
03.06.2022 

Група № 13 

Урок № 44 

Тема уроку: «Правила перенесення слів з рядка в рядок. Правила 

графічних скорочень слів» 

Мета уроку: поглибити знання учнів про склад і правила переносу слів, 

удосконалювати вміння правильно ділити слова на склади; домогтися засвоєння 

учнями основних правил переносу; формувати практичні навички спрямовані 

на запобігання орфографічних помилок при переносі слів; розвивати 

орфографічну пильність; прищеплювати усвідомлення того, на скільки велике 

значення має освіта в наш час. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 39-40 у базовому підручнику: Українська мова 

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

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

2. Законспектуйте в робочому зошиті (основне): 

Слова з рядка в рядок переносимо за складами. Проте не можна плутати 

правила поділу слова на склади з правилами переносу. З голосними фонемами в 

усному мовленні пов’язаний поділ слова на склади, у писемному — допустимі 

переноси частин слова з рядка в рядок. 

 У слові стільки складів, скільки є голосних звуків. 

 Приголосний, який стоїть безпосередньо перед голосним і у вимові 

зливається з ним, належить до того самого складу, шо й голосний: че-ка-ють 

(а не чек-ай-уть), спо-ді-ва-ти-ся, си-джу, бо-йо-вий. 

 Але якщо префікс або частина складного слова закінчується на 

приголосний, то перед наступним голосним цей приголосний відходить до 

попереднього складу: роз-орати, без-іменний, пед-інститут, пів-острів. 

 Між голосними може бути не один, а два й більше приголосних звуків, 

як, наприклад, у словах казка, сестра. Тоді поділ на склади відбувається так, 

щоб гучність звуків на початку кожного складу поступово наростала. 

Тому: сонорний, що стоїть перед приголосним, відходить до попереднього 

складу: чай-ка, гол-ка, гор-дий, зав-жди, пір’-ін-ка, вій-на, сім’-я; дзвінкий, шо 

стоїть перед глухим, теж відходить до попереднього складу: каз-ка, книж-



ка, гряд-ка, зуб-ці, в інших випадках приголосні переважно відходять до 

наступного складу: се-стра, ру-шник, у-смі-шка, ре-п ‘ях, о-брій. 

 Склади бувають відкриті і закриті. Склад, що закінчується на голосний 

звук, називається відкритим: го-ра, го-во-рю, ду-ма-ю, сві-тло. Склад, що 

закінчується на приголосний звук, називається закритим: гір-ський, край-

ній, ком-форт. 

Частини слів із рядка в рядок переносяться так, як ці слова на слух діляться 

на склади: кар-ти-на, ра-джу-ся, за-твер-дже-но, над-зви-чай-ний. 

Не можна: 

а) залишати чи переносити одну букву, тому такі слова, як олія, одяг, удар, 

ящик, мрія, не діляться для переносу; 

б)  розривати буквосполучення дж, дз, які позначають одну фонему: си-

джу (а не «сид-жу»), хо-джу (а не «ход-жу»), ґу-дзик (а не «гуд-зик»); але: від-

жив (а не «ві-джив»), під-звіт (а не «пі-дзвіт» і не «підз-віт»); 

в) у складному слові відривати від другої частини одну букву, якшо 

вона не становить складу: дво-значний (а не «двоз-начний»), само-скид (а не 

«самос-кид»), землевласник (а не «землев-ласник»); 

г) розривати ініціальні, а також комбіновані абревіатури: ЧАЕС, УНІАН, 

МАГА ТЕ, НАТО. 

Апостроф і м’який знак завжди залишаються при попередній 

букві: бур’-ян, об’-єм, паль-ці. 

Також не можна: 

а) відривати скорочення від слів, яких вони стосуються: М. С. 

Грушевський (а не «М. С. // Грушевський»), проф. Тоцька (а не «проф. // 

Тоцька»), 2002 р. (а не «2002 // p.»), 25 км (а не «25 // км»), 200 куб. см (а не 

«200 // куб. // см»); 

б) переносити закінчення, з’єднані з цифрами через дефіс: 2-го (а не «2- // 

го»), 16-му (а не «16- // му»); 

в) розривати графічні скорочення: т-во, р-н, вид-во, і т. д., і т. ін., і т. я. 

Слова, подані повністю, можна будь-як переносити з рядка в рядок 

незалежно від їхнього значення: у // нас, пан // Михайло, професор // Круть, 

Іван // Петрович, 1991 //рік. 



Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), 

дужку або лапки, які закривають попередній рядок, а також залишати в 

попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки. 

1. Виконайте вправи 2, 3 до § 39-40 «Правила перенесення слів. 

Графічні скорочення» з підручника О. Авраменка за 10 кл. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.06.2022 

Група № 13 

Урок № 45 

Тема уроку: «Написання складних слів разом, окремо, з дефісом» 

Мета уроку: розширити відомості здобувачів освіти про написання 

складних слів; формувати уміння розпізнавати складні та складноскорочені 

слова в тексті, а також правильно писати їх; виховувати любов до рідної мови. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 41 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

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

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

2. Законспектуйте в робочому зошиті (основне): 

Складні іменники 

Разом  Через дефіс  

утворені за допомогою сполучного 

голосного о, е: чорнозем, зорепад, водогін 

утворені з двох іменників без 

сполучних голосних: купівля-

продаж, інтер-нетп-магазин, 

Вовчик-Братпчик, хліб-сіль 

першою частиною яких є слова авіа, аудіо, 

агро, відео, екстра, кіно, мокро, мікро, моно, 

радіо, супер, стерео тощо: авіарейс, 

відеорепортаж, макроекономіка, 

радіопередача, супершоу  

з першою частиною віце-, екс-, лейб-, 

альфа-, бета- максі-, міні-, міді-, обер-

віцеректор, експрезидент, максіпрограма, 

мінімаркет (за новим правописом) 

назви одиниць виміру: тонно-

кілометр, людино-день 

першою частиною яких є дієслово у формі 

наказового способу: горицвіт, 

перекотиполе, пройдисвіт (але люби-

мене) 

назви посад, професій, 

спеціальностей: прем’єр-

міністр, генерал-майор 

першою частиною яких є числівник, 

записаний словом: п’ятикласник, сторіччя 

прикладки, що стоять після 

пояснюваного іменника й 

виражають ознаку, яку можна 

передати 

прикметником: дівчина-красуня, 

хлопець-богатир, дуб-велетень 

(але красуня дівчина, богатир 



хлопець, велетень дуб) 
прикладки — видові назви, які 

стоять перед пояснюваним 

словом: Дніпро-ріка, сон-трава, 

Ведмідь-гора 

Складні прикметники 

Разом Через дефіс 

утворені від залежних між собою слів 

(між ними не можна вставити сполучника 

і): східнослов’янський (східні слов’яни), 

лівобережний (лівий берег), 
теплолюбний (любить тепло) 

утворені від незалежних між 

собою слів (між ними можна 

вставити сполучник і): мовно-

літературний (мовний і літера-

турний), валютно-

фінансовий (валютний і 
фінансовий) 

до складу яких входять слова мало-, 

багато-, ново-, старо-, давньо-, нижньо-, 

верхньо- тощо: багатоканальний, 

староукраїнський 

назви відтінків кольору, смаку та 

поєдна-ня кольорів: темно-

зелений, кисло-солоний, червоно-

чорний (але жовтогарячий, 

червоногарячий, золотогарячий) 

першою частиною яких є числівник, 

записаний словом: семиденний, 

двадцятирічний 

першою частиною яких є 

числівник, записаний 

цифрами: 50-річний, 2-

гігабайтний 

назви проміжних частин 

світу: південно-східний, північно-

західний 

з першою частиною військово-, 

воєнно-: 

військово-спортивний, воєнно-

стратегій-ний 

(але військовополонений, 

військовозобов’язаний —

 прикметники, що стали 
іменниками) 

Зверніть увагу! Прикметники, утворені від складних іменників, пишуться так, 

як відповідні іменники: лісостеп — лісостеповий, Івано-Франківськ — івано-

франківський, але іванофранківець. 

Треба відрізняти складні прикметники та словосполучення, утворені з 

прислівника та прикметника (дієприкметника): чітко окреслений, цілком 

правильний (прислівник у таких випадках логічно наголошений і виступає 

членом речення). 



Запам’ятайте: суспільно корисний, суспільно необхідний. 

Слова з іншомовними префіксами інтер-, контр- пишуться 

разом: інтерконтинентальний, контрудар (але контр-адмірал). 

 

 

 

3. Перегляньте відео на YouTube  

 

 

4. Виконайте наступні завдання: 

1. Запишіть правильно слова: Вугле\видобуток, озерно\болотний, 

здивовано\розгублений, всесвітньо\відомий, червоно\гарячий, вакуум\камера, 

в’єтнамсько\український, сніго\затримання, перекоти\поле, тьмяно\жовтий, 

штабс\капітан, всесвітньо\історичний, овоче\сховище, м’ясо\молочний, 

вічно\зелений, світло\рожевий, темно\зелений, одно\денний, блок\схема, 

видимо\невидимо, все/бічний, жовто/блакитний, кисло/молочний, добро/дійний, 

життє/радісний, жовто/гарячий, народно/пісенний, загально/освітній, 

мікро/скопічний, кіно/зйомка, легко/важний, зоре/пад, сонце/любний, 

проти/лежність, мило/сердний, все/могутній, добро/вільно, золото/устий, 

вело/спорт, небесно/голубий, напів/грамотний, біло/сніжний, воєнно/стратегічний, 

військово/зобов'язаний, мало/помалу, літературно/художній.                    

2. Запишіть складні прикметники разом чи через дефіс, знявши 

риску. 

Водно/спиртовий, західно/український, далеко/східний, чотири/поверховий, 

мілко/водний, українсько/російський, історико/краєзнавчий, гірко/солоний, 

далекий/предалекий, дрібно/товарний, морально/психологічний, дво/річний, 

бузково/рожевий, військово/повітряний, кисло/солодкий, південно/східний, 

електронно/обчислювальний, широко/відомий, глухо/німий, жовтаво/червоний, 

важко/хворий, машино/будівний, багато/разовий, народно/поетичний, 

сільсько/господарський, північно/морський, легко/атлетичний. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

 


