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ГРАМАТИЦІ
ПІД КОРЯ Ю ТЬ  

С Я НАВІТЬ ІМПЕРАТОРИ.

Латинське прислів’я



ГРАМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – це

усвідомлене вживання граматичних форм

мови згідно із законами й нормами

граматики (рід, число, відмінок, побудова

словосполучень і речень тощо).



іменники –у кличному відмінку

прикметники та займеннику – у  

називному відмінку

ЗВЕРТАНН  
Я



Ігорю

Зоє
Олеже і Олегу

ЛЕВ  
Е

Олександре Антоновичу
Ольго Анатоліївно

Наталіє
Наталю

Ілле

Має
Сергію  

Катерино
Лесю

Лазарю

пане Коваленку і пане Коваленко

пані Сердего

Ім'я та по батькові зі словами пан/пані не
поєднують.



Ломака – Ломаки

Паляниця – Паляниці 

Замрикоза – Замрикози

Гайдученя – ГайдучЕні 

Зубеня - ЗубЕні

ЯК 

ІМЕННИКИ  

І ВІДМІНИ

(на -а (-я)

ВІДМІНЮВАННЯ  
ПРІЗВИЩ



Шкіро – Шкіра, Шкірові (-у) 

Іваньо – Іваня, Іваню (-ьові, -еві)

Рись – Ри́ ся, Ри́ севі(-ю)

Ро́зкіш – Ро́зкоша,

Ро́зкошеві(-у), Розкошем

Піч – Піча, Пічеві (-у), Пічем

ЯК ІМЕННИКИ

ІІ ВІДМІНИ

(чоловічі прізвища  

на приголосний

та -о)

ВІДМІНЮВАННЯ  
ПРІЗВИЩ



ПРІЗВИЩА НА -Р
МАЮТЬ ТІ САМІ ЗАКІНЧЕННЯ, ЩО

Й ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ СЛОВА, ВІД

ЯКИХ ЇХ УТВОРЕНО: КУШНІР –

КУШНІРА, БОНДАР – БОНДАРЯ,

СКЛЯР – СКЛЯРА, ШКОЛЯР –

АЛЕ: вітер – вітру – Вітра, гончар – гончаря – Гончара

(виняток)

М'яка група

відмінювання 

(закінчення -я) іменники, у яких за відмінювання наголос

переходить із ар, -ир на закінчення

ШКОЛчасЯтиРнАаіменників на -ар, -ир, які в однині мають

наголос на корені

іменники на -яр (назви людей за видом їхньої

діяльності), у відмінкових формах яких наголос 

переходить із суфікса на закінчення

Мішана група  

відмінювання 

(закінчення -а)



ЗАКІНЧЕННЯ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ 

ОДНИНИ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ ТА  

ОМОНІМІВ

• акта (документ) – акту (дія)

• листопада (місяць) – листопаду (процес)

• оригінала (про людину) – оригіналу (першотвір)

• рахунка (документ) – рахунку (дія, грошовий

вклад)

• блока (одиничне) – блоку (об'єднання)

• телефона (апарат) – телефону (вид зв’язку)



УЗГОДЖЕННЯ
ПРИКЛАДОК –
ВЛАСНИХ НАЗВ

у місті Харкові

у селі Попільні

у місті Чернівцях

у місті Запоріжжі

у місті Кривому Розі



два (обидва), три, 

чотири

уживають з іменниками у формі 

називного відмінка множини: дві 

книжки, три примірники, чотири 

документи

С ПтОриЛфУаЧхоЕвНі НстЯатЧтИі СЛІВНИКІВ  
З ІМЕННИКАМИ

два нові проєкти і два нових проєкти



ЧИСЛІВНИК
+  СЛОВО
РАЗ

Якщо дробові числівники поєднують 

зі словом раз, то воно набуває

закінчення -а.

Кількість учасників зменшилася в 2,5 раза.



ДВА СВІДКИ – ДВОЄ  
СВІДКІВ

два громадЯнина –

двоє громадян

дві дитини – двоє дітей

АЛЕ: дві жінки

Лише збірний числівник «обидві»вживають з  
іменниками жіночого роду: обидві жінки.



Суддею-доповідачем проведено  

необхідні дії з підготовки

справи до апеляційного  

розгляду.

Рішенням Харківського 

апеляційного суду від 11 жовтня  

2020 року позов задоволено.

НЕЗМІННІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО
ВИРАЖАЮТЬ ДІЮ БЕЗВІДНОСНО ДО ДІЯЧА:

УХВАЛЕНО, ЗАВДАННЯ ВИКОНАНОРІШЕННЯ 
ВЧАСНО, ПРОЄКТ ЗАКОНУ РОЗГЛЯНУТО.

Суддя-доповідач провів  

необхідні дії з підготовки 

справи до апеляційного 

розгляду.

Харківський апеляційний суд 

своїм рішенням від 11 жовтня 

2020 року позов задовольнив.



Нормативні 

словосполуки

▪ сторони домовилися

▪ мені не працюється

▪ я одягаюся

▪ це сталося минулого тижня

УЖИВАПоНрНушЯеЗнВнОя РсОинТтНакИсХичних норм – уживання

дієслПоЕваРЕпХасІиДвнНоИгоХсДтанІЄу СнаЛІ-Вся з іменником

(суб’єктом) у фНорАмі-оСруЯдного відмінка.



Судом враховується  

поведінка обвинуваченого  

після вчинення

інкримінованого злочину.

СУД УРАХОВУЄ  

ПОВЕДІНКУ 

ОБВИНУВАЧЕНОГО 

ПІСЛЯ ВЧИНЕННЯ 

ІНКРИМІНОВАНОГО  

ЗЛОЧИНУ.

Судом дані речові докази не

досліджувалися …

Суд не досліджував ці  

речові докази …



ВИКОНУЮЧИЙ  

ОБОВ’ЯЗКИ

діюча речовина

знеболюючий засіб

постійно діюча комісія



ВИКОНУВАЧ  

ОБОВ’ЯЗКІВ

активна речовина

знеболювальний засіб

постійна комісія



«До» чи «по» для позначення 

кінцевої календарної дати

Термін дії договору з 01 січня 2018 року до

01 жовтня 2021 року.

Термін виконання по 25 грудня 2021 року.



ПРИЙМЕННИКИ З – ДО 

(ПО)
Коли потрібно визначити початкову і кінцеву

календарні дати, прийменник з вживають у парі з

прийменником до (рідше по): з 21 жовтня до (по) 21

листопада.

в офіційно-діловому стилідо

по у розмовному стилі



УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКА

ПРИ

біля входу

аналізуючи події, під час аналізу 

подій

у разі виникнення

під час нападу, у разі нападу  

за умови

за потреби (якщо, коли, у разі) 

за участю (за участі, з участю)

при вході

при аналізі подій

при виникненні 

при нападі

при умові 

при потребі 

при участі



згідно чогось згідно із чимось

у відповідності до відповідно до

у залежності від залежно від

ТпИоПвідОноВшІеПннОюМдоИЛКИ
ПОХІДНИХ ПРИЙ

У ВЖщоИдоВ, сАтНосНовІно
МЕННИКІВ

не дивлячись на незважаючи на



ДІЄСЛІВНЕ КЕРУВАННЯ

• брати до (чого) уваги

• брати (що) участь

• опанувати (кого, що) себе, фах

• дійти (чого) згоди, висновку

• прагнути (чого) справедливості

• нехтувати (що) пропозиції

• ужити (чого?) заходів



ДІЄСЛІВНЕ КЕРУВАННЯ

• дякувати (кому) вам

• заслуговувати (на що) на увагу

• повідомити (кому) вам

• повідомити (кого про) вас про



ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 3

Зредагуйте подані речення.

▪ Ухвалою суду від 12 жовтня 2020 року  

клопотання відповідача задоволено.

▪ Призначити Сябро Петру Юрієвичу покарання в 

вигляді…

▪ Прокурор Савицька І. Г.подав клопотання 

про…

▪ ДТП сталося на вулиці Верхньому Валу.



ПРАВИЛЬНІВІДПО ВІДІ

▪ Суд своєю ухвалою від 12 жовтня 2020 року  

клопотання відповідача задовольнив.

▪ Призначити Сяброві Петру Юрійовичу 

покарання у виді…

▪ Прокурор Савицька І. Г. подала клопотання  

про…

▪ ДТП сталася на вулиці Верхній Вал.



ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 3

Зредагуйте подані словосполуки, сполучення слів.

▪ Досягти згоду

▪ У місті Івано-Франківськ

▪ Відрядження до міста Гостомель

▪ На протязі судового засідання

▪ При обшуку

▪ Зраджувати дружині

▪ Акту (документ)

▪ Згідно рішення



▪ Досягти згоди

▪ У місті Івано-Франківську

▪ Відрядження до міста Гостомелю

▪ Упродовж (протягом) судового засідання

▪ Під час обшуку

▪ Зраджувати дружину

▪ Акта (документ)

▪ Згідно з рішенням

ПРАВИЛЬНІВІДПОВІДІ



ДЯКУЮЗАУВАГУ!


