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У 2019⁄2020 н.р. у групі 3 студенти, тому на вивчення дисципліни 

відведено 5 аудиторних годин індивідуальної роботи. 4 години вже вичитано 

у лютому. Вони були присвячені питанням вступу та змінам до нової редакції 

Українського правопису. Далі студенти працюють самостійно. Передбачено 3 

блоки завдань: «Орфографія», «Пунктуація», «Створення документів». 

Заключне заняття (1 година) присвячене аналізу самостійної роботи. 

 Електронною поштою студенти уже одержали частину 1 і 

частину 2 завдань до розділу «Орфографія» від викладача, оскільки на час 

карантину ці заняття не стоять у постійному розкладі. 

Частина 1 розділу «Орфографія» (буде ще 2 частини). Виконати  

завдання 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, скориставшись  теоретичними матеріалами, що 

подані в інших завданнях. Виконані роботи надсилати на електронну пошту 

викладача. 

Термін виконання – до 26 березня. 

Матеріал подано за посібником: Литвин Л.П., Семеренко 

Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 

теорія і практика: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2016. – 424 с. (з внесеними змінами   

та доповненнями відповідно до нової редакції Українського 

правопису) 

 

Орфографія (узагальнення умов вживання чи  невживання орфограм) 

 ☺ М’який знак.  

Завдання 1. Слова запишіть групами відповідно до лінгвістичних 

умов вживання та невживання м’якого знака: 1) ь пишемо у кінці слова 

для позначення м’якості передньоязикових приголосних; 2) ь пишемо в 



середині слова для позначення м’якості передньоязикових приголосних 

перед буквами, що позначають тверді приголосні; 3) ь не пишеться між 

буквами, що позначають м’які приголосні звуки; 4) ь пишемо після л для 

позначення мякості [л´] і перед буквами, що позначають м’які приголосні 

звуки. За словниками з’ясуйте етимологію (походження) виділених слів, 

введіть їх у речення. 

 Танец.., чес..т.., пил..ніс..т.., пишніс..т.., вінец.., християн..с..кий, 

урал..с..кий, смал..та, гран.., пензел.., якіс..т.., печат.., дамас..ка стал.., 

велетен..с..кий, по він..ця, бил..це, у каз..ці, на сопіл..ці, промін.., глад.., 

зерн.., замал..овка, кол..ори, ковкіс..т.. металу, розмитіс..т.. рисунка, 

пухирец.. у склі, пасторал.., ціл..ніс..т.. малюнка, світлотін..ова градація, 

вал..ор, жухліс..т.. фарби, яскравіс..т.. кол..ору.                                        

Завдання 2.  Як довести правомірність вживання ь у словах різьбяр, 

тьмяний? 

 Завдання 3.  Вимовляйте і пишіть правильно:  

кі[нч]ик – кінчик 

ме[нш]е – менше 

бараба[ншч]ик – барабанщик.  

 ☺Апостроф 

Завдання 4 . Поновіть знання про апостроф. 

Лінгвістичні умови вживання апострофа: 

1) перед буквами я, ю, є, ї, які позначають звукосполучення [йа],[йу],[йе], 

[йі];  

2) після букв на позначення твердих приголосних: 

а) губних [б], [п], [в], [м], [ф]; 



б) [р] у кінці складу; 

в) [к] у слові Лук’ян та в похідних від нього словах; 

г) після кінцевих приголосних префікса  (без’язикий, перед’ювілейний); 

ґ) після кінцевих приголосних попередньої частини складного слова 

(дит’ясла) .  

Алгоритм  

з’ясування вживання чи невживання  

апострофа при збігу приголосних: 

1) встановлюємо наявність збігу приголосних перед я, ю, є, ї: св..ято, 

духм..яний; 

2) визначаємо корінь слова: св..ят-о, дух-м-ян-ий; 

3) якщо приголосний, який передує губному приголосному, належить до 

кореня, то апостроф не ставимо, враховуючи наступне положення: 

4) якщо попереднім кореневим приголосним є [р], апостроф ставимо: 

черв-як; отже: черв’як, але свято, духмяний; 

5) якщо попередній приголосний належить до префікса, то апостроф 

ставимо: з-в’яз-ок. 

Завдання 5. Користуючись теоретичними положеннями, викладеними 

у завданні 4, перепишіть, ставлячи, де потрібно, апостроф; поясніть його 

вживання і невживання. З’ясуйте значення виділених слів. 

В..язь, цв..ях, зав..юга, переджнив..я, рутв..яний, розп..яття, пов..язка, 

гороб..я, Солов..юк, Солов..йова, розм…яклий, кам..яниця, пам..ятний, 

верф..ю, зор..я, сузір..я, бур..ян, пр..ядиво, Лук..янівка, Лук..янчук, з..їхатися, 

з..юрмитися, під..їзд, під..йом, перед..ювілейний, під..юджувати, під..ярок, 

роз..ятрювати, між..яр..я, дит..ясла.  



Завдання 6. Затранскрибовані слова запишіть орфографічно. З’ясуйте 

лінгвістичні умови вживання і невживання апострофа. 

[пйут´], [п’урé], [бйу], [б’урó], [лукйанéнко], [к’увéт], [р´éп’ін], інте[рйé]р. 

 

Завдання 7. Від поданих слів утворити якомога більше нових за 

допомогою префіксів, щоб похідні слова писалися з апострофом. 

Ясний, язик, ятрити, єднати, їхати, явитися.  

☺ Подвоєння букв 

Завдання   8. Орфографічний практикум. 

 Орфограми – подвоєні літери у питомих словах на позначення на 

письмі : 

а) збігу однакових приголосних звуків на межі морфем; 

б) подовженої вимови приголосних звуків. 

  Збіг однакових приголосних звуків на межі морфем, що веде 

до виникнення в усному мовленні довгих приголосних, можливий: 

 • на межі двох префіксів: возз’єднання, ввічливий, співвідносність; 

 • на межі префікса і кореня: беззвучний, оббити, піддашшя; 

 • на межі кореня і суфікса: змінний, стінний, цінність; 

 • на межі двох суфіксів: письменник; 

 • на межі основи дієслова минулого часу на приголосний [с] і постфікса 

–ся: розрісся, піднісся, пасся (але підносься); 

 • на межі частин складноскорочених слів: заввідділу (завідувач відділу), 

військкомат (військовий комісаріат), юннат (юний натураліст); 



 • подвоюються літери нн у наголошених прикметникових суфіксах -

енн-, -анн-, -янн-, які вказують на вищу за звичайну міру якості або 

можливість чи неможливість дії, та в суфіксах похідних від них іменників і 

прислівників: широчéнний, нездійснéнний, нездолáнний, незрівнянний; 

нездоланність;  несказáнно, але шалéний (хоч і прикметник), шалено.  

  

 Примітки.  

1. Немає подвоєння у дієприкметниках: нездíйснений, нескáзаний, 

незрíвняний; у прикметниках на –ен(-ий), співвідносних із 

відповідними дієприкметниками (що мають інший наголос): 

варе´ний (пор. дієприкметник ва´рений),  пече´ний (дієприкметник 

пе´чений), а також у прикметниках дієприкметникового походження 

: довгожда´ний, навіже´ний, скаже´ний, шале´ний.  

2. При творенні іменників суфіксом -ість у похідному слові пишемо 

нн чи н, повторюючи написання твірного слова: чинність, бо 

чинний, безневинність, бо безневинний, але обмеженість, бо 

обмежений. 

 ● подвоюються літери нн у суфіксах -енн-(-ий), -янн-(-ий) 

прикметників старослов’янського походження: благослове´нний, блаже´нний, 

огне´нний, окая´нний, свяще´нний і в суфіксі прикметника боже´ственний, а 

також у похідних від них іменниках і прислівниках: блаженно, священник та 

ін., божественно. 

 Отже, запам’ятайте: священник за сучасною редакцією правопису 

треба писати з подвоєнням нн.  

 Маємо подвоєння букв у словах: бовва´ан, Ганна, лляний, овва´, ссати  

та у похідних від них словах: боввані´ти, Ганнин, виссати, ссавці та ін. 

  



 Подовжуються м’які [д´], [т´], [з´], [с´], [ц´], [л´], [н´], та пом’якшені 

[ж’], [ч’], [ш’] приголосні у позиції між голосними і позначаються 

подвоєними літерами у таких групах слів: 

 • в окремих іменниках І відміни : Ілля, суддя, стаття, рілля 

(подовження маємо в усіх можливих відмінкових формах слів, крім родового 

відмінка множини іменника стаття – статей); 

 • в іменниках середнього роду ІІ відміни: речення, мовлення, приладдя, 

шиття, мотуззя, колосся, гілля, узбережжя, узбіччя, узвишшя (в усіх 

відмінкових формах між голосними, за винятком родового відмінка 

множини, якщо приголосний займає позицію кінця слова: однина: Н., Р., З., 

Кл. − обличчя, Д. обличчю, О. обличчям, М. на обличчі; множина: Н., З. − 

обличчя, Д. обличчям, О. обличчями, М. на обличчях, але  Р. облич; 

аналогічно в кінці слова узбіч, узвиш, знарядь, питань, але відкриттів – 

подовження м’якого приголосного між голосними звуками);  

 подвоєння літер зберігається і в спільнокореневих словах: життя – 

життєвий, життєздатний, гілля – гіллястий, мовлення – мовленнєвий 

тощо; 

 • перед [у] (орф. ю) в орудному відмінку однини іменників ІІІ відміни    

(жіночого роду, які у початковій формі мають основу на приголосний): 

міддю, постаттю, маззю, віссю, міццю, сталлю, тінню, річчю, 

подорожжю, розкішшю, але: харчю, повістю, нехворощю (подовження 

відсутнє при збігу приголосних у кінці основи перед закінченням), любов’ю, 

Об’ю, матір’ю тощо (не подовжуються тверді приголосні, навпаки, 

з’являється апостроф); 

 • в окремих прислівниках : спросоння, зрання, навмання, попідтинню, 

попідстінню, попідвіконню; 

 • перед [у], [е] (орф. ю, є) у формах теперішнього часу дієслова лити, а 

також у похідних: ллю, ллєш, переллють, виллється тощо. 



Подовження м’яких і пом’якшених приголосних між голосними – це 

фонетична особливість української мови, пор.: соцветие – суцвіття, статья – 

стаття. Відповідно й орфограма подвоєння літер на позначення подовження 

м’яких (пом’якшених) приголосних – правописна особливість української мови 

  

 Завдання  9. Прочитайте. Групами випишіть слова : а) з фонетичним 

подовженням, результати якого позначаються на письмі; б) з асимілятивним 

подовженням, що на письмі не позначається; в) з подвоєнням внаслідок збігу 

однакових приголосних на межі морфем (морфеми позначте); г) іншомовні 

слова з подвоєнням; ґ) слова, у яких подвоєння не відбувається. Дайте усні 

пояснення до написання слів кожної групи. Виділені слова поставте в 

орудному відмінку і зіставте їх написання.  

1. Київська Русь як держава отримала духовні підстави для розвитку у 

Х століт..і , коли русичі приєдналися до народів, які сприйняли релігію Ісуса 

Христа. Період Середньовіч..я дав багато високоосвічен..их мислителів і 

християнських письмен..иків , які обстоювали і розвивали ідеї свого часу. 

Тексти найвищих авторитетів християнської теології сповнен..і 

обвинуваче..нь проти фальшивої принадності земних радощів, які 

відволікають людину від самозаглиблен..я, зосередженості на єдино 

важливому. Ієронім, якого православна церква називала Блажен..им, а 

католицька – Святим, став перекладачем на латинську мову Біблії (так звана 

«Вульгата», котра й досі приймається католицькою церквою на правах 

канонічного тексту), автором зводу біографій християнських письмен..иків 

(«Українська культура в європейському контексті»). 2. Ванітас – різновид 

алегоричного натюрморту із зображен..ям предметів (зокрема черепа), 

символізм яких натякає на швидкоплин..ість бут..я, марнотність задоволе..нь, 

невідворотність смерті. 3. Свої можливості жанрове мистецтво розкрило в 

творчості нідерландського майстра П. Брейгеля Старшого, гол..андця Яна 

Вермеєра Дельтфського, француза А. Ват..о, росіян В. Венеціанова, І. Рєпіна, 

українців М. Пимоненка, О. Мурашка. 4. Візуван..я – спосіб визначен..я 

пропорційних спів..ідноше..нь розмірів натури та її частин за допомогою 

олівця. 5. Термін «золотий перетин» в..едено Леонардо да Вінчі. 6. Якості 

хроматичних тонів визначаються понят..ями : кольоровий тон, насиченість, 

світлота. 7. Тло – задній план зображен..я. 8. Пензлі виготовляють зі 



знежирен..ого і прожарен..ого волос..я або шерсті різних тварин. 9. Пензлі 

щетин..і виготовляються зі свинячої щетини. 10. Пензлі колонкові незамін..і 

для роботи гуаш..ю та акварел..ю (Шевнюк О.Л. Словник термінів 

образотворчого мистецтва: навч. посіб.– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 

2013). 

☺ Спрощення в буквосполученнях 

 Завдання 10. Опрацюйте орфографічний практикум: 

При творенні нових слів або при їх відмінюванні в українській мові 

виникає важкий для вимови збіг трьох приголосних. Наша мова уникає такого 

збігу, тому один із приголосних випадає. Зменшення кількості приголосних 

звуків у групі приголосних унаслідок випадіння деяких із них має назву 

спрощення. Необхідно пам’ятати, як і коли відбувається спрощення 

приголосних, оскільки воно впливає як на вимову, так і на правопис. Це 

відбувається тому, що спрощення приголосних у деяких групах відбувається і 

при вимові, і при написанні. В інших же таке спрощення характерне для 

вимови, але при написанні буква на позначення приголосного зберігається. І 

нарешті, є слова, в яких спрощення не відбувається ні при вимові, ні при 

написанні. Це слова-винятки. 

До першої групи приголосних, у яких спрощення відбивається і на письмі, 

належать такі: 

[ждн] → [жн] : тиждень – тижневий; 

[здн]  →  [зн]: проїзд – проїзний; 

[стл]  →  [сл]: щастя – щасливий; 

[стн]  →  [сн]: якість – якісний; 

[рдц]  →  [рц]: сердечний – серце; 

[слн]  →  [сн]: ремесло – ремісник; масло – масний; 

[зкн]  →[зн]: брязк – брязнути; 



[скн]  →[сн]: тріск – тріснути (при творенні дієслів із суфіксом –ну- 

випадає к. Однак: риск – рискнути, виск – вискнути, випуск – випускний). 

Другу групу становлять слова, у яких спрощення відбувається тільки при 

вимові. Написання таких слів відрізняється від вимови: 

Пишемо:                                                         Вимовляємо: 

Невістці                                                             неві[с′ц′]і 

        Невістчин                                                          неві[шч]ин 

        Хустці                                                                ху[с′ц′]і 

        Туристський                                                     тури[с′к]ий 

        Студентський                                                   студе[н′с′к]ий 

        Студентство                                                      студе[нств]о 

        Шістнадцять                                                      ші[сн]адцять 

        Шістсот                                                               ші[с:]от 

До третьої групи належать слова, у яких спрощення не відбувається. 

Вимову і написання їх необхідно пам’ятати: дев’яностники, кістлявий, 

пестливий, хвастливий, хвастнути. Це також слова іншомовного  

походження, де у буквосполученні зберігаємо т:  аванпостний, баластний, 

компостний,  форпостний. Також пишемо контрастний, хоча вимовляємо 

контра[сн]ий. 

Завдання 11 . Від поданих іменників утворіть прикметники чи 

компоненти складних прикметників, поставте їх на місці пропусків у 

термінологічних словосполученнях. Поясніть фонетичне явище та 

особливості відображення його на письмі. 

 Користь – .. знань, сутність – .. понять, діяльність – .. підхід, швидкість 

– .. методи, цінність – .. орієнтації, особистість – ..-орієнтована модель 



навчання, контраст − .. фон,  , захист – .. шар, зап’ястя – .. кістки, опонент - .. 

відгук, особистість – ..смисли, між особистостями – .. спілкування, цілість - .. 

аналіз, діяльність, особистість – .. концепція. 

 

 

 

 


