний 

 

3. Літеру Е треба писати в усіх словах рядка 
А. с..ло, зуп..нятися, скр..піти, в..рховина 

Б. в..сло, бл..щати, т..раса, зап..тання 

В. ст..повий, в..рещати, л..вада, р..зультат 

Г. пл..нарний, кр..тичний, виб..рати, бер..гти 

 

4. Літеру И треба писати в усіх словах рядка 
А. к..сіль, гл..бінь, ш..рочинь, ап..льсин 

Б. пряд..во, х..мерний, пл..скатий, м..довий 

В. бад..лина, оз..ратися, сх..литися, гр..чаний 

Г. кр..шити, х..мерний, поз..чати, велос..пед 

 

5. Помилку в написанні слова допущено в рядку 
А. сядьмо, чотирма, Горький, гіркий 

Б. жінчин, неньчин, слизький, ковзький 

В. рибалчин, ляльчин, доньчин, меншість 

Г. Умань, уманський, запорізький, красунчик 

 

 

 

 



6. Апостроф НЕ треба писати на місці обох пропусків у рядку 
А. лев..яча грива, мавп..яча витівка 

Б. рутв..яно-зелений степ, медв..яний напій 

В. жаб..яче кумкання, джв..якотіти під чоботами 

Г. меч Св..ятослава, сестра В..ячеслава 

 

7. Помилку в написанні слова допущено в рядку 
А. карколомна кар’єра, львівська кав’ярня 

Б. без’ядерна держава, кров’яний тиск 

В. зібране бур’ячиння, забур’янений город 

Г. підрум’янений коровай, від’ємні числа 

 

8. При творенні прикметника за допомогою суфікса –СЬК- кінцевий 

приголосний основи зміниться в усіх словах рядка 
А. Сиваш, Овруч, якут, Кременчук 

Б. Острог, Бахмач, Случ, інгуш 

В. Калуга, Димерка, казах, турист 

Г. Рига, Нью-Йорк, герцог, Черкаси 

 

9. У якому варіанті в УСІХ словах відбувається подвоєння внаслідок збігу 

приголосних? 

А. тонна, піддати, роззброїти, оббити; 

Б. бездоріжжя, панна, стаття, суддя; 

В. зрання, ніччю, століття, розкішшю; 

Г. молоддю, ванна, юннат, туманність. 

 

10.  У якому варіанті допущені помилки у правописі префіксів? 

А.  зхилити, роскроїти, препоганий, безцінний; 

      Б.  прибулий, розшити, схвилювати, премилий; 

      В.  пристаркуватий, сформований, безшумний, спровокувати. 

      Г.  безпричинний, скопійований, преславний, привезти. 

 

11.  ОКРЕМО треба писати виділені слова в рядку 

А. Не люблю самотності - у/купі веселіше.  

Б. У/купі нам легше долати перешкоди. 

В. Серветки взяли в/купі з харчами.  

Г. Не шукай діаманти в/купі гною. 

 

12.  Частка НЕ пишеться окремо у всіх словах рядка 

А. ще не/збудований; не/мічний; не/виконавши проєкт; не/нависть  

Б. не/знаючи броду; не/вивчені ще проблеми; не/зчувся,як заснув 

В. не/зводячи очей; не/потрібно дякувати; не/захищений від вітру; не/дорого, а 

дешево 

Г. не/часто; не/забаром; не/довірливо; не/закінчений вчасно 

 



13.  Правильно написані всі слова в рядку 

А. Сант-Яго, Нью-Йорк, Улан-Уде  

Б. Сан-Франциско, західна Європа, Широкий яр 

В. Австро Угорщина, Лa-Mанш, Москва ріка  

Г. Альтгайм-біля-Ульма, Іст-Лондон, Орєхово Зуєво 

 

14.  Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

А. д..ктант, такс..ст, Лейпц..г  

Б. Ч..каго, х..мера, функц..я 

В. кред..т, д..плом, Шексп..р  

Г. Ч..лі, реж..м, тр..умфатор 

 

15.   У якому рядку всі слова пишуться з малої літери? 

А. (ш)евченківська премія, (ф)ранківські сонети, (ш)евченківський вечір,  

(а)рхімедова (с)піраль; 

Б. (п)ушкінський стиль, (ш)евченківські лауреати, (б)альзаківські традиції, 

(е)зопівська мова; 

В. (д)амоклів меч, (г)ордіїв вузол, (п)рокрустове ложе, (ф)ранківська кімната; 

Г. (д)ніпровські береги, (п)івденний регіон, (о)деська автострада, (к)київські 

 

16. Позначте варіанти, у яких УСІ іншомовні слова написано правильно. 

А.  Атлантіда, іраціональний, іміграція, фейєрія; 

      Б.  вілла, лібрето, ін’єкція, Алжир. 

      В.  журі, харакири, колібрі, бар’єр; 

      Г. діаграма, триумф, Емма, барєр; 

 

17.   Літеру Е треба писати в усіх словах рядка 
А. пр..хороший, пр..добрий, пр..старкуватий, пр..стижний 

Б. пр..подобний, пр..сумирний, пр..мудрий, пр..зирливий 

В. пр..поганий, пр..славний, пр..в’ялений, пр..старілий 

Г. пр..спокійний, пр..велебний, пр..вільний, пр..звище 

 

18. Апостроф треба писати на місці пропусків у рядку 
А. далеке сузір..я, роз..ятрена душа, нова порт..єра 

Б. прем..єра, вистави, духм..яні пахощі, горохв..яне пюре 

В. чудове ім..я, медв..яний напій, будівля Мін..юсту 

Г. небезпечний миш..як, танець краков..як, молодий арф..яр 

 

19.  Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через дефіс: 

А. договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний 

Б. медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний,  

В.  житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, 

Г. мідно/червоний, навчально/виробничий, об’ємно/просторовий,  

 

 



20.   Апостроф НЕ треба писати на місці обох пропусків у рядку 
А. раптово посер..йознішав, піщаний кар..єр 

Б. св..яткове привітання, зів..яле листя 

В. стіл для біл..ярду, роз..юшити носа 

Г. св..ящений бій, багр..янець над степом  

 

21.  Літеру С треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 
А. ..групувати, ..гаснути, ..чесати, ..мазати 

Б. ..крутити, ..терти, ..хвилювати, ..творити 

В. ..пинити, ..твердити, ..плутати, ..чепити 

Г. ..бирати, ..бити, ..клепати, ..шити 

 

22.  Скільки орфографічних помилок допущено в тексті?  

Поширенний в нашому краї  і оспіванний у народі барвінок здавна. Значне місце 

як символ займав він в віруванях  давніх словян, насамперед у Києвській русі. З тих 

пір вічно-зелений чагарничок назавжди ввійшов у побут, звичаї та обряди нашого 

народу. 

А . 12;    Б.11;    В.  10;     Г. 9. 

 

23.  Спрощення в групах приголосних треба позначити на письмі в усіх словах 

рядка 
А. блис..нути, улес..ливий, облас..ний, реміс..ник 

Б. проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник 

В. доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний 

Г. безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, тріс..нути 

 

24.  Помилку допущено в написанні назви населеного пункту 

А. Улан-Уде 

Б. Гуляй-Поле 

В. Пуща-Водиця 

Г. Івано-Франківськ 

 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів 

 

Фото контрольної роботи надсилати на електронну пошту  

trixy139@gmail.com 

або за номером 0637234778 у Viber, Telegram 

 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та номер уроку 

 

mailto:trixy139@gmail.com

