
30. 03.2022 

Група №24 

Урок №5-6 

Тема: Написання не, ні з різними частинами мови 

Мета : поглиблення знання про правопис не,ні з різними частинами мови, 

розвивати увагу, аналітико-синтетичні навички, асоціативну уяву, пам'ять; 

уміння виправляти помилки у власних висловлюваннях; виховувати 

емоційно-ціннісне ставлення до мови. 

 

Матеріали до уроку: 

1.Опрацюйте §47(ст.147-148) у базовому підручнику: Українська мова 

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

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

2. Прочитайте речення й виконайте завдання. 

        Більшості професійних боксерів світу не здужати Олександра Усика й    

Василя Ломаченка. 

        Майк Тайсон відмовився від бою, бо нездужав через травму коліна. 

А. Розкрийте лексичне значення виділених слів. 

Б. Чому ці слова з не написано по-різному? 

       3. Законспектуйте у робочому зошиті  наступний матеріал:  

       

Написання не з різними частинами мови 

РАЗОМ 

правило приклади 

слова, що не вживаються без не  неук, недбалий, нехтувати 

не + іменник, прикметник, прислівник 

= нове поняття (можна замінити синонімом) 

нещастя (горе), нецікавий (нудний), недалеко 

(близько) 

у складі префікса недо- зі значенням неповної 

міри ознаки, дії, стану 

 

недопалок, недобачати (погано бачити), недо 

чувати (погано чути) 

не + дієприкметник у ролі означення без 

залежного слова 

Я читаю нередагований текст. 

АЛЕ: Я читаю не редагований ніким текст. 

ОКРЕМО 

не + іменник, (діє)прикметник, прислівник, 

якщо є протиставлення 

не воля, а рабство; не теплий, а холодний; не 

позичений, а власний; не далеко, а близько 

не + іменник, (діє)прикметник, прислівник у 

ролі присудка 

Кров людська не водиця (Народна творчість). 

Твої слова не щирі. Твір не перевірений. 

Надворі не холодно. 

не + займенник, числівник, дієслово Не ми вас запрошуємо. Проекти не 

узгоджено. 

Не знаючи броду, не лізь у воду (Народна 

творчість). 
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не + дієприкметник із залежним словом Співа трава, ніким ще не зім’ята                                    

(Є. Маланюк). 

не + дієслово з префіксом до- Я не дочитав роман. 

Написання ні з різними частинами мови 

РАЗОМ 

правило приклади 

із заперечними займенниками й при- 

слівниками 

ніхто, ніякий, нічий. АЛЕ: ні в кого, ні на 

якому,ні з чиїм (у непрямих відмінках із 

прийменником); ніде, ніколи, ніяк, нітрохи 

зі словами, що без ні не вживаються нісенітниця, нікчемний, нівечити 

ОКРЕМО 

якщо ні заперечує наявність дії, ознаки, 

предмета 

ні ходити, ні бігати; ні добрий, ні злий; ні 

риба 

ні м’ясо 

 

   3.Виконайте наступні завдання:  

   1. Перепишіть речення, розкривши дужки й уписавши пропущені літери 

е та и на місці крапок. 

    1. Світ який — м..реж..во казкове!.. Світ який — (ні)краю, (ні)кінця! 2. Дай 

мені свій простір і (не)спокій, сонцем душу жадібну налий! 3. Мож..ш 

виб..рати друзів і дружину, вибрати (не)можна тільки Батьківщину. 4. На 

цвинтарі розстріляних ілюзій уже (не)має місця для могил. 5. Народ мій є! 

Народ мій завжди буде! (Ні)хто (не)п..р..креслить  мій народ! 6. І розт..нають 

ніч (не)вагому квадратні очі віконних рам. 7. Сім д..сятків дідові старому, сам 

(не)зчувсь, коли і відгуло… 8. (Не)мелодія — збур..на рана, (не)слова, а 

безжальні голки, тільки бачу (не)сині л..мани і (не)горді козацькі полки. А 

вв..жається там, біля шляху, на потоптаній кіньми траві жирний ворон, мов 

чорна папаха…9. Назавжди, навіки полюбились ніжні і замріяні пісні. В них 

дзв..ніло щастя (не)почате, радість (не)в..мовна і ж..ва… (В. Симоненко). 

     

     2. Випишіть слова, що без не не вживаються. 
Не/щастя, не/досів, не/прочитати, не/веселий, не/воля, не/знаний, не/робство, 

не/звіданий, не/борак, не/чесно, не/щадно, не/роба, не/розуміння, не/подалік, 

не/погодитися, не/зводити, не/правда, не/мовля, не/впинний, не/земний, 

не/втямки. 

• З передостанніх літер виписаних слів складіть ім’я та прізвище письменника, творчість 

якого ви вивчали в цьому навчальному році. 

 

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 

    Перепишіть речення. Розкрийте дужки й розставте розділові знаки. 
1. Сніг ллється й ллється з неба вже (не)перший день. 2. Лине борошно 

найтоншого помолу наче в (не)видних хмарах велетенський вітряк 

(не)стомлюється молоти на могутніх жорнових каменях зерно торішнього 

врожаю (Є. Гуцало). 3. Якщо (не)оброблений добре ґрунт — насіння 
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змарноване (Народна творчість). 4. Мав поет талант до віршів (не)позичений 

а власний (Леся Українка). 5. Багато в світі є стежок для тебе мій герою. 

Багато є іще книжок (не)читаних тобою (М. Познанська). 6. До нічного 

пейзажу тулився (не)виспаний вітер (Ю. Андрухович). 7. Якщо земля любов’ю 

(не)зігріта то де ж у світі візьметься тепло? (І. Гнатюк). 8. (Ні)дід (ні)ми 

(не)розуміли прочитаного і це завжди хвилювало нас (О. Довженко).                          
9.Учений але (не)довчений (не)провчений (не)товчений (народна творчість). 

1. Виконайте тестові завдання. 

1. Окремо з не треба писати слово у варіанті 

А сторонитися не/другів 

Б потрапити в не/волю 

В за вікном не/года 

Г не/щастя, а горе                                                                                                                                       

2. Окремо з не треба писати слово в рядку 

А не/сміливий вчинок 

Б за не/повну годину 

В її слова не/правдиві 

Г не/залежна Україна 

                                                                                                                                                    

3. Окремо з не треба писати слово в рядку 

А біля не/зачинених дверей 

Б досі не/вивчений матеріал 

В не/скорені народи Кавказу 

Г не/оброблені дані досліджень 

                                                                                                                                                               

4. Окремо з не треба писати слово в рядку 

А не/дочувати від народження 

Б вони не/добачають змалку 

В ти постійно не/досипаєш 

Г я не/дочитав оповідання 

                                                                                                                                                                              

5. Усі слова з не треба писати разом у рядку 

А не/роба, не/гриби, не/хтувати 

Б не/ук, не/ягоди, не/притомніти 

В не/мовля, не/щастя, не/навидіти 

Г не/забудка, не/вікно, не/тямитися 

                                                                                                                                                              

6. Усі слова з не треба писати разом у рядку 

А спіткала не/доля, не/завершений урок, не/зводячи очей 

Б вершина н е/смаку, не/спокійна дитина, не/покоїти батьків 

В робити щось не/хотя, не/змиті дощем слова, піду не/вдовзі 

Г не/контрольована поведінка, не/мої речі, численні не/доліки 
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7. Разом із не треба писати виділене слово в реченні 

А Невже фінал п’єси досі не/зіграний? 

Б Тюльпани мають бути не/вирвані, а зрізані. 

В Їдемо до не/добудованого заміського будинку. 

Г Зібраний студентами матеріал не/систематизований. 

                                                                                                                                                                 

8. Разом із не треба писати виділене слово в реченні 

А Де є кохання, там не/може бути зради. 

Б Не/можливо бути одночасно у двох місцях. 

В Тяжко, коли не/можеш допомогти людині. 

Г Не/можна забувати свого родоводу. 

                                                                                                                                                         

9. Окремо з не треба писати виділене слово в реченні 

А Не/має щастя без любові. 

Б Там не/має злагоди, де панує заздрість. 

В Справжнє кохання не/має терміну придатності. 

Г За дурною головою рукам і ногам не/має спокою. 

 

       УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу 

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

0932097260. 

Конспект та  виконане домашнє завдання  надіслати на електронну 

пошту annatumanovska@gmail.com   до 16:00 10.04. 2022 
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