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•графіки – букв, якими позначають найтиповіші звуки;

•орфографії – закономірностей поєднання букв для

передавання на письмі звукового образу української

мови;

•пунктуації – розділових знаків, за допомогою яких

позначають змістове й інтонаційне членування

висловленої думки.
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Лексичні – слововживання.

Словотвірні – творення слів.

Морфологічні – правильне вживання морфем, форм слів.

Синтаксичні – усталені зразки побудови словосполучень, 
речень, текстів.

Стилістичні – відбір мовних елементів відповідно до умов 
спілкування.

Орфоепічні – вимова звуків і звукосполучень.

Акцентуаційні – правильний наголос.

Орфографічні – написання слів.

Графічні передача звуків на письмі.

Пунктуаційні – вживання розділових знаків.



правопис слів згідно з усталеними нормами
літературної мови,
а також свідоме вміння їх застосовувати.

усвідомлене вживання
– це

граматичних форм
мови згідно із законами й нормами граматики
(рід, число, відмінок,
словосполучень і

побудова
реченьтощо).

системи правил, що визначають
– знання  

уживання
розділових знаків згідно з усталеними
нормами літературної мови, а також свідоме
вміння їх застосовувати.



і та и на початку повернуто в ужиток  
слова;

г і ґ в подано правила вживання літер 
українських та іншомовних словах;

 упорядковано дифтонги ау і ав;

 упроваджено в мовний ужиток фемінітиви .

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
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уточнено правопис ск ладних слів, а також  
слів іншомовного походження;

доповнено правила вживання великої  
букви;

з'ясовано особливості відмінювання та  
правопису власних і загальних назв;

 удосконалено правила пунктуації та ін .

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ:
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 в українських словах: берегти́,

вого́нь, дороги́й, згин, друг,

могу́тній, голос та ін.

 в загальних та власних назвах

іншомовного походження на

місці h, g: агітація, газета,

генерал, Гаага.

БУКВА Г
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 у власних назвах —

топонімах України

Ґорґа́ни (гірський масив),

Ґоро́нда, У́ґля (села на  

Закарпатті)

 у прізвищах

українців

Ґалаґа́ н, Ґалято́ вський, Ґе́ник,

Ґерза́нич, Ґерда́н, Ґжи́цький,  

Ґи́ґа, Ґо́ґа, Ґо́йдич, Ґо́нта,  

Ґри́ ґа, Ґудзь, Ґу́ла, Лома́ ґа

БУКВА Ґ
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БУКВА Ґ
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в українських та в  

давно запозичених і

зукраїнізованих

словах, а також у  

похідних від них

а́ґрус, ґа́ва, ґа́зда́,

ґа́ нок, ґату́нок, ґра́ ти

(іменник), ґре́чний,

ґу́дзик, проґа́ вити і

под.



у словах грецького походження передаємо
буквою т: аптека́ , ас́ тма, бібліотека́ ,
католи́цький, театр,́ тео́рія, Прометей,́ Таїс́ія,
Теодо́р.

У словах, узвичаєних в українській мові з ф,
допускається орфографічна варіантність на
зразок:

анафема́ і анатема́ , дифірамб́ і дитирамб,́
ефір́ і етер,́ ка́федра і катедра́ , логари́фм і
логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія,
Агата́нгел і Агафан́ гел, Афін́и і Атени,́
Борисфен́ і Бористен́ , Демосфен́ і Демостен́ ,
Марфа́ і Марта,́ Фессалія́ і Тессалі́ я та ін.



• Проєкт, проєкція, траєкторія, фоє тощо 
(так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт 
та інші слова з латинським коренем -
ject-);

• плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), 
феєрверк;

• Соєр, Хаям, Феєрбах.



ПОЗИЦІЇ  ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ 
І ПРЕФІКСІВ У та В

У вживаємо:

на початку

14

речення або слова перед

буквами, що позначають приголосні:

Унаслідок зливи пошкоджено дороги; У

лісі пахло квітами;

між приголосними: Наш учитель; Десь у

житі кричав перепел.



 на початку речення перед буквою, що

позначає звуки йа, йе, йу, йі: У Європі  

нечувані повені (Л. Костенко);

 на початку речення або слова перед двома

чи трьома буквами, що позначають

приголосні: У присмерку літають ластівки

низько (Д. Павличко); Упритул підійшов до

юрби.

У вживаємо:
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У вживаємо:

 після паузи, що на письмі позначена комою,

крапкою з комою, двокрапкою, тире, дужкою й

крапками, перед буквою, що позначає

приголосний, зокрема і й: Це було … у Києві;

 перед приголосними [в], [ф] та сполученнями

літер [св], [зв] [хв], [тв], [льв] і под.: семінар у

Львові, відмовити у відкритті апеляційного

провадження.
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на початку речення перед голосним: В

Антарктиді працюють наукові експедиції;

між голосними: Вона побувала в Одесі;

після слова на приголосний перед словом на 

голосний: Вартовий поглянув в отвір.

В уживаємо:
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 перед абревіатурою, у назві першої букви якої

вимовляють голосний: В МВС (В ем ве ес), в МВФ (В

ем ве еф), але У КПК (У ка пе ка);

 після скороченого слова на приголосний, яке

вимовляють повністю з кінцевим голосним: 2022 р.

в місті Києві…;

 після голосного перед приголосним (крім [в], [ф] та

сполученнями літер [св], [зв] [хв], [тв], [льв] і под.):

Вона жила в Японії; Вантажівка повернула вбік.

В уживаємо:
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УВАГА !
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Після слова, що закінчується на  

деяких дієсловах ,голосний, у

прикметниках

прийменниках

(дієприкметниках), 

та прислівниках

перед в пишемо префікс в-: комісія

вважає…



Фемінітиви – це слова ж іночого
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роду, альтернативні або 
аналогічним поняттям чоловічого

парні  
роду,

які зазвичай уживають на позначення
професій, посад, видів діяльності,
соціального статусу жінок .



Маскулінітив
Фемінітив
(слово жіночого роду)

більшість основ: автор, депутат, дизайнер, 
директор, доцент, лідер, прем’єр, 
редактор, співак, студент, учитель,
фігурист

додаємо суфікс -к-: авторка, депутатка,
дизайнерка, директорка, доцентка, лідерка, 
прем’єрка, редакторка, співачка, студентка, 
учителька, фігуристка

основа на -ник та -ень: вершник, засновник, 
керівник, очільник, речник, рятувальник; 
учень

додаємо суфікс -иц-: вершниця, засновниця, 
керівниця, очільниця, речниця, рятувальниця; 
учениця;
виконавиця, переможниця, підприємиця, 
посадовиця, службовиця

основа -ець: виконавець, переможець,
підприємець, посадовець, службовець

основа на -ець: виборець, плавець, фахівець додаємо суфікс -ин-: виборчиня, плавчиня,
фахівчиня;
майстриня, філологиня; бойкиня, лемкиня

основа на приголосний: майстер, філолог;
бойко, лемко

іншомовна основа: барон, диякон, поет
додаємо суфікс -ес-: баронеса, дияконеса, 
поетеса



• Урядовець

• Клоун

• Офіцер

• Філолог

• Адвокат

• Аудитор

• Дослідник

• Член

Видавець  
Майстер 
Діяч
Інспектор
Репортер
Суддя
Посол
Продавець



• Урядовиця

• Клоунеса

• Офіцерка

• Філологиня

• Адвокатка

• Аудиторка

• Дослідниця

• Членкиня

Видавчиня
Майстриня
Діячка
Інспекторка 
Репортерка 
Пані суддя 
Пані посол 
Продавчиня



прикметники та займеннику – у називному  

відмінку

ЗВЕРТАННЯ
іменники – у кличному відмінку



Ігорю

Зоє
Олеже і Олегу

Леве

Олександре Антоновичу
Ольго Анатоліївно

Сергію  

Катерино

Ілле

Має

Наталіє
Наталю

пане Коваленку і пане Коваленко

пані Сердего

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

Лесю

Лазарю



Орфографічне закінчення іменників у 
кличному відмінку (І відміна)

О Е Є Ю

тверда група

голово  

мамо 

колего

м’яка група 

(крім Й)

Ілле 

земле

з основою на Й

Наталіє  

Маріє 

Лідіє

м’яка група

пестливі

Лесю



Орфографічне закінчення іменників у 
кличному відмінку (ІІ відміна)

Е У Ю

тверда група

Павле

міністре  

пане 

ректоре

президенте

тверда група

начальнику

сину

імена з кінцевими Г, К, Х

Олегу 

Марку 

Генріху

м’яка група

Андрію

лікарю

секретарю



Орфографічне закінчення іменників у 
кличному відмінку (ІІ відміна)

Е У

іменники

мішаної групи з основою 

на Ж,Ш, ДЖ

стороже 

Джордже

деякі іменники мішаної 
групи з основою на 

шиплячий (крім Ж)

викладачу

завідувачу

слухачу



Орфографічне закінчення іменників у 
кличному відмінку (ІІІ відміна)

Е

Любове  

любове

незалежносте



ТВОРЕННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

Чоловічі імена
по батькові

Жіночі імена 
по батькові

Ігорьович, Васильович,
Анатолійович, Іванович, Петрович,
Миколайович (Миколович)

Ігорівна, 
Іванівна,

Василівна, 
Петрівна,

Анатоліївна,  
Миколаївна

(Миколівна)

СУФІКСИ -ОВИЧ ,

-ІВН-(-А) (-ЇВН-(-А)
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Увага!
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Григо́ рій – Григо́ рович, Григо́ рівна; Ілля́ – Ілліч́,

Іллів́на;Кузьма́ – Ку́зьмович (і Кузьми́ ч), Ку́зьмівна;

Лука́ – Луки́ ч, Лу́ківна; Са́ ва – Са́ вович (і Са́ вич),

Са́ вівна; Хома́ – Хо́ мович (і Хоми́ ч), Хо́ мівна; Я́ ків

– Я́кович, Я́ківна.



слухачу
відповідачу
представнику позивача
свідку 
експерте 
адвокате
прокуроре
Коваленку, Коваленко
Сердего

позивачко
відповідачко
представнице позивачки
свідко
пані експерте 
пані адвокате 
пані прокуроре 
Коваленко 
Сердего



Ломака – Ломаки 

Паляниця – Паляниці 

Замрикоза – Замрикози

Гайдученя – ГайдучЕні 

Зубеня - ЗубЕні

ЯК 

ІМЕННИКИ  

І ВІДМІНИ

(на -а (-я)



Шкіро – Шкіра, Шкірові (-у) 

Іваньо – Іваня, Іваню (-ьові, -еві)

Рись – Ри́ся, Ри́севі(-ю)  

Ро́зкіш – Ро́зкоша,

Ро́зкошеві(-у), Розкошем

Піч – Піча, Пічеві (-у), Пічем

ЯК ІМЕННИКИ 

ІІ ВІДМІНИ

(чоловічі прізвища

на приголосний 

та -о)



У родовому відмінку прізвища на -р мають ті самі 

закінчення, що й загальновживані слова, від яких їх 

утворено: Кушнір – Кушніра, Бондар – Бондаря, 

Скляр – Скляра, Школяр – Школяра

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

частина іменників 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)



Правопис складних слів



УВАГА!

Якщо пів з наступним іменником у формі називного

відмінка становить єдине поняття і не виражає значення

половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист,

півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півóстрів.

ОКРЕМО

 невідмінюваний числівник

пів зі значенням ‘половина’

з наступним іменником —

загальною та власною

назвою у формі родового

відмінка однини

пів áркуша, пів відрá, пів

годúни, пів мíста, пів

óстрова, пів я́блука, пів я́щика;

пів Єврóпи, пів Кúєва, пів

Украї́ни
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Правопис складних слів

відеозв'язок
вебсайт 

мінілекція
смартквартира

віцепрем’єр 
експрезидент 
кон традмірал

адмінреформа
Мін’юст 

спецпідготовка
штрихкод

ДНК-експертиза 
ВІП-зала
е-пошта

смс-повідомлення 
PIN-код

інтернет-портал 
вайбер-спілкування 
zoom-конференція 
онлайн-засідання

прем’єр-міністр
генерал-лейтенант

РАЗОМ З ДЕФІСОМ



ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ
(загальні правила)

РАЗОМ

39

 складноскорочені

слова й похідні від  

них

адмінрефóрма, держмúто,

елітжитло́ , інвестпроєкт,

Кабмíн, Київзеленбýд,

комба́т, нардéп,

епідемситуáція, Святвéчір,

спецвúпуск, фармпрепара́т,

штрихкод; комба́тівський,

соцстра́хівський



абро-, авіа-, авто- (‘само’, 

‘автоматичний’), агро-, аеро-, аква-, 

алко-, арт-, астро-, аудіо-, біо-, боди-, 

боді- (перед голосним), веб-, геліо-, гео-, 

гідро-, дендро-, екзо-, еко-, економ-, етно-, 

євро-, зоо-, ізо-, кібер-, мета-, метео-,

моно-, мото-, нарко-, нео-, онко-, палео-,

пан-, пара-, поп-, прес-, псевдо-, соціо-,

теле-, фіто-, фолк- (фольк-), фоно- та ін.

40

РАЗОМ

слова з першими іншомовними бодибíлдинг,

частинами на голосний та приголосний: бодіáрт, вебсторíнка,
економклáс, 

наркобíзнес,  

пресреліз, 

попмузика, 

соціосфéра,

псевдогромадя́нський



 слова з першим

іншомовним 

компонентом 

анти-, віце-, екс-, 

контр-, лейб-,

обер-, штабс-, 

унтер-

антивíрус, віцепрем’є́р,

ексмінíстр, експрезидéнт,

контрадмірáл, контрудáр,

лейбме́дик, штабскапіта́ н,

унтерофіце́р

Увага!

Із власними назвами та абревіатурами частини

анти-, екс- пишемо з дефісом: екс-Югослáвія, 

анти-АВН.

РАЗОМ

41



З ДЕФІСОМ (-)

 числівниково-літерні

найменування класів, 

будинків, корпусів, 

поштових відділень тощо

будuнок № 28-Г,

кoрпус 3-А; 

Кuїв-1

Увага!
Тире ( — ) ставимо між поєднанням слів зі значенням

приблизності або певних числових меж, що складаються з

двох числівників, позначених цифрами: 3 — 4 дні.
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 ініціальні абревіатури, написані великими або  

малими літерами, з будь-яким словом: ВІЛ-інфéкція,

ДНК-експерти́ за, ВІП-зáла, е-декларувáння,  

смс-повідомлення,е-декларáція, пін-код, PIN-код,  

sms-повідомлення

З ДЕФІСОМ
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 за традицією: карт-блáнш, стáтус-кво та ін.

 буквені нарощення на цифри: 90-ті роки, 2-й ряд, 2-

га програма, 1-й абзац, 1,5 %-й прибуток, 1,5%-ва

компенсація



З Д Е Ф І С О М

Складні іменники, утворені з двох

самостійних іменників без сполучного

голосного звука (у них відмінюємо або

обидва іменники, або тільки другий).

44
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Обидва іменники відмінюємо, якщо 

вони означають:

 спеціальність, професію, наукові звання;

лікар-еколог, член-кореспондент;

 протилежні за змістом поняття: купівля-

продаж, розтяг-стиск.



Другий іменник слова відмінюємо, якщо 

перший:

визначає певну прикмету чи особливість

предмета, особи, явища, названих другим:

бíзнес-план, блок-систéма, ди́ зель-мото́ р,

до́ пінг-контрóль, інтерне́т-видáння, компа́ кт-

диск, піа́р-áкція, фан-клýб, фі́тнес-клуб;

 разом із другим становить єдине

найменування військового звання, державної

посади: прем’єр-мінíстр, генерал-лейтена́ нт,

генерал-майóр.
46



Правопис слів з елементами дво- / двох, 

три- / трьох-, чотири- / чотирьох-

двох-, трьох-, 

чотирьох-

якщо наступна частина є

чотири-: двобальний, триповерховий, двоокис.
47

числівником чи співвідносним

іменником: двохсотий, трьохти-

сячний, чотирьохмільйонний,

чотирьохмільярдний, двохсот-

річчя, трьохсотріччя, чотирьох-

сотріччя

Увага!

В усіх інших випадках пишемо дво-, три-,



З ДЕФІСОМ

буквені 

нарощення на  

арабські 

цифри

2-ге слухання 

1-й квартал

10 %-ва компенсація 

3-тє звернення

 у 4–9-му пунктах

 на початку 40-х – у 90-ті роки ХХ століття



З дефісом

вул. Жилянська, 120-А

будинок 28-Г і 

будинок № 28-Г

корпус 4-Б

Київ-1



З великої букви пишемо початкове слово

постанови, протоколу, ухвали тощо після вступної

(загальної) частини:

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів

України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення

попередньої оплати товарів, робіт і 

закуповуються за бюджетні кошти»

послуг, що  

зміни, що

додаються (з документа).

УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ (ЛІТЕРИ)

Велика буква після двокрапки

50
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Назви свят

З великої букви пишемо всі слова в  

назвах таких свят: День Незале́жності

Украї́ни, День Собо́ рності Украї́ни, День

Конститу́ції Украї́ни (але День юриста та 

інші офіційні свята.)



 У назвах

фінансових

промислових і торгових підприємств,  

організацій,

організаційно-правових форм

товариств,  

тощо:

фірм,  

Виробни́че  

Публі́чне«Поліграфкни́га»,

«Ві́нницький універма́г»,

акціоне́рне 

акціоне́рне 

Центра́́льний

товари́ство  

товари́ство  

автовокза́л, Комуна́льне підприє́мство

З великої букви пишемо перше слово та  

перше слово взятої в лапки символічної 

(умовної) назви і власні назви:

«Київблагоу́стрій», Садо́ве товари́ство «Лісова́ поля́на»,

Об’є́днання співме́шканців багатокварти́рних буди́нків

«Наш дім».
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 У назвах

фінансових

промислових і торгових підприємств,  

організацій,

організаційно-правових форм

товариств,  

тощо:

фірм,  

Виробни́че  

Публі́чне«Поліграфкни́га»,

«Ві́нницький універма́г»,

акціоне́рне 

акціоне́рне 

Центра́́льний

товари́ство  

товари́ство  

автовокза́л, Комуна́льне підприє́мство

З великої букви пишемо перше слово та  

перше слово взятої в лапки символічної 

(умовної) назви і власні назви:

«Київблагоу́стрій», Садо́ве товари́ство «Лісова́ поля́на»,

Об’є́днання співме́шканців багатокварти́рних буди́нків

«Наш дім».
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Увага!

54

У назвах, що складаються

найменування і найменування в

із родового  

лапках, родове

найменування пишемо з малої букви, у найменуванні в

лапках з великої букви пишемо перше (або єдине

слово) і власні назви: видавни́цтво «Ра́нок», готель

«Дніпро́», рестора́н «Ли́бідь», кінотеа́тр «Ки́ївська

Русь», заво́ д «Фарма́ к», конце́рн «Фольксва́ ген»,

конце́рн «Volkswа́ gen», транснаціона́льна корпора́ція

«Jysk», фір́ма «Ім́ідж», орке́стр «Віртуо́ зи Ки́ єва»,

магази́н «Яросла́ в», спорти́вний клуб «Со́кіл».



НАЗВИ САЙТІВ, МЕРЕЖ, 

ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ТОЩО
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 З великої букви та

в лапках – назви

сайтів із родовим

словом

мережа «Фейсбу́к»,

енциклопедія «Вікіпедія» 

пошукова система «Гугл»,

система обміну повідомленнями

«Вайбер».

Увага!
 З малої букви та без лапок – назви сайтів без

родового слова: твіттер, інстаграм.

 З великої букви та без лапок – назви сайтів, ужиті як

назви юридичних осіб: РНБО ввела санкції проти

Яндексу.



НАЗВИ П О С А Д , ЗВАНЬ
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З великої букви пишемо перше слово:
 в офіційних назвах 

найвищих державних

посад та посад

керівників міжнародних 

організацій

Президе́нт Україн́и, 

Голова́ Верхо́вної Ра́ди

Украї́ни, Генера́льний  

секрета́р ООН,  

Президе́нт Сполу́чених

Шта́ тів Аме́рики, 

Прем’єр́-міні́стр Кана́ди



Назви територіальних відділень і 

структурних підрозділів органів державної 

влади та офіційні назви установ місцевого 

значення

Відділ Держгеокадастру в Теплицькому районі  

Вінницької області

Управління Міністерства внутрішніх справ 

України у Волинській області

Департамент земельних ресурсів Виконавчого 

органу Київської міської ради



НАЗВИ ДОКУМЕНТІВ

Закон України «Про 

запобігання корупції»

Цей Закон визначає  

особливості…

З великої літери З малої літери

Про надання чинності

законам України «Про

інноваційну діяльність» та

«Про інноваційні пріоритети

розвитку»

подано до парламенту

проєкт закону України «Про

внесення змін до Конституції

України»



програма…Державна 
Статут…  
Типове положення…
Інструкція з…
Регламент роботи… 

Правила…
Положення про…

НАЗВИ ДОКУМЕНТІВ

З великої літери



• 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)



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.



у місті Харкові

у селі Попільні

у місті Чернівцях 

у місті Запоріжжі

у місті Кривому Розі



Суддею-доповідачем проведено 

необхідні дії з підготовки 

справи до апеляційного 

розгляду.

Рішенням Харківського

апеляційного суду від 11 жовтня 

2021 року позов задоволено.

Суддя-доповідач провів 

необхідні дії з підготовки 

справи до апеляційного 

розгляду.

Харківський апеляційний суд 

своїм рішенням від 11 жовтня 

2021 року позов задовольнив.



Нормативні 

словосполуки

 сторони домовилися

 мені не працюється

 я одягаюся

 це сталося минулого тижня

Порушення синтаксичних норм

дієслова пасивного стану на -ся

– уживання

з іменником

(суб’єктом) у формі орудного 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





«

Термін дії договору з 01 січня 2018 року до

01 жовтня 2021 року.

Термін виконання по 25 грудня 2021 року.



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.

до в офіційно-діловому стилі

по у розмовному стилі



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

по відношенню до щодо, стосовно

не дивлячись на незважаючи на



згідно чогось згідно із чимось

у відповідності до відповідно до

у залежності від залежно від

по відношенню до щодо, стосовно

не дивлячись на незважаючи на



• 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



• дякувати (кому) вам

• заслуговувати (на що) на увагу

• повідомити (кому) вам

• повідомити (кого про) вас про



ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 1.

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.



ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ

 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 № 2

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



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

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ



ЧИСЛІВНИК

Н.в. (Хто? Що?)
Р.в. (Кого? Чого?)
Д.в. (Кому? Чому?)
З.в. (Кого? Що?)
О.в. (Ким? Чим?)
М.в. (На кому? На чому?)



Зв’язок числівника з іменником

• Один узгоджується з іменником у роді,числі і відмінку (одні двері, 
одних дверей тощо)

• Два, три, чотири узгоджуються в називному відмінку множини 
(два програмісти, три будинки тощо)

• Після п’ять і більше іменник уживається в родовому відмінку 
множини (п’ять моніторів, шість зошитів тощо)

• При складених числівниках уживаються у тому відмінку, якого 
вимагає останнє слово ( сто три столи, сто десять столів)



• Після дробових числівників іменник уживається в родовому 
відмінку однини (дві цілі й одна третя тонни, одна друга тонни 
тощо)

• При числівнику з іменником, який має числове значення іменник 
узгоджується з числівником (п’ять з половиною кілограмів, два з 
третиною апельсини)



•• Числіівник півтора узгоджується з з ііменником чоловічогго або
середнього роду в родовому відміінку однини, а числівник півтори
– з ііменником жіночого роду в родовому відмінку однини 
((півтора місяця,, півтори тонни тощо)



Числівники як компоненти складних іменників 
і прикметників

Числівники п’ять - десять, числівники на

-дцять і -десят у складі іменників і
прикметників мають форму родового відмінка 

(із закінченням -и)

Семигодинний,
восьмилітровий, 
двадцятиметровий, 
шістдесятиметровий

Числівники дев’яносто, сто в складних 
словах зберігають форму Н.в.

Сторічний,
дев’яностометровий

Числівники сорок, двісті - дев’ятсот
виступають у складних словах у формі Р.в.

Сорокаріччя, трьохсотлітній

Числівник тисяча входить до складу іменників
і прикметників у формі тисячо-

Тисячолітній









ОТЖЕ

пояснювально-

з΄ясувальний сполучник, за 

допомогою якого щось 

з'ясовують та 

конкретизують (= а саме)

сполучник + частки й, і, а 

(передає відповідність, 

тотожність , яку 

встановлюють, порівнюючи 

що-небудь)

Українська мова є державною 

мовою, отже мовою державно-

адміністративних установ, 

освіти...

Кожна галузь знань, (а) отже і 

державне управління, 

послуговується ...



навіть,  

також,

тобто, особливо, оскільки,  

приблизно, водночас,

передусім, насамперед, відтак та ін.

Не бувають вставними слова



ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ

Назви 

адміністративних  

одиниць

Поштові назви

Назви дат і 

календарних  

термінів

м. (місто), с. (село), с-ще (селище),

смт (селище міського типу),

р-н (район), обл. (область)

вул. (вулиця), просп. (проспект),  

пров. (провулок), пл.(площа)

м-ць (місяць)і міс., р. (рік),

рр. (роки)



Б пін-код, топ-менеджер

В міні-комп’ютер, суші-бар

ТЕСТ

РАЗОМ треба писати ВСІ слова в рядку

А відео/зв'язок, ПЛР/тест

Б орг/відділ, штрих/код

В кібер/злочин, QR/код

З ДЕФІСОМ треба писати ВСІ слова в рядку

А онлайн/послуга, веб/портал

Б аудіо/запис, будинок № 28 /А

В смс/повідомлення, інтернет/провайдер

1. Правильно написано ВСІ слова в рядку

А смартквартира, пів аркуша



Б пін-код, топ-менеджер

В міні-комп’ютер, суші-бар

Правильні відповіді

РАЗОМ треба писати ВСІ слова в рядку

А відео/зв'язок, ПЛР/тест

Б орг/відділ, штрих/код

В кібер/злочин, QR/код

З ДЕФІСОМ треба писати ВСІ слова в рядку

А онлайн/послуга, веб/портал

Б аудіо/запис, будинок № 28 /А

В смс/повідомлення, інтернет/провайдер

1. Правильно написано ВСІ слова в рядку

А смартквартира, пів аркуша



Дякую за увагу!


