
10 мс ом, частина 2 розділу «Орфографія» 

Термін виконання – до 31 березня.  

1. Правопис слів іншомовного походження. Виконайте 3 вправи 

(подані нижче, після теоретичного матріалу), попередньо засвоївши правила 

правопису слів іншомовного походження:  

Подвоєння приголосних в іншомовних словах 

В українській мові в загальних назвах подвоєння приголосних не 

відбувається: бароко (від італ. barocco), піанісимо (італ. pianissimo), група 

(gruppo), шасі (франц. chassis) , фін. 

Зберігається подвоєння в окремих словах: аннали, бонна, брутто, 

ванна (ванний), донна, Мадонна, манна (манний),  нетто, панна, пенні, панно, 

тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра.  

Приголосні подвоюються при збігу однакових приголосних префікса й 

кореня у таких словах, в яких використовуємо паралельне  непрефіксальне 

слово: інновація (бо є новація), ірраціональний ( бо є раціональний), 

сюрреалізм (бо є реалізм). (Але: нотація – анотація, конотація – 

приголосний не подвоюється, оскільки непрефіксальне і префіксальне слова 

мають різне лексичне значення, далекі одне від одного за змістом). 

У власних назвах подвоєння зберігається: Брюссель, Марокко, Міссурі, 

Ніцца, Мюллер, Руссо, Торрічеллі, Шиллер, Ахіллес, Аполлон, Будда, 

Макіавеллі. Подвоєння зберігається і в похідних словах: буддизм, 

голландський, брюссельський. 

Примітка: Відповідно до змін у новій редакції Українського 

правопису без подвоєння треба писати Дікенс, Текерей, Бекі (к на місці 

іншомовного ck). 

М’який знак в іншомовних словах 

М’який знак  в іншомовних словах пишемо після букв д, т, з, с, л, н на 

позначення м’яких приголосних перед я, ю, є, ї, йо: барельєф, конферансьє, 

ательє, мільярд, бульйон, віньєтка, Кордильєри, Севілья, Готьє, Мольєр та 

бельетаж (перед е). 

Після л при м’якій вимові перед буквою на позначення приголосного: 

фільм, альбатрос, альт, альбом, Нельсон, але: залп, алгебра, алхімія, Алжир, 

алкоголь. 



У кінці слів при м’якій вимові приголосних: магістраль, Рафаель, 

акварель, Булонь, але: бал, метал, меморіал, рулон, шприц, палац, матрац, 

Суец (тверда вимова кінцевих приголосних). 

М’який знак  не пишемо перед я, ю, які позначають м’якість 

попередніх приголосних та звуки [а], [у],: Аляска, тюль, ілюзія, Цюрих, 

нюанс, резюме, Нюрнберг. 

Апостроф у словах іншомовного походження 

У словах іншомовного походження апостроф пишемо після букв, що 

позначають губні, шиплячі, задньоязикові приголосні та глотковий [г] і 

дрижачий [р], перед я, ю, є, ї. Отже, після букв б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, 

р перед я, ю, є, ї ставимо апостроф в іншомовних словах та похідних від них: 

б’єф, комп’ютер (комп’ютерний, комп’ютеризація), п’єдестал, інтерв’ю 

(інтерв’юер), Рив’єра, прем’єр, ф’єф (те саме, що й феод, феодал), Вінсент 

Руґг’єро, Монтеск’є, Х’юстон, Руж’є, миш’як, Фур’є, кар’єра (кар’єрист). 

Після префікса, який закінчується на приголосний, перед я, ю, є, ї: 

ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура, фельд’єгер. 

Апостроф не пишемо: 

Перед йо: курйоз, серйозний, Воробйов, Соловйов. 

Коли я, ю служать для позначення м’якості попереднього 

приголосного перед [а], [у]: пюпітр, бязь, фюзеляж, рюш, кювет, гяур, гюйс, 

Гюго, Мюллер. 

Роздільна вимова в іншомовних словах може передаватися  не тільки 

написанням апострофа, але й вживанням м’якого знака: Мольєр, пеньюар, 

вольєр, браконьєр, Жуаньї, Етьєн, монпансьє; буквосполучення ьйо: лосьйон, 

авіньйон, каньйон, мільйон, павільйон, сеньйор. 

Букви и, і, ї 

У загальних та власних назвах іншомовного походження після букв, 

що позначають дев’ять приголосних, – д, т, з, с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед 

буквою на позначення наступного приголосного пишемо букву и – так 

зване правило «дев’ятки»: диплом, інститут,  зикмашина, позиція, сирена, 

фортисимо, університет, система, цифра, цистерна, чипси,  речитатив, 

шифр, режим, джинси, риф, фабрика; Братислава, Тибет, Корсика, Сирія, 

Чикаго, Шиллер, Флорида, Африка, Мадрид, Рим, Цюрих. 



У словах іншомовного походження, які давно засвоєні українською 

мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед буквою на позначення 

наступного приголосного також пишемо и: спирт, вимпел, миля, калмик, 

гиря, кипарис, кишлак, кисет, єхидна, лиман, нирка; також у словах 

церковного вжитку: єпископ, єпитрахиль, митра, митрополит, диякон, 

християнство. 

І пишемо: 

після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р, що позначають приголосні звуки, 

перед буквами на позначення голосних та й, я, ю, є: діалектика, матеріал, 

діафрагма, Тиціан, радій, президія (президію), гієна, дієта, аудієнція;  

після букв, які не входять до «дев’ятки»: клієнт, геніальний, мітинг, 

фіалка, фіолетовий, візит, Віардо; 

на початку слова: ідея, Іспанія, інструкція, Ібсен та в кінці 

невідмінюваних слів: візаві, журі, колібрі, парі, таксі, Нагасакі. 

в іменниках на -ія: каліграфія, географія, інтеграція. 

Ї пишемо: 

після букв, що позначають голосні звуки: мозаїка, наївний, прозаїк, 

Енеїда, Каїр, гіперболоїд.  

 

Вправа 1. Перекладіть українською мовою виділені слова, поясніть 

подвоєння і його відсутність в іншомовних словах. 

1. Своеобразность искусства Пьеро делла Франческа, в стиле которого 

причудливо переплелись особенности сиенской живописной школы, богатые 

традиции поздней готики, художественные достижения Джотто, открытия 

Учелло и фра Анжелико, новаторские идеи Мазаччо. 2. Джованни Беллини 

– представитель венецианской живописи эпохи Возрождения. 3. Картина 

Лотто «Мадонна с Младенцем и святыми». 4. Поль Сезанн, не признанный 

при жизни, сегодня считается самым новаторським художником ХІХ века. 5.  

Камиль Писсарро многое познал и через многое прошел: школа 

барбизонцев, революционность импрессионистов, сдержанность Сезанна, 

смелость Гогена, неоимпрессионизм Сера, размах Ван Гога… 6. 

Итальянский классицизм, стиль барокко, группа художников, Голландия, 

голландские пейзажисты, сезаннизм как метод живописи, Андре Массон 



как представитель сюрреализма, коллаж, граффити, граттаж, фроттаж 

(Коллекция «Великие художники»). 

Вправа 2 . Запишіть правильно слова, вставляючи замість крапок (де 

потрібно) м’який знак чи апостроф. Написання поясніть. Як критерій 

нормативності використовуйте наведені вище правила «Українського 

правопису», словники іншомовних слів, орфоепічний словник. З’ясуйте 

значення невідомих слів. 

Ател..є, бар..єр, р..юкзак, Б..янка, б..юро, мéд..є, міл..д..ю, д..юни, 

мад..яр, ін..єкція, ад..юнктура, інтерв..ю, В..єтнам, К..юв..є, к..янті, к..ювет, 

К..юрі, к..ят, к..яроскуро, верміл..йон, інтер..єр, контррел..єф, кар..єра, 

кан..йон, кон..юнктура, кон..юнкція, ін..єкція, міл..ярд, міл..ярдеїзм, 

Пом..яловський, м..юрид, п..єзокварц, пап..є- маше, п..юре, рант..є, Ет..єн, 

ф..юзеляж, ф..юмаж, граф..я, кіновар.., кіновар..ю, мітел..шпіл.., тер..єр, 

тант..єма, с..єра, С..юзанна, С..юзен, Х..юстон, миш..як. 

Вправа 3. Згрупуйте слова відповідно до вибраної орфограми на місці 

крапок – букви и, і, ї в іншомовних словах – та відповідно до правил 

написання цих орфограм. Продумайте оптимальний варіант групування. 

З’ясуйте значення невідомих вам слів.  

 Гот..ка, дада..зм, декорат..в..зм, д..в..з..он..зм, еп..таф..я, д..адема, 

др..ада, еклект..ка, експоз..ц..я, баз..ліка, матер..ал, махагон.., реставрац..я, 

шантон.., мегал..т, мегал..т..зм, кар..ат..да, куб..зм, ..н..ц..ал, дом..нанта, 

х..тон, х..мера, функц..онал..зм, с..нтет..зм, урбан..зм, каравадж..ст, 

маньєр..зм, ..нд..го, ..люзорн..сть, ..нту..ц..я. 

 

2.Вимова і правопис префіксів.  

Вправа 4. Пригадайте особливості вимови і написання префіксів пре-, 

при-, прі-; роз-, без-, з- ⁄ с- (зі-). Запишіть по 5 прикладів з кожним префіксом. 

3.  Творення чоловічих і жіночих імен по батькові (правопис 

суфіксів) 

 Чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса    -

ович: Петро – Петрович, Василь – Васильович, Сергій – Сергійович, Кость –  

Костьович, Костянтин - Костянтинович, Дорош –  Дорошович і ін. Суфікс -

івн(а), -ївн(а) утворює жіночі імена по батькові: Петро –  Петрівна, Василь 

– Василівна, Гордій-Гордіївна.  



Примітка: Оскільки іменники Ігор, Лазар – це іменники м’якої групи, 

то в новій редакції Українського правопису подано утворене від них імена по 

батькові з м’яким знаком: Ігорьович, Лазарьович. 

Подаємо за новим правописом, позначаючи наголос,  імена по батькові,  

які є специфічними і утворені від таких імен: Ілля´ – Іллі´ч, Іллі´вна, Лука´ – 

Луки´ч, Лу´ківна, Хома´ – Хо´мович (і Хоми´ч), Хо´мівна, Кузьма´ – 

Ку´зьмович (і Кузьми´ч), Ку´зьмівна, Са´ва – Са´вович (і Са´вич), Са´вівна, 

Я´ків – Я´кович, Я´ківна, Григо´рій – Григо´рович, Григо´рівна, Мико´ла – 

Микола´йович (і Мико´лович), Микола´ївна (і Мико´лівна).  

При творенні імен по батькові від Антін, Федір відбувається 

чергування голосних: Антін – Антонович, Антонівна, Федір – Федорович, 

Федорівна. 

Вправа 5. Утворіть чоловічі і жіночі імена по батькові від імен: 

Андрій, Азарій, Анатолій, Антон, Аркадій, Арнольд, Арсен, Арсеній, Богдан, 

Валерій, Віктор, Володимир, Владислав, Геннадій,  Григорій, Григір.  

4. Зміни приголосних при словотворенні 

Опрацюйте теоретичну довідку і виконайте вправу 6, подану після неї. 

При словотворенні чергування глоткової (фарингальної) фонеми /г/ та 

задньоязикових /к/, /х/ супроводжується уподібненням (асиміляцією) та 

спрощенням звуків. У зв’язку з цим виникають такі групи приголосних: 

[г], [ж], [з]        +       -ськ(ий), -ств(о)         →        -зьк(ий), -зтв(о); 

[к], [ч], [ц]       +       -ськ(ий), -ств(о)          →        - цьк(ий), -цтв(о); 

[х], [ш], [с]       +       -ськ(ий), -ств(о)         →        - ськ(ий), -ств(о). 

Наприклад: Прага – празький, убогий – убозтво, Запоріжжя – 

запорізький, Париж – паризький, боягуз –боягузтво; 

козак – козацький – козацтво, ткач – ткацький – ткацтво (але: 

Дамаск – дамаський), Овруч – овруцький,  молодець – молодецький – 

молодецтво; мистець – мистецький – мистецтво, Ніцца – ніццький, Суец – 

суецький; 

чех – чеський, птах – птаство, Карабах – карабаський, Золотоноша – 

золотоніський,  товариш – товариський – товариство, білорус – 

білоруський, залісся – заліський. 



У деяких словах зміна приголосних не відбувається: Небіт-Даг – 

небіт-дагський, Бангкок – бангкокський, баски – баскський, тюрки – 

тюркський, Нью-Йорк – нью-йоркський, ацтеки – ацтекський, казах – 

казахський, Клуж – клужський, Печ – печський, Ла-Манш – ла-маншський, 

Мекка – меккський, Ясси – ясський тощо. 

Інші приголосні перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) зберігаються: брат – 

братський – братство, завод – заводський, інтелігент – інтелігентський – 

інтелігентство, студент – студентський – студентство, Перемишль – 

перемишльський. 

Вправа 6. Від поданих іменників утворіть прикметники додаванням 

суфікса        -ськ(ий). 

Буг, архіпелаг, бунтівник, безвірник, Великі Луки, Львів, Багдад, 

Бангладеш, Будапешт, Вільнюс, Крим, Ужгород, Запоріжжя, Брест, Льєж, 

студент, Водолага, Данциг, чех, варяги, Овруч, Рига, Париж, Чикаго, 

Брандербург, викладач, Бахмач, Гадяч, Видубичі, Сиваш, Одеса. 

 


