
Вступ 

 

 

Матеріали граматичного посібника розраховано на тих, хто вивчає чи  

поглиблює знання з української мови  за професійним спрямуванням, прагне 

опанувати ключові моменти ділового усного й писемного мовлення. У зручній  

табличній формі  подані основні правописні норми та  правила, морфологія. 

Акцентовано увагу  на специфічності уживання іменних і  службових частин 

мови в офіційно-діловому  стилі. 

Теоретичний матеріал  подано у  вигляді  схем, узагальнених таблиць, що  

у свою чергу, дає можливість студентам зосередити увагу на складних випадках  

правопису найуживаніших слів і  словосполучень, основних правилах 

української пунктуації.  

Граматичний посібник буде корисний  усім, хто вивчає фахову 

українську мову, допоможе усунути недоліки підготовки з української мови, 

сприятиме розвитку  загальної культури мовлення. 

 

 

 

      Мова творить людину,   

      не люди говорять мовою, а 

      мова «говорить» людям і людьми 

        Гайдеггер 



Принципи орфографії 

Принцип 

Коротка 

характе-

ристика 

Конкретний випадок Приклад 

Фонема-

тичний 

Написання 

слів 

ґрунтується 

на 

врахуванні їх 

літературно-

нормативног

о звучання.  

За цією 

умовою 

встановлюєть

ся 

відповідність 

між літерами 

та їх 

звуковими 

значеннями 

1. Наголошені й 

ненаголошені [а], [у], [і] та [о], 

крім випадку перед 

наголошеним складом з [у] 

2.Написання і в новоутворених 

закритих складах 

3. Написання о, е після літер 

на 

позначення шиплячих 

приголосних 

4. Літера а на місці 

етимологічного [о] 

перед складом з наголошеним 

[а] 

5.Чергування приголосних 

 

6. Написання суфіксів, які 

утворилися внаслідок 

фонетичних перетворень 

7.Спрощення груп приголосних 

8.Префікс с- перед к, п, т, ф, х 

9.Подовження приголосних 

Двері, книжка 

 

 

Стіл, осінь 

 

Шостий - шести, 

чотири - четвертий  

Гарячий,  

допомагати  

Нога - ніжка - на  

нозі  

Юнацький, козаччина 

 

Пізній, сонце  

Скочити, стихати 

Знання, вчення 

Морфо-

логічний 

Однакове 

написання 

морфем 

навіть за 

умови 

різного 

звучання у 

формах цього 

слова або в 

споріднених 

словах 

1. Написання [е] та [и] на 

позначення 

ненаголошених е та и, о перед 

постійно наголошеним [у] 

2. Написання літер, що 

позначають 

глухі приголосні у позиції перед 

дзвінкими, а також дзвінкий [г] 

перед глухими 

3.Префікс з- перед глухими, 

крім к, 

п, т, ф, х 

4. Префікс роз-, без-  перед 

шиплячими 

5. Дієслівні форми на -шся, -

ться 
 

6. Подвоєння літер на межі 

різних 

морфем 

Степи, живемо, 

зозуля, тому 

 

Боротьба, вогко 

 

 

 

Зсадити, зшити 

 

Розжувати,  

безчестя  

Намагаєшся,  

збігаються  

Відділ, осінній 



 

 

 

 

 

 

 

 

Історич-

ний 

(тради-

ційний) 

Деякі сучасні 

написання не 

пояснюються 

ні вимовою, 

ні 

граматичною 

будовою, 

тобто ці 

слова 

передаються 

на письмі 

традиційно 

1. Написання літер я, ю, є,  ї 

на 

позначення двох фонем 

2. Написання слів з 

ненаголошеними голосними [е], 

[и], [о], що 

не перевіряються наголосом 

3. Написання літери щ на 

позначення звуків [ш] і  [ч] 

4. Подвоєння літер у словах 

іншомовного походження 

Ясен, в'юнкий, 

єдність, їжак 

Левада, кишеня, 

лимон, лопух, комин 

 

Щастя, щедрість 

 

Мадонна, ванна,  

Мекка 



Принципи пунктуації 

 

Принцип 
Коротка 

характеристика 
Розділові знаки 

Граматичний 

(структурний, або 

синтаксичний) 

Розділові знаки є 

показниками 

граматичної структури, 

синтаксичної будови 

речень або тексту 

1. Крапка в кінці речення 

2. Розділові знаки у реченнях з однорідними 

членами 

3. Розділові знаки у реченнях з відокрем- 

леними означеннями та прикладками у 

позиції після означуваного слова 

4. Розділові знаки у реченнях зі  

вставними, вставленими компонентами, 

звертаннями та вигуками 

5. Розділові знаки, функція яких - 

виділення частин складних речень 

Логічний 

(смисловий) 

Уживання розділових 

знаків з урахуванням 

значення окремих 

структурних частин 

речення та 

зв'язків між ними з 

метою розуміння 

писемного тексту 

(логічний принцип 

пов'язаний зі 

структурним) 

1. Крапка в кінці речення 

2. Три крапки в кінці або усередині 

речення 

3. Розділові знаки у реченнях 

з однорідними членами 

4. Розділові знаки у реченнях 

з відокремленими членами 

5. Розділові знаки у реченнях зі вставними, 

вставленими компонентами, звертаннями, 

вигуками 

6. Розділові знаки, мета яких - виділення 

частин складних речень, прямої мови, 

цитат 

7. Розділові знаки на позначення логічно 

завершених частин тексту 

Інтонаційний Розділові знаки 

уживають з метою 

відтворення інтонації 

речення або тексту, а 

також є показниками 

ритмомелодики мови 

(інтонаційний принцип 

є допоміжним до 

граматичного 

(структурного) та 

логічного (смислового) 

1. Крапка, три крапки, знак оклику, знак 

питання в кінці речення 

2. Позначення коротких пауз комою, 

довгих - крапкою, тире; незакінченої 

думки - трьома крапками 

3. Знак оклику для позначення 

емфатичної паузи після вигуків і звертань 

 

 

 

 



Вживання апострофа 

                  ставиться                                                                                не ставиться 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Апостроф 

Перед  я,ю,є,ї  Після літер б, п, в, м, ф, 

якщо перед ними стоїть 

інший приголосний 

(крім р), що належить 

до кореня: тьмяний, 

присвята, дзвякнути, 

Ужвюк, Довбяга, але 

верф'ю, Карп'юк, Щерб'юк 

—і 

Після літер б, п, в, м, ф, які передають на 

письмі тверді губні приголосні звуки, якщо 

перед ними немає кореневого приголосного 

(крім р): Дерев'янко, Стеф'юк, обов'язок, 

поголів'я, торф'яний 

Після р в кінці складу: сузір'я, Кир'ян, 

Мар'єнко, повір'я 

Після префіксів, що закінчуються на 

приголосний: З'явин, Під'ярків, від'їзд, 

роз'яснити, з'явитися, без'ядерний 

Після к  у слові Лук'ян та похідних від нього: 

Лук'яненко, Лук'янчук, Лук'янівка, Лук'янець 

У складних словах, перша частина яких 

закінчується на приголосний: пів'ящика, 

трьох'ярусний 

 

Після  р, що позначає м'який 

приголосний на початку складу: 

ряд, повітря, порядок, Жабокряк, 

Варюта 



Тире у простому реченні  

 

Правило Графічна схема Приклад 

Тире ставиться 

1) підмет і присудок 

виражені іменником 

або числівником у 

називному відмінку 

ім., ч. Н.в. – 

 ім., ч.Н. в. 

Мова - продукт тривалого історичного 

розвитку народу (І. Ющук) 

П'ять на п'ять - двадцять п'ять (Нар. 

творчість) 

2) один із головних 

членів речення або 

обидва є інфінітивом 

інф. –інф. 

 ім., Н.в. -інф. 

Життя прожити - потоптати сум  

(А. М'ястківський) 

3) перед присудком 

стоять слова 

то, це, це є, значить, 

ось, це значить 

___то____ 

це___ 

ось ___ 

значить____ 

Мої зернини - то слова (Д. Павличко) 

Душа - це конвалія ніжна (X. Алчевська) 

Тире не ставиться 

1) підмет або 

присудок виражені 

особовим, 

присвійним 

займенником, 

прикметником, 

дієприкметником, 

порядковим числів- 

ником 

2) перед присудком 

стоять слова як, 

ніби, мов або не 

займ.           займ. 

прикм.        прикм. 

дієприкм. дієприкм. 

порядко-  порядко-

вий                вий 

числівник числівник 

 

 

 

____ як_____ 

ніби 

мов 

не 

Діла незабутні дідів наших  

(Т. Шевченко) 

 

 

 

 

Але життя не сон... Воно не склянка чаю 

(В. Сосюра) 

Увага! Тире може 

ставитися за умови 

логічного та 

емоційного виділення 

Ми - атомні заложники прогресу (Л. Костенко)  

Рідна мова - не степ, не хата, а народу мого душа (В. Гонча-

ренко) 

Земля - мов казка (В. Симоненко) 

Невідоме страшне саме через те, що воно - невідоме  

(Ю. Шовко-пляс) 

Умовні позначення:        _______підмет  ________присудок 

 

Тире на місці пропущеного члена речення в неповному реченні  

 

Тире ставиться Тире не ставиться 

1) на місці пропущеного присудка: 

Та мелодія - у серці 

У моїй - твоя рука... (З. Кучерява) 

2) якщо пропущено інший член речення і 

його треба інтонаційно виділити: 

Одні завзято борються за правду а інші - 

уникають боротьби. (Д. Луценко) 

На місці пропущеного члена речення, якщо 

немає потреби емоційного підкреслення та 

паузи: 

В зелених трав       ах яблука червоні  

(М. Стельмах) 

 



Правила вживання знака пом’якшення  

                  пишеться                                                                                не пишеться 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знак пом’якшення  

Після літер д, т, з, с, ц, л, н у кінці та в 

середині слів перед літерами, що позначають 

тверді приголосні звуки: молодь, біль, колись, 

Гринь, Швець, ганьба, близько 

Після літер, що позначають губні та 

шиплячі звуки: степ, плач, сімсот, 

Голуб, Гчадиш 

Після р у кінці слова та складу: 

бібліотекар, секретар, інженер, 

Гончар, Скляр, але Горький 

Після м'яких приголосних у середині складу 

перед о: льотчик, сьомий, трьох 

Між подовженими м'якими 

приголосними: знання, приладдя 

У сполученнях лц, нц, лч, нч, які 

походять від лк, нк. матінці 

(матінка); рибалці (рибалка) 

Після н перед шиплячими та 

суфіксами -ськ(ий), -ств(о): 

менший, тонший, громадянство, 

Уманський 

Після н перед шиплячими та 

суфіксами -ськ(ий), -ств(о): 

менший, тонший, громадянство, 

Уманський 

 

У прикметникових суфіксах -

ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий): 

український, ткацький, ризький, 

але боязкий, плаский, різкий (не 

утворюють суфікс) 

У
 п

р
із

в
и

щ
ах

 і
з 

су
ф

ік
са

м
и

 -
ец

ь
, 

-а
н

ь
, 

-е
н

ь
, 

-о
н

ь
, 

-о
н

ь
к

а
, 

-о
н

ь
к

о
, 

-у
н

ь
, 

-

ун
ь
к

, 
-і

л
ь
, 

-е
л

ь
, 

-о
л

ь
, 

-а
л

ь
, 

-а
сь

, 
-у

сь
, 

-и
сь

, 
-и

сь
к

, 
-е

н
ь
к

-,
 -

сь
к

-,
 -

ц
ь
к

-,
 -

зь
к

-:
 Д

уб
о
ве

ц
ь
, 
Д

о
вг

а
н
ь
, 
П

а
вл

ус
ь
, 
С

т
а
ви

ц
ь
к
и
й

 

 

Після літери н у суфіксах 

-еньк-; -оньк-, -ісіньк-; 

-юсіньк-: серденько, 

тихесенький, малюсінький, 

повнісінький 

У сполученнях льц, ньц, льч, 

ньч, що походять від льк, ньк 

неньці, неньчин (ненька); доньці, 

доньчин (донька) 

Після м'якого л перед наступним 

м'яким приголосним: 

рибальський, їдальня, 

Смольський, кільце 

У дієслівних формах дійсного та 

наказового способу: здасться, 

робить, станьте 

У родовому відмінку множини 

іменників жіночого роду м'якої 

групи 1 відміни й середнього 

роду на - нн(я), -ц(е) II відміни: 

друкарень, сердець 

Між двома м'якими приголосними, 

крім л: сміх, щастя, радості, 

ніжність, майбутнє, виняток: 

різьбяр, тьмяний 

Після д, н перед -ченк-, -чук-, -

чишин: Радченко, Осадчук, 

Федчишин, Степанчук 



Розділові знаки у реченнях з однорідними членами реченння 

 

Правило Графічна схема Приклад 

Кома с т а в и т ь с я  між однорідними членами речення  

Не з’єднаними 

сполучниками  

О,О,О Численні покоління формують її (мову), розвивають, 

збагачують, удосконалюють, наповнюють власним 

життєвим досвідом… (І.Ющук) 

2. Перед 

протиставними 

сполучниками 

О, а О  

але  

проте 

 зате  

однак  

та (у значенні але) 

Тече вода в синє море, Та не витікає (Т. Шевченко) 

3. Перед другою 

частиною 

парних 

сполучників 

не тільки О, а й О 

 не лише О, а й 0  

як О, так і О  

хоч О, але О  

не стільки О,  

скільки О 

Жити - це значить не тільки брати, а й давати  

(Д. Ткач) 

4. Перед 

повторюваними 

єднальними і 

розділовими 

сполучниками, 

зокрема перед 

першим, якщо 

він стоїть між 

однорідними 

і О, і О;  

О, і О, і О;  

то О, то О;  

чи О, чи О;  

або О, або О;  

не то О, не то О;  

чи то О, чи то О 

У нас ще є і зорі он, і клен (Л. Костенко)  

Ні мертва мова, ні мертва цивілізація ніколи не 

можуть схвилювати світ (Б. Шоу)  

Теє слово всім давало то розвагу, то пораду 

 (Л. Українка) 

5. Між парами 

однорідних 

О і О, О і О У слові народ втілив красу і багатство 

навколишнього світу, свої думки, почуття, 

переживання, любов і ласку, ніжність і 

великодушність, гнів і ненависть  
(В. Сухомлинський) 

Кома не ставиться між однорідними членами речення 

1. Перед 

одиничними 

єднальними або 

розділовими 

сполучниками 

О і О 

та (і)  

О  чи О 

О або О 

Ні, не бійся зігріти  

Чи підтримати когось (В. Крищенко)  

Повітря ставало по-материнськи сухим та лагідним 

(Є. Гуцало) 

2. Перед першим 

повторюваним 

сполучником, 

якщо з нього 

починається 

перелік 

О і О  

О чи О 

 О або О 

Коли хочеш і ніжність свою, і красу  

3 хвилюванням відчуть, як на віі сльозу,  

Слухай пісню вкраїнську! (С. Джусуєв) 

3. Перед 

повторюваними 

єднальними 

сполучниками, 

що з'єднують 

пари однорідних 

членів, які є 

О і О і О Я знав міста, ліси і гори і в морі  

бачив кораблі (А. Малишко) 



різними членами 

речення 

4. У стійких сло-

восполученнях, 

між 

однорідними 

членами, що 

утворюють 

смислову єдність 

і О і О 

ні О ні О 

І так і сяк; ні світ ні зоря;  

ні кінця ні краю; ні вдень ні вночі;  

ні пуху ні пера; і радість і горе.  

Життю - ні кінця ні начала (Б. Олійник) 

Тире між однорідними членами речення ставиться 

1. Якщо 

однорідні члени 

речення не 

з'єднані 

сполучниками та 

протистав-

ляються один 

одному 

О - О Ми засіваємо житейське море і не на день минущий-

на віки (М. Олійник) 

2. Якщо 

наступний 

однорідний член 

речення 

(присудок) 

виражає швидку 

зміну подій, 

уточнення, 

наслідок, 

пояснення 

О - О Кінь басує - от-от річку, 

от-от перескочить (Т. Шевченко) 

Крапка з комою ставиться між однорідними членами речення 

Якщо однорідні 

члени речення 

поширені, а в їх 

складі є свої 

розділові знаки 

О, О;О Привіт тобі, зелена Буковино,  

Твоїм хорошим горам і гаям;  

Твоїм одважним, дорогим синам! 

(В. Самійленко) 

Умовні позначення: О - однорідні члени речення 

 

 



Розділові знаки у реченнях з однорідними і неоднорідними означеннями 

 

Правило Графічна схема Приклад 

Однорідні означення 

1. Виконують 

функцію художніх 

означень (епітетів) 

Ө, Ө  Море стелиться гарним, важким океаном 

(Леся Українка) 

2. Характеризують 

предмет за однією 

ознакою 

(кольором, 

розміром, 

матеріалом тощо) 

Ө, Ө Без мистецтва життя було б холодним, 

незатишним, непривітним (Л. Дмитренко) 

3. Першим стоїть 

непоширене 

означення, а 

другим - поширене 

Ө, поширене 

означення 
Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, 

сповнена музики й квіткових пахощів 

- скількома епітетами супроводяться 

визначення української мови! (0. Гончар) 

4. Стоять після 

означуваного слова 

Озн. сл., Ө,  Ө 

Озн. сл., Ө  

або Ө  

чи і 

Мова, писемна чи усна, характеризує людину 

більше, ніж навіть її зовнішність або вміння 

поводитись (Д. Лихачов) 

Неоднорідні означення 

1. Характеризують 

предмети у різних 

планах 

Ө Ө Під осіннім холодним небом табір здавався 

великим кладовищем (0. Довженко) 

2. Першим стоїть 

поширене 

означення, а 

другим - 

непоширене 

Поширене 

означення  Ө 

непоширене 

означення 

На пляжі купиннями зачорніли викинуті 

прибоєм морські водорості (0. Гончар) 

3. Не можуть бути 

з'єднані 

сполучником і 

 Під ногами стелиться зелений трав'янистий 

килим (1. Нечуй-Левицький) 

Умовні позначення: Ө - означення 

 

Примітка.  Між однорідними означеннями кома ставиться,  

між неоднорідними – не ставиться 



Розділові  знаки у реченні з узагальнювальними словами до однорідних членів 

 

Правило Графічна схема Приклад 

1. Двокрапка 

ставиться, якщо 

однорідні члени 

речення стоять після 

узагальнювального 

слова 

Примітка. Іноді може 

стояти тире 

∆: О, О, О 

∆- О, О, О 

Ти знала все: і сходження, і болі  

(М. Федунець)  

В ньому все - тополі, квіти, сонце й поле  

біля хати (В. Терен) 

2. Тире ставиться, 

якщо однорідні члени 

речення стоять перед 

узагальнювальним 

словом 

О, О, О - ∆  І палаюче сяйво зорини, і задумливий цвіт 

материнки, і вогонь лугової калини - вся в 

мені Ви, як є... (Д. Луценко) 

3. Якщо перед 

однорідними членами 

речення стоять слова  

а саме, як-от, 
наприклад, то перед 

ними ставиться кома, 

а після них - 

двокрапка 

∆, а саме: О, О, 

як-от,  

наприклад 

Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, 

куликів, курочок - можна було викосити 

косою в траві, якщо підвернеться, або 

впіймати (О. Довженко) 

4. Якщо 

узагальнювальне сло-

во й однорідні члени 

речення стоять у 

середині речення, то 

після 

узагальнювального 

слова ставиться 

двокрапка, а після 

однорідних - тире 

∆: О,О, О - Тут все: і повітря, і тиша, і дерева - 

сповнене такої сили, що й сам мимоволі 

стаєш сильнішим (Із газети) 

Умовні позначення: ∆ - узагальнювальне слово; О - однорідні члени речення 

  



Чергування приголосних  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чергування приголосних   

Чергування за слово-

зміни та словотворення:  

[г]-[ж]-[з]: перевага  -    

переважати – 

 у   перевазі; 

[к]-[ч]-[ц]: бік - бічний –  

у боці; 

[х]-[ш]-[с]: дух - душний 

- у дусі 

[б]-[бл]: любити - люблю;  

[п]-[пл]: купити - куплю;  

[в]-[вл]: ловити - ловлю;  

[м]-[мл]: тямити - тямлю; 

[ф]-[фл]: графити -

графлю 

Чергування приголосних у 

дієслівних формах:  

[г]-[ж]: могти - можу;  

[з]-[ж]: возити - вожу;  

[к]-[ч]: скакати - скачу,  

[т]-[ч]: котити - кочу,  

[х]-[ш]: колихати - колишу,  

[с]-[ш]: просити - прошу, 

[ст]-щ [шч]: пустити - пущу,  

[д]-[дж]: садити - саджу, 

[зд]- [ждж]: їздити - їжджу 



Зміни приголосних за їх збігу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни приголосних за їх  збігу на межі кореня і суфікса    

Творення прикметників 

із суфіксом -ськ(ий) та 

іменників із суфіксом -

ств(о):  

[г]-[ж]-[з]+ -ськ-, -ств- > 

-зьк-, -зтв-: боягуз -

боягузький, боягузтво; 

[к]-[ч]-[ц]+ -ськ-, -ств- > 

-цьк-, -цтв-: козак - 

козацький - козацтво; 

[х]-[ш]-[с]+ -ськ-, -ств- 

> -ськ-, -ств-: товариш 

- товариський, 

товариство 

Примітка. У деяких 

прикметниках 

іншомовного по-

ходження ця зміна 

не    відбувається: нью-

йоркський, казахський,   

тюркський,    

цюрихський, баскський 

 

 

За творення прізвищ на  

-енко, -ук групи 

приголосних -ськ-, -зьк-

відповідно  змінюються в 

[шч] (орфографічно щ), -

жч-: Васько - Ващенко, 

Ващук; Кузько - Кужченко 

Примітка. У присвійних 

прикметниках,  які  по- 

ходять від власних 

назв, із суфіксами -ск-, ськ- 

с на письмі зберігається, а 

к переходить у ч: Параска 

- Парасчин; -шк-[шч] 

(орфографічно щ): 

Мелашка - Мелащин 

Приголосні основи [к], 

[ц] перед суфіксом -н-

змінюються в ч: безпека 

- безпечний; але: поміч 

- помічник, ніч - нічний. 

Винятки: дворушник, 

мірошник, рушник, 

рушниця, сердешний, 

соняшник, торішній 

Групи приголосних -ск-, 

-ст- змінюються в [шч] 

(орфографічно щ), -зк- 

у -жч- за творення 

дієслівних форм: 

простити - прощати, 

але: простиш, простіть; 

брязк - бряжчати 

Творення вищого ступеня 

порівняння прикметників 

і прислівників: [г]-[ж]-[з]  

+ -ш, -іш > -жч-: дорогий 

- дорожчий - дорожче, 

дужий - дужчий, дужче, 

вузький - вужчий, вужче; 

[с] + -ш- > [шч] 

(орфографічно щ): 

високий - вищий, вище 

Творення іменників із 

суфіксом -ин(а): -цьк-  + -

ин- > -чч-: німецький 

- Німеччина, виняток: 

Гвличина; -ськ-, -ск- +  -

ин- > [шч] (орфографічно 

щ): уманський - 

Уманщина, віск - вощина 



Розділові знаки к реченнях з відокремленими означеннями  

 

Правило Графічна схема Приклад 

Відокремлюються 

1. Означення, виражене 

прикметниковим або 

дієприкметниковим зво-

ротом, якщо стоїть після 

означуваного слова 

(оз. / сл.), 

/прикметниковий 

зворот; 

дієприкметниковий 

зворот/ 

Над луками, залитими квітневою повінню, 

холонув оранжевий вечір (Гр. Тютюнник) 

Плід червоний, соку повен, рвуть маленькі 

руки (В. Сосюра) 

2. Означення, що стоїть 

перед означуваним сло-

вом і має додаткове об-

ставинне значення 

/ /, (оз. / сл.) 

додаткове значення 

обставини 

Збуджені, натоплені після чесної праці, 
друзі вернулися в лісову хатину  

(К. Гордієнко) 

3. Непоширені 

означення, якщо вони 

стоять після 

означуваного слова, 

перед яким є інше 

означення  

Примітка У деяких 

випадках з метою 

підсилення значення 

ставиться тире 

/               /, (оз./сл.) 

/ /, / /, 

/               / (оз./сл.) - 

/ /, / /, 

3 буйним вітром, свавольним і диким, 

струнко рвуться кудись вдалечінь...  

(П. Тичина) 

 Батьківська мова - гучна, солов’їна, в 

чому, скажи, твоя смертна провина... 

 (Ю. Доценко) 

4. Означення у будь-якій 

позиції, якщо воно 

стосується особового 

займенника 

(оз./сл.), /            /, 

 /           /, (оз./сл.) 

Благословенні ви, сліди,  

Не змиті вічності дощами 

(М. Рильський)  

Принижувана, цькована і гнана, 

Ти з вуст вишневих отрясала страх...  

(Н. Нікуліна) 

5. Неузгоджені 

означення, якщо вони 

стоять після узгоджених 

/узгоджен./, 

/неузгоджен./ 

 

Невід'ємною частиною обличчя Києва 

стали квартали новобудов, світлі, з 

широкими проспектами та бульварами 

(3 газети) 

Не відокремлюються  

Означення, виражені 

дієприкметниковим чи 

прикметниковим 

зворотом, що стоїть 

перед означуваним 

словом і не має 

обставинного значення  

/            / (озн./сл..) І збурений трудом прийдешній день 

людські тривоги й радощі приносив 

(Д.Луценко) 

Умовні позначення: (оз./сл..) – означуване слово; /           / - відокремлене означення  

 



Спрощення в групах приголосних   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрощення     

Відбувається 

 
Відбувається частково  Не відбувається 

У таких словах: 

зап'ястний, кістлявий, 

пестливий, хвастливий, 

хворостняк, 

шістнадцять 

У давальному і місцевому 

відмінках однини 

іменників жіночого роду 

І відміни: піаністці, 

оптимістці, аспірантці, 

звістці, частці 

У групах приголосних -

зкн-, -скн- випадає к за 

творення дієслів 

із суфіксом -ну-: блиск - 

блиснути, брязк -

брязнути, але: випускний, 

пропускний, вискнути 

У групах приголосних -

ждн-, -здн-, -стл-, -стн- 
випадають д і т: 

тиждень - тижневий, 

проїзд - проїзний, щастя -

щасливий, честь - чесний 

Лише в усному мовленні, а 

на письмі не передається у 

прикметниках, утворених 

від іменників іншомовного 

походження: аван- 

постний, баластний, 

компостний, контрастний, 

форпостний, 

студентський,  

туристський 

У групі приголосних -

слн- випадає л:  

масло - масний, 

ремесло - ремісник 



Розділові знаки у реченнях з відокремленими прикладками  

Правило Графічна схема Приклад 

Відокремлюються 

1.Поширена прикладка, 

що стоїть після 

пояснювального 

іменника   

V, прикладка  Дружина вчителя, молода 

виснажена жінка, вибігла з двору, 

сувора, замкнена (К. Гордієнко) 

2. Поширена прикладка, 

що стоїть перед 

пояснювальним 

іменником і має 

обставинне значення 

прикладка. V Чудовий піаніст, Лисенко 

надзвичайно тонко й художньо передавав 

твори Шумана, Шопена, Ліста (В. Дяченко) 

3. Поширена й 

непоширена прикладка, 

яка стосується особового 

займенника, незалежно 

від позиції щодо 

означуваного слова 

(ос/з),  

прикладка 

прикладка, 

(ос/з.) 

У нас, нащадків козацтва, Хороброго 

юнацтва. Та сама пливе кров...  

(Д. Макогон) 

4. Поширена і 

непоширена прикладка, 

виражена загальним 

іменником, стосується 

власної назви і стоїть 

після неї 

∆, прикладка Це Маруся Чурай, українська Сапфо, 

донька полтавського сотника з 

Хмельниччини (0. Гончар) 

5. Прикладка, яка 

приєднується за 

допомогою слів родом, 

на ім'я, або, тобто, на 

ймення, так званий 

, на ім’я родом тобто 

або прикладка, 

І коли чорнобородий наглядач, себто 

Тимофій Іванович, завагався з досади, що 

не він видався умом, господарським хистом, 

дід Калина цілком переконав його (К. 

Гордієнко) 

6. Прикладка, що при-

єднується за допомогою 

слова як і має 

обставинний відтінок 

причини 

, як прикладка, 

обставинне значення 

Як син, тобі доземно уклонюсь (В. Стус) 

7. Поширені прикладки, 

які мають уточнювальне 

значення або містять у 

своєму складі розділові 

знаки, відокремлюються 

тире в кінці речення 

- прикладка, 

поширена прикладка 

уточнення 

Попереду на баскому, на коні гарячім їде 

славний Конашевич - кошовий козачий 

 (В. Симоненко) 

Не відокремлюється 

1. Прикладка, яка стоїть 

перед пояснювальним 

іменником і має лише 

означальне значення 

прикладка V 

означальне значення 
Студентка педагогічного факультету 

Наталка хоче пов'язати своє подальше 

життя із працею в школі 

2. Прикладка, що 

приєднується за 

допомогою слова як і 

означає в ролі кого або 

чого 

як в ролі,  кого, 

чого?  

Прикладка 

Материнська жата як джерело, як 

генетичне коріння роду сприймається не 

лише як домівка, а ширше - рідна земля  

(Т. Косміна) 

Умовні позначення: V - пояснювальний іменник; ∆ - власна назва; (ос/з.) - особовий 

займенник; 



Типи подвоєння літер  

 

Унаслідок збігу двох однакових приголосних 

звуків на межі значущих частин слова: 

возз'єднати, віддати, істинний, безіменний, 

розрісся 

Унаслідок фонетичного уподібнення: знання, 

надбання, зілля, розповіддю 

 

Подвоєння літер на позначення на письмі збігу  

однакових приголосних звуків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подвоєння - це збіг однакових приголосних звуків на межі частин слова 
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 Кореня або основи на 

[н] або [н'] і суфіксів -

н(ий), -них, -ниц(я): 

щоденний, вагонний, 

годинник, Вінниця 

Основи дієслова 

минулого часу на с 

 і постфікса -ся: 

винісся, розрісся 

Перед суфіксом -ість 

в іменниках та 

прислівниках, 

утворених від 

прикметників із 

подвоєним н: 

законний, 

законність, законно 

На межі двох су-

фіксів: письменник, 

іменник 

У збільшувально-

підсилювальному 

суфіксі -енн(ий): 

здоровенний, 

численний 

У наголошених 

прикметникових 

суфіксах -енн 

(ий), -анн(ий) зі 

значенням 

можливості або 

неможливості 

дії: здійсненний, 

несказанний, 

незрівнянний 

 

У прикметниках на 

-енн(ии) 

старослов'янського 

походження: 

священний, 

блаженний, 

благословенний 

У деяких 
словах: бовван, 

Ганна, лляний,  

овва, ссати і 

похідних від них 



Подвоєння літер на позначення  

подовженої вимови приголосних звуків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подовження - це подовжена вимова однакових приголосних звуків [д], [т], [з], [с], [ц], 

[л], [н], [ж], [ч], [ш] між голосними (на письмі позначаються двома літерами) 

Перед я, ю, є, і в усіх відмінках іменників 

середнього роду II відміни (крім родового 

множини): життя, знання, сторіччя, 

життю, знанню, сторіччю, ужитті, у 

знанні, у сторіччі 

Перед е, ю у формах  

теперішнього часу дієслова лити: 

ллю, ллєш, ллємо, ллєте, ллють 

Перед я, ю, є, і в усіх відмінках іменників 

середнього роду II відміни (крім родового 

множини): життя, знання, сторіччя, 

життю, знанню, сторіччю, ужитті, у 

знанні, у сторіччі 

Перед я, ю в прислівниках на 

зразок зрання, навмання, 

спросоння, попідвіконню, 

попідтинню 

Перед ю в орудному відмінку іменників жіночого роду однини III відміни, якщо в 

називному відмінку основа закінчується на м'який або шиплячий приголосний:  

міць - міццю, ніч - ніччю 



Розділові знаки у реченнях  

з відокремленими обставинами 

 

Правило Графічна схема Приклад 

Відокремлюються 

1. Обставини, виражені 

дієприслівниковим зво-

ротом, незалежно від 

позиції у реченні 

, /дієприслівниковий 

зворот/, /             /, /              

/ 

Осіннє сонце поволі сідало за обрій, 

забарвлюючи хмари в бурштиново-

червоний колір (В.Андріюк) 

2. Обставини, виражені 

одиничними дієприслів-

никами, якщо вони 

означають додаткову 

дію, час, причину, умову 

Одиничні, 

/          /, /          /, 

час, причину, умову, 

спосіб дії 

Міцнію, беручи, віддавши -багатію (І. 

Муратов) 

3. Обставини, виражені 

іменниками з приймен-

никами (за бажанням 

автора) 

, /          /, 

незважаючи на; на 

відміну від; у зв'язку 

з; завдяки; згідно з; 

залежно від; 

внаслідок; з причин; 

за браком; за згодою; 

на випадок; 

відповідно до 

Незважаючи на маленький вітерець, 

парило і робилося душно (Г. Тютюнник) 

Все це, згідно з планом, повинно було 

згоріти дотла, спопелитись, знебутись 

 (О. Гончар) 

Не відокремлюються 

1. Дієприслівникові зво-

роти фразеологічного 

типу 

/фразеологічні 

звороти/ 

Працювати не покладаючи рук 

 

2. Обставина, виражена 

одиничним 

дієприслівником, на 

позначення способу дії 

/одиничний/ 

спосіб дії 

Ідуть співаючи дівчата (Т. Шевченко) 

3. Обставина, виражена 

дієприслівниковим 

зворотом, на початку 

якого стоїть 

підсилювальна частка 

й /              / Можна помилитися й маючи точні 

відомості спостережень 

4. Дієприслівниковий 

зворот, що за змістом 

тісно пов'язаний з 

дієсловом-присудком 

/дієприслівниковий 

зворот /пов'язаний з 

дієсловом 

присудком 

Вона читала лежачи на піску 

Умовні позначення:                  обставина;, /            /, відокремлена обставина 

 



Правопис префіксів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Префікси пишуться  

від-, під-, над-, об-, 

між- без зміни 

кінцевого 

приголосного: 

відзначати, підхід, 

надпотужний, 

обмірковувати, 

міжрегіональний 

з- (іноді із-) перед 

голосними, а також 

дзвінкими 

та глухими 

приголосними: (крім 

[к], [п], [т], [ф], [х]): 

зобов'язання, зшити, 

зчистити 

с- перед коренем, 

що починається 

звуками [к], [п], 

[т], [ф], [х]: 

скалькований, 

сповільнення, 

стверджений, 

сформований, 

сховати 

прі- у словах: прізвище, 

прізвисько, прірва, 

прірвистий 

при- у дієсловах зі 

значенням приєднання, 

наближення, 

частковості або 

результату дії: 

присісти, приєднати 

пре- для вираження 

збільшеної міри 

ознаки, якості 

та близький за 

значенням до слова 

дуже: предобрий, 

премудрий, предорого 

= дуже дорого 

зі- (рідше зо-), якщо 

корінь починається 

двома (трьома) 

приголосними: 

зібрати, 

зіставлений, 

зомліти, зітліле й 

зотліти 
прі- у словах: 

прізвище, 

прізвисько, прірва, 

прірвистий 

пре-, пред- у словах 

старослов'янського 

походження: 

престол, предтеча 



Розділові знаки в реченнях  

з відокремленими додатками 

 

Правило Графічна схема Приклад 

Відокремлюються 

1. Додатки, які вживаються 

зі словами крім, окрім, за 

винятком, включно з, на 

відміну від, навіть, 

особливо та ін. і мають 

значення включення, 

виключення 

 

2. Додатки зі словом 

замість на позначення 

предметів, які можуть 

заміщати один одного 

 

Примітка. Додатки зі 

словом замість не 

відокремлюються за умови 

їх заміни відповідною 

синтаксичною конструк-

цією з прийменником за 

крім 

окрім 

за винятком 

, включно з_ _ _ _     , 

навіть  

особливо  

на відміну від 

 

 

,замість_ _ _ _ _ _ _  ,  

 

 

 

 

 

замість _ _ _ _ _ _ ,  

 

На відміну від свого батька з його 

співучою душею, Ольжич хотів бути 

маломовним... (У. Самчук) 

 

 

 

 

 

Екскурсанти рушили у подорож літаком, 

замість поїзда 
 

 

 

Син пішов на роботу замість матері. - 

Син пішов на роботу за матір 

Умовні позначення: _ _ _ _ _ _ _ _відокремлений додаток  

 



Складні іменники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Правопис складних іменників   

Разом Через дефіс 

Складні іменники, утворені з двох 

основ зі сполучними голосними о, е, є 

Складні іменники, утворені з двох    

іменників без сполучних голосних 

Одна з основ дієслівного поход-

ження, друга - іменникового: 

лісосплав, самохід, енергоносій, 

бурелом, життєпис 

Означають протилежні за змістом 

поняття: купівля-продаж, щастя-

горе, радість-сум 

Одна з основ прикметникового 

походження, друга - іменнико-

вого: чорнозем, чорногуз 

Складаються з назв близьких за 

змістом або повторюваних 

понять: з діда-прадіда, батько-

мати 

Обидві основи іменникового 

походження: шлакоблок, 

бензопровід 

На позначення казкових 

персонажів: Лисичка-Сестричка 

Складні прізвища, географічні 

назви, іншомовні назви 

проміжних сторін світу: 

Переяслав-Хмельницький,  

норд-вест 

Складні іменники, утворені з двох або 

кількох основ без сполучних голосних 

Одна з основ числівник, друга - 

іменник: шістдесятиріччя  

(але: 60-річчя) 

Перша - дієслівна основа у формі 

наказового способу: зірвиголова 

Перша частина -пів, -напів, -полу- 

із загальними назвами: пів'ясена, 

напівсон, полумисок (але: пів-

Києва) 

Слова з першою частиною авіа-, авто-, 

біо-, вело-, гідро-, екстра-, макро-, 

метео-, мікро-, тілі-, мото-та ін.: 

авіаспорт, автострада, 

мотовелоспорт 
Усі складноскорочені слова: держбанк, 

профспілка, земвідділ 

Означають складні одиниці виміру: 

кіловольт-ампер, тонно-миля, 

брутто-тонна 

Означають професію, спеціальність, 

учений ступінь, державну посаду: 

лікар-еколог, інженер-технолог, 

прем'єр-міністр 

Сполучення слів на позначення назв 

рослин: розмай-зілля, брат-і-сестра,  

3 першою частиною віце-, екс-, лейб-, 

максі-, міні-, обер-, унтер-: 
президент, міні-спідниця 

 
Іменники, в яких перше слово підкрес-

лює певну ознаку предмета, названого 

другим словом: блок-система, стоп-

кран, святвечір 

Скорочені іменники, що складаються з 

початку і кінця слова: т-во, л-ра, ун-т 

Перша частина складного слова, якщо  

наступне слово вживається з такою ж другою  

частиною: радіо- й телеапаратура 



Складні прикметники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Правопис складних прикметників    

Разом Через дефіс 

Утворені від складних іменників, що 

пишуться разом: радіофізичний, 

чорноземний 

Утворені від складних іменників, які 

пишуться через дефіс: віце-

президентський, соціал-демократичний 

Утворені від сполучення іменника та 

узгодженого з ним прикметника: 

правобережний, сільськогосподар-

ський 

Складні прикметники, компоненти 

яких не підпорядковані один одному: 

суспільно-політичний, науково-

технічний (але: суспільно небезпечний, 

суспільно необхідний, суспільно 

корисний) Утворені від сполучення числівника з 

іменником: дев'ятиповерховий, 

п'ятдесятирічний (але: 170-річний) 

Утворені від сполучення іменника з 

дієсловом: волелюбний, карколомний 

Означають різні кольори або відтінки 

кольорів; якість з додатковим 

відтінком: гіркувато-солоний, жовто-

блакитний, (але: жовтогарячий, 

червоногарячий) 

Утворені від сполучення прислівника 

з прикметником або дієприкметником: 

загальнодержавний, новоутворений 

Перша частина (основа) закінчується 

на -ико(-іко): історико-культурний, 

політико-економічний 

Перша частина військово-, воєнно-: 

військово-морський, воєнно-

стратегічний (але: військово- 

зобов 'язаний, військовополонений) 

Перша частина не має 

прикметникового суфікса, але за 

змістом однорідна з другою частиною 

й приєднується за допомогою 

сполучних звуків о, є: м'ясо-вовняний, 

крохмале-патоковий (але: 

грудочеревна - термін) 

Якщо повторюються ті самі або 

споріднені слова з метою підсилення 

лексичного значення: давній-

прадавній, синій-пресиній 

Походять від назв проміжних сторін 

світу: південно-східний, норд-остовий 

Прикметники з термінологічним 

значенням: лінгвостилістичні 

(особливості), вуглекислий (газ), 

синьозелені (водорості) 



Розділові знаки в реченнях з відокремленими 

уточнювальними членами речення  

 

Правило Графічна схема Приклад 

Відокремлюються 

І. Комами 

1. Означення, що 

уточнюють попередні 

означення 

, /уточнювальні / , Море синє, аж чорне, тільки білою піною 

б'є об берег (М. Коцюбинський) 

2. Обставини (місця, часу 

та ін), виражені 

прислівниками або 

іменниками з приймен-

никами, які уточнюють 

попередні обставини 

, /уточнювальні / , Там, вдалині, низько над морем повисла 

якась біла хмара (О. Донченко) 

Примітка. Часто від-

окремлення таких обставин 

залежить від бажання 

автора інтонаційно їх 

виділити. Якщо немає такої 

мети, обставини комами не 

виділяються 

  

 

ІІ. Тире  

1. Можуть відокрем-

люватися частіше в кінці 

речення 

- / уточнювальний / Небо розгорнуло намет свій - синій, 

широкий, глибокий! 

Умовні позначення: /         / уточнювальні означення; /_ . _._. /- уточнювальні обставини;  

/________/ - уточнювальний член речення 

 



Вживання великої літери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Велика літера у власних назвах пишеться  

В усіх словах  У першому слові  

В індивідуальних іменах людей (по 

батькові, прізвищах, псевдонімах): 

Лариса Петрівна Косач (Леся 

Українка), Данило Галицький, Кобзар 

(Т. Г. Шевченко) 

У назвах областей, округів, країв, 

районів, сільрад: Волинська область, 

Ржищівський район, Уманська 

міськрада 

У назвах міфологічних осіб, божеств, 

героїв казок, байок, кличках свійських 

тварин: Венера, Червона Шапочка, 

Сивий 

У назвах найвищих державних органів 

і посад: Верховна Рада України, 

Президент України, Голова Верховної 

Ради України, Кабінет Міністрів 

України, але: Генеральний прокурор 

України 

У назвах державних, партійних, 

громадських, профспілкових 

установ і організацій як України, так і 

інших держав: Збройні сили України, 

Національний банк України, Народний 

рух України, Міністерство освіти і 

науки України 

У назвах академій, навчальних закладів, 

науково-дослідних установ, конгресів, 

конференцій, найважливіших документів 

і т. ін.: Національна академія наук 

України, Національний педагогічний 

університет ім. М. П. Драгоманова, 

Будинок учителя, Конституція України 

У назвах історичних подій, епох, війн, 

свят, культових книг, понять, храмів: 

Коліївщина, Полтавська битва, 

Велика Вітчизняна війна, Біблія, 

Великий піст, Великдень 

У складених назвах заводів, фабрик, 

установ, кінотеатрів, парків культури 

та ін.: Київський завод "Оболонь", 

Парк культури ім. М. Рильського, 

кінотеатр "Київська Русь" 

У назвах творів літератури, різних 

друкованих видань, у назвах газет і 

журналів і т. ін.: газета "Освіта", 

роман "Собор" 

У географічних, топографічних 

власних назвах, територіальних 

найменуваннях (крім службових слів і 

родових означень): Західна Україна, 

Європа, Південне Полісся, Прип'ять 

У назвах держав, союзів держав, 

міжнародних організацій (крім 

родових позначень): Україна, 

Європейське Економічне Спів-

товариство, Рада Безпеки, Республіка 

Білорусь 

 

У назвах орденів, відзнак, премій 

(крім родових): орден Незалежності, 

орден Святої Ольги, медаль "За 

відвагу", орден "Мати-героїня" 

У прикметниках, утворених від 

власних назв за допомогою суфіксів -

ів(-ова, -ева), -їв(-єва, -єве), -ин(-ина, -

ине), їн(їна, -їне):Андрієві книжки, 

Грінченків словник, але: бальзаківські 

традиції, шевченківський 

стиль,разеологічні сполучення або 

наукові терміни) 



Групи вставних слів і словосполучень за значенням 

 

Виражають Приклад 

1) оцінку вірогідності повідомлюваного: 

упевненість або невпевненість, ступінь 

звичайності викладених фактів, 

можливість, припущення; 

безсумнівно, безперечно, без усякого сумніву, в 

усякому разі, справді, звичайно, можливо, 

мабуть, очевидно, по суті (справи), скажімо, 

як звичайно, слід сподіватись та ін. 

2) емоційну оцінку повідомлюваних 

фактів чи явищ дійсності мовцем: 

радість, задоволення, співчуття, 

обурення; 

дивна річ, на щастя, на радість, на жаль, ніде 

правди діти, нічого гріха таїти, чого доброго, 

як на біду та ін. 

3) звернення до співрозмовника або до 

читача з метою привернення його уваги; 

бачите, будь ласка, розумієте, знаєте, уявіть 

собі, послухайте, погодьтесь, пробачте мені, 

дозвольте, спитати б та ін. 

4) вказують на зв'язок думок, 

послідовність викладу; 

по-перше, з одного боку, отже, насамперед, 

нарешті, врешті-решт, між іншим, навпаки, 

проте, в цілому, зокрема, головним чином, 

наприклад, до речі, таким чином, повторюю, 

підкреслюю та ін. 

5) вказують на засоби і способи 

оформлення висловлюваних думок; 

взагалі, власне, значить, з дозволу сказати, 

інакше кажучи, іншими словами, власне 

кажучи, чесно кажучи, словом, можна 

сказати, сказати по совісті, як кажуть, 

вірніше сказати та ін. 

6) вказують на джерело повідомлення; кажуть, за повідомленням..., на думку..., за 

даними..., за визначенням, з погляду, по-моєму, 

дивлюсь, пам'ятаю, звісно, бачу та ін. 

7) звернення до співрозмовника або до 

читача з метою активізації його уваги до 

повідомлюваного 

розумієте, бачиш, розумієш, уявіть, вірите, 

послухайте, погодьтеся, пробачте мені, 

дозвольте 

 



Розділові знаки в реченнях  

зі вставними і вставленими конструкціями  

 

Правило Графічна схема Приклад 

1. Вставні слова і 

словосполучення виді-

ляються комами 

©,……... 

 ........... ,©, ........  

 ............... ©(.!) 

Словом, були ми схвильовані і ентузіазм 

в нас був (Ю. Смолич) 

2. Невеликі за розміром 

вставні, вставлені речення 

виділяються комами 

, / вставне речення /, Заспівай, як кажуть, наостанку, щоб 

цвіла мелодія в устах (А. Малишко) 

3. Поширені вставні, 

вставлені речення 

виділяються: 

- комами; 

- тире, якщо немає  

потреби їх інтонаційного 

виокремлення з основних 

речень; 

 

 

- дужками, якщо вставне 

речення інтонаційно 

виокремлюється у 

структурі основного 

речення 

, / вставне речення /,  

 

 

 

- / вставне речення / 

- 

 

 

 

 

(/вставлене речення/) 

До того ж, як показали лабораторні 

дослідження, у процесі мовлення 

задіяний увесь організм людини (Л. 

Талалай)  

Не забуваймо про те, що багато 

людей... вступали в життя духовно 

озлиднілими, бувши - часто не з власної 

волі - позбавлені знань як рідної мови, 

так і правдивого уявлення про героїчну 

історію свого народу (0. Гончар) 

Це ставлення, яке не має нічого 

спільного із ставленням багатьох наших 

збюрократілих, цинічних чиновників, які 

вважали (чи дехто й нині вважає), що 

можна зробити кар'єру саме на 

занедбуванні своєї національної 

культури... (0. Гончар) 

Не є вставними і, отже, не виділяються комами такі слова: навіть, хіба, нібито, мовби, 

мовбито, наче, неначе, все-таки, адже, от, принаймі, між тим, за традицією, майже, при 

тому, при чім, при цьому, приблизно, якраз, якби, тим часом, до того ж, у кінцевому 

результаті, буквально та ін. 
Умовні позначення: ©- вставне слово, словосполучення; /_______/ - вставне речення 

 



Правопис слів іншомовного походження 

 

Літери и-і-ї, е-є Подвоєні літери Апостроф Знак м'якшення 

Директор, стимул, 

пріоритет, декан, 

наївний 

Сюрреалізм, Ніцца, 

Мюллер 

Кар'єра, прем'єра, 

інтерв'ю 

Мільярд, досьє, 

стиль 

 

Орфограма – апостроф  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфограма – знак м’якшення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Апостроф  

Пишеться  Не пишеться  

Після б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, г, к, х, р 

перед я, ю, є, ї: інтерв'ю, прем'єра, 

бар'єр, кар'єра, комп'ютер 

Якщо я, ю, є позначають м'якість 

попереднього приголосного: бюджет, 

гравюра, кювет, бязь, Гюго 

Після префіксів, що закінчуються на 

приголосний, перед ю, є: суб'єкт, 

ін'єкція, ад'юнктура 

Перед йо: курйоз, серйозний 

Знак м’якшення  

Пишеться  Не пишеться  

Після  д,т,з,с,л,н Перед я, ю, коли вони позначають 

сполучення м'якого (пом'якшеного) 

приголосного з а, у: апеляція, мадяр, 

нюанс, Дюма Перед я, ю, є,  

ї, йо: 

Мольєр, альянс, 

досьє, мільйон 

Після л перед 

приголосним 

(відповідно до вимови): 

візуальний, сальдо, 

альтруїзм, Нельсон 

У кінці слів відповідно до вимови: Рафаель, 

бюлетень, магістраль, але: метал, шприц 



Орфограма – подвоєні літери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфограми – літери и,і,ї,є,е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подвоєння приголосних  

Відбувається  Не відбувається  

Лише у деяких загальних назвах; аннали, 

бонна, брутто, нетто, ванна, манна, 

мотто, панна, пенні, тонна, білль, булла, 

вілла, мадонна, дурра, мірра, мокко, мулла 

 

У загальних назвах: група, сума, шасі, 

комісія, лібрето, фортисимо, бароко, 

інтермецо, колектив, грип, фін (фіни) 

 

За збігу однакових приголосних префікса й 

кореня, якщо в українській мові слово існує 

без цього префікса: ірраціональний, 

ірреальний, імміграція, інновація 

У власних назвах і похідних словах, якщо 

воно є в тій мові, з якої запозичене: 

Голландія (голландський), Марокко 

(марокканець) 

Написання и,і,ї,є,е в іншомовних словах  

и ї 

У загальних назвах після д, т, з, 

с, ц, ж, ч, ш, р перед 

приголосним (правило дев'ятки): 

акредитив, мажоритарний, 

цифра, режим 

Після голосного: 

наївний, руїна 

У географічних назвах 

Примітки: 
1 . У давно засвоєних словах після 

б, п, в, м, р, г, к, х, л, н: 
лимон, спирт, миля: 

2.У словах церковного вжитку: 

єпископ, митрополит 

Із кінцевими -ида, -ика: Антарктида, Америка 

Після ж, ч, ш, ц перед приголосним: Алжир, Чилі, 

Лейпциг, але: Віші, Шіофок 

Зі звукосполученням [ри] перед приголосним 

(крім й): Велика Британія, Париж, але: Австрія, 

Ріо-де-Жанейро 

У ряді назв після д, т та в деяких інших випадках 

залежно від вимови: Ватикан, Скандинавія 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

і е 

Після приголосних  Після літер, що позначають тверді 

приголосні: абонемент, вексель, 

менеджер 
Перед голосним є та о: плагіат, акція, 

клієнт 
Після голосних а, о, у: проект, але 

траєкторія 
В особових іменах, географічних назвах: 

Гоімм, Сені, Овідій 

У кінці невідмінюваних слів: журі, 

таксі, а також у словах гратіс, 

піанісимо 

На початку слова: інвестиція, 

ідентифікація, ігнорувати 

На початку другої частини складних слів 

і префіксів: староіндійський, 

поінформувати, дезінтеграція 

В усіх інших випадках після б, п, в, м, ф, 

г, к, х, л, н перед приголосними: бізнес, 

фінанси, архів 

На початку слова: експертиза, 

електорат (залежно від вимови) 

Після префіксів: деескалація, 

реекспорт, у слові діез 

є 

Після апострофа, м'якого знака, й, е, і 

в середині слова: прем'єра, фойє 

На початку слова: 

європейський, 

Євпаторія 

Залежно від 

вимови 



Правопис прізвищ і географічних назв 

 слов’янського походження 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рос.Е, болгарське, чеське, польське І Е Укр.Е 

,  

Укр.Є 

,  

Укр.Е 

,  

Після приголо-

сних: Озеров, 

Петров, Смета-

на, Лена, 

Міцкевич, 

Чапек, 

Закопане, 

Ченстокова 

У суфіксах -ее-, 

-еєв- російських 

прізвищ після 

шиплячих, р і ц: 

Писарев, 

Муромцев, 

Мацеєв 

На початку 

слів: Єршов, 

Єгоров, 

Єфимов, 

Євтушевський 

У суфіксах 

-єв-, -єєв- 

російських 

назв, 

похідних 

від прізвищ 

після 

приго-

лосних, 

крім 

шиплячих, 

р, ц: 

Гордєєво, 

Лежнєво 

Усередині слів 

після 

голосних, за 

роздільної 

вимови після 

приголосних: 

Бердяєв, 

Аляб'ев, 

Достоєвський 

На місці 

колишнього 

є (рос. е 

відповідає 

укр. і): 

Лесков (бо 

ліс), 

Столетов 

(бо літо), 

Бєлінський 

(бо білий), 

Бєлгород, але 

Білосток 

Рос.Е 

Укр.ЙО Укр.О 

,  

Укр.ЬО 

,  

Укр.Е 

,  

 На початку 

слова, 

всередині після 

голосних, після 

б, п, в, м, ф, 
коли ѐ - й + о: 

Йолкін, 

Бугайов, 

Соловйово 

У середині 

слова, після 

приголосних, 

коли ѐ = 

м'якість 

приголосного + 

й: 

Корольов, 

Синьов, мис 

Дежньова  

 В іменах (і 

похідних від 

них 

прізвищах), 

спільних для 

української та 

російської мов: 

Федоров, 

Семенов 

Під наголосом 

після ч, ш, щ: 

Щипачов, 

Меншов, 

Хрущов, 

Рогачово  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правопис прізвищ і географічних назв слов'янського 

 походження з прикметниковими суфіксами та закінченнями 

Рос.И 

Укр.Ї Укр.І Укр.И 

На початку слова, 

всередині після 

приголосних 

(крім шиплячих і ц): 

Ісаєв, Пушкін, 

Іжевськ, Івашкевич 

У позиції після 

голосних, знака 

м'якшення та 

апострофа: Воїнов, 

Гур'їн, Ільїн, 

Ананьїно 

Після дж, ж, ч, 

ш, щ, ц: 

Шишкін, Гущин, 

Нальчик, Тушино, 

Лучин 

У прізвищах, географічних назвах, утворених від імен та загальних назв, спільних 

для української та російської мов: Борисов, Мишкін (але: Нікітін, Філіппов), 

Гаврилово, Тихвін, Данилово 

У префіксі при-: Примор'я 

У суфіксах -ик-, -ич-, -иц- -ищ-, -ицьк-, -ович, -євич: Новиков, Гнєдич, Голицин, 

Станюкович, Митищі, Радич 

У закінченні географічних назв, що вживаються у множині: Горки (але Жигулі) 

Закінчення  

 

   - ый            - ий                     - ий                    - ой                  - ая,-яя           -ое, -ее 

                  після твердого    після м’якого 

                  приголосного     приголосного 

    

                       передаються через                                                  передаються через  

- ий            - ий                     - ій                    - ой                           - а,-я           -є, -е 

Бєлий,       Горький,           Крайній, Оленій      Донськой             Горова,       Майське, 

Грозний  Великий устюг      (острів)                                            Чусова        Углове  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Суфікси  

 

 

 -ск(ий)                            -цк(ий)  
передаються через  

-ськ(ий)                            -цьк(ий)  
 

Броневський,           Гомулицький, 

Братськ                    Кузнецьк  

 

-ово                        -ево                   -ино 
 

 

            передаються                       через 

-ово,                   -єво,      іно-   після шиплячих 

                                        (їно)        -ино    
Внуково      Орєхово-   Бородіно    Рощино 

                      Зуєво    

Знак м’якшення пишеться після м’яких приголосних д,т,з,с,ц,л,н 

 

 

                                                                                                   у суфіксах 

 

перед я,ю            перед                    у кінці слова:                 -ець:                   -ськ, -цьк: 

     є,ї:              приголосними:         Гомель,                        Глуховець,   Братськ, Троъцьк, 

Усольє          Лисьва, Клязьма       Познань                           Повенець              Мазурське 

Апостроф вживається перед  я,ю,є,ї 

 

після губних, г,к,х,р, префіксів, що закінчуються на приголосний: Ак’яр,  Ареф’єв,  

Амудар’я, Скоп’є,  Поозер’я.  

 



Граматичні категорії іменників  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рід  

Чоловічий  

Нульове закінчення 

та чисту основу на 

приголосний: дім, 

стіл; закінчення -о: 

батько; 

Закінчення -а (я) 

(назви осіб чоловічої 

статі): Микола, 

воєвода, Ілля 

Закінчення -а, (-я) 

або основу на при-

голосний: душа, 

пісня, галузь 

Сирота, 

староста 

Спільний  Середній  Жіночий  

У початковій формі мають  

Закінчення -о, -е, -а 

(-я): небо, життя, 

видовище 

Визначення роду абревіатур  

Відмінювані  Невідмінювані  

У часткових 

абревіатурах 

У часткових 

абревіатурах 

На основі стрижневого 

слова: ООН (організація - 

жіночого роду) 

На основі 

морфологічного 

оформлення: профком 

(основа на приголосний 

чоловічого роду); неп 

На основі іменника, що 

входить до складу 

абревіатури: медсестра 



 

 

 

 

  

для називання  

 

 

 

 

називають 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки відмінювання іменників  

Таблиця закінчень іменників І відміни 

Від- 

мінок  

Однина  

Тверда група  М’яка група  Мішана група  

Н. виписк-а копі-я суниц-я площ-а 

Р. виписк-и копі-ї суниц-і площ-і 

Д. виписк-і копі-ї суниц-і площ-і 

З. виписк-у копі-ю суниц-ю площ-у 

О. виписк-ою копі-єю суниц-ею площ-ею 

М. (на) виписц/і (на) копі-ї (на) суниц-і (на) площ-і 

Кл. виписк-о копі-є суниц-е площ-е 

 

Таблиця закінчень іменників І відміни 

Від- 

мінок  

Множина  

Тверда група  М’яка група  Мішана група  

Н. виписк-и копі-ї суниц-і площ-і 

Р. виписок копій суниць площ 

Д. виписк-ам копі-ї суниц-ям площ-ам 

З. виписк-и копі-ї суниц-і площ-і 

О. виписк-ами копі-ями суниц-ями площ-ами 

М. (на) випис-ах (на) копі-ях (на) суниц-ях (на) площ-ах 

Кл. виписк-и копі-ї суниц-і площ-і 

Число   

Однина   Множина   

окремого предмета або неподільної 

сукупності: заява, студентство 

двох і більше предметів або предмета 

парної чи симетричної будови: 

столи, документи, ножиці  

Лише в однині  

іменники   

Лише в множині  

іменники  

з абстрактним значенням:  

любов, сум; 

збірні: жіноцтво, студентство; 

власні назви: Дніпро, Кривий Ріг, 

Микола, Єлизавета;  

з речовинним значенням: фосфор, 

пісок, срібло; назви деяких овочів, 

ягід: капуста, цибуля, смородина 

парні, складні предмети: триноги, 

перила, щипці; 

речовини, матеріали: дрова, вершки; 

ігри, обряди, часові поняття: шахи, 

канікули; окремі географічні назви: 

Карпати, Суми, Ромни; 

чітко не визначені грошові поняття: 

кошти, гроші, фінанси, ресурси; 

залишки речовини: висівки, об'їдки; 

дії, процеси, емоції, звичаї: проводи, 

переживання, радощі, іменини, 

оглядини. 



Таблиця закінчень іменників ІІ відміни 

Від- 

мінок  

Однина  

Тверда група  М’яка група  Мішана група  

Н. автор, міст-о місц-е, край аркуш, прізвищ-е 

Р. автор-а, міст-а місц-я, кра-ю аркуш-а, прізвищ-а 

Д. автор-ові, міст-у місц-ю, кра-ю аркуш-у, прізвищ-у 

З. Н. або Р. Н.або Р Н. або Р, 

О. автор-ом, міст-ом місц-ем, кра-єм аркуш-ем, прізвищ-ем 

М. (на) автор-ові, міст-і (на) місц-і,- кра-ї, -ю (на) аркуш-і, прізвищ-і 

Кл. автор-е, міст-о місц-е, кра-ю аркуш-у, прізвищ-е 

 

 

Таблиця закінчень іменників ІІ відміни 

Від- 

мінок  

Множина  

Тверда група  М’яка група  Мішана група  

Н. автор-и бюлетен-і аркуш-і 

Р. автор-ів бюлетен-ів аркуш-ів 

Д. автор-ам бюлетен-ям аркуш-ам 

З. Н. або Р. Н. або Р. Н. або Р. 

О. автор-ами бюлетен-ями аркуш-ами 

М. (на) автор-ах (на) бюлетен-ях (на) аркуш-ах 

Кл. автор-и бюлетен-і аркуш-і 

 

 

Таблиця закінчень іменників ІІІ відміни  

Відмінок Однина Множина 

Н. доповідь, мати доповід-і, матер-і 

Р. доповід-і, матер-і доповід-ей, матер-ів 

Д. доповід-і, матер-і доповід-ям, матер-ям 

З. доповідь, матір доповід-і, матер-ів 

О. доповідд-ю, матір'ю доповід-ями, матер-ями 

М. (на) доповід-і, матер-і (на) доповід-ях, матер-ях 

Кл. доповід-е, мати -              - 

 

 

Таблиця закінчень іменників ІV відміни  

Відмінок Однина Множина 

Н. ім'-я,    курч-а ім-ен-а,  курч-ат-а         

Р. ім-ен-і,   курч-ат-и  ім-ен, курч-ат 

Д. ім-ен-і,    курч-ат-і ім-ен-ам,   курч-ат-ам 

З. ім'-я,   курч-а  ім-ен-а,   курч-ат 

О. ім- ен-ем, ім'-ям, курч-ам  ім-ен-ами,  курч-ат-ами  

М. (на) ім-ен-і, курч-ат-і (на)ім-ен-ах,    курч-ат-ах  

Кл. ім'-я,  курч-а ім-ен-а,  курч-ат-а 

 



Правопис родового відмінка іменників ІІ відміни 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення чоловічого роду в родовому відмінку однини  

-а (-я) -у (-ю) 

Назви осіб, власні імена та прізвища, 

персоніфіковані предмети та явища: 

учителя, Андрія, Вітра 

Назви речовин, матеріалу: азоту, меду, 

напою, водню, граніту, кисню, піску, 

спирту, але: хліба 

Назви населених пунктів: Києва, Харкова, 

Миргорода, але: Кривого Рогу, Червоного 

Яру 

Назви збірних понять, будівель, споруд, 

приміщень та їх частин: заводу, каналу, 

коридору, вокзалу, поверху але: гаража, 

карниза 
Географічні назви з наголосом на 

закінченні або з суфіксами -ов-, -ее- (-єв-), 

-ин- (-їн-): Дністра, Псла, Тетерева, 

Пирятина 

Назви установ, закладів, організацій: інс-

титуту, банку, університету, 

комітету, профкому 

Назви тварин і дерев: ведмедя, вовка, 

дуба, ясеня 

Назви явищ природи, місця, простору: 

морозу, інею, граду, краю, лісу 

 

Назви тварин і дерев: ведмедя, вовка, 

дуба, ясеня 

Назви почуттів, процесів, станів, 

властивостей, ознак, суспільних явищ, 

загальних і абстрактних понять: бою, 

страху, грипу, інтересу, конфлікту, 

принципу 
Назви предметів, машин і їх деталей: 

автомобіля, комбайна, дизеля, мотора, 

поршня 

Назви мір, днів, місяців: метра, четверга, 

тижня, січня  

Назви ігор, танців: футболу, вальсу, 

тенісу, хокею, але: гопака, козака 

Назви грошових знаків, числові назви: 

карбованця, долара, мільйона 

Назви річок, крім тих, що мають наголос 

на закінченні, а також озер, гір, островів, 

країн, областей: Бугу, Світязю, Донбасу, 

Уралу, Сахаліну, Афганістану, Іраку, 

Кавказу, Сибіру Терміни українського та іншомовного 

походження: атома, трикутника, 

відмінка, але: виду, роду, складу, способу Складні безсуфіксні слова (крім назв 

істот), префіксальні іменники із різними 

значеннями, крім назв істот: світогляду, 

рукопису, родоводу, заробітку, побуту 



Розділові знаки у реченнях зі звертаннями  

 

Що означає  Вид за будовою  Спосіб вираження  

Називає особу 

або предмет,  

до  яких 

спрямоване 

мовлення 

Непоширені 

 (одне слово) 

 

Поширені 

(сполучення слів) 

1. Виражається іменником у формі кличного 

відмінка однини й множини: "Чого, 

брате, так збілів?" (С. Руданський) 

2. Словосполученням: Думи мої, думи 

мої, Лихо мені з вами! (Т. Шевченко) 

3. Цілим реченням: Хто в полі, хто в 

лісі, стережися (Леся Українка) 

 

 

Звертання вживається на початку, в середині 

 або у кінці речення  

 

Що означає  Вид за будовою  Спосіб вираження  

1. На  початку 

речення 

відділяється 

комою або 

знаком оклику 

1. 3,…. 

2. 3! ......  

Поете, не хвались, чи маєш хліб, чи ні! 

 (В. Самійленко) 

Україно! Ти для мене диво! (В. Симоненко) 

2. У середині 

речення 

виділяється 

комами з  обох 

боків 

1.  ….., 3 ........  Я не геній, синку милий, 

Тим ніколи не хваливсь... (І. Франко) 

3. Кома  

ставиться у кінці 

речення перед 

звертанням, а 

після нього –  

знак за 

інтонаційною 

потребою 

1.   ……., 3(.!?) Як тебе не любити, Києве мій! (Д. Луценко) 

4. Вигуки О,Ой, 

що стоять перед 

звертанням та 

тісно з ним 

пов’язані, 

відокремлюються 

комами разом зі 

звертанням  

1. О (ой) 3,……. Ой очі, очі, очі дівочі, 

Де ж ви навчились зводить людей ? (Нар.пісня) 

 

5. Однорідні чи 

повторювані 

звертання 

розділяються 

знаком оклику (і 

пишуться з 

великої літери) 

або комою 

1. З, з, ……. 

2. З! З! …… 
Вітре буйний,  

вітре буйний, 

заглуши ти сум отруйний, 

збережи  первісний цвіт  

Мамо! Голубко ! 

В співи тремтячі ти 

при мені виливала нудьгу (Із тв.Г.Чупринки) 

 

 



Значеннєві та структурні розряди числівників  

 

 

 

 

 

 

порядкові порядкові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розряди числівників за значенням  

кількісні  порядкові 

Називають кількість предметів за лічби і відповідають на 

питання скільки ? 
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Власне 

кількісні  

Збірні  Неозначено-

кількісні  
Дробові  
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Групи числівників за будовою   

прості складені складні 

Однослівні 

числівники, що 

мають один корінь: 

два, чотири, сорок, 

перший, сотий 

Однослівні 

числівники, що 

складаються з двох 

коренів: 

шістдесят, 

вісімсот, 

п’ятисотий, 

півтораста, 

шеститисячний   

Числівники, що 

складаються з 

кількох простих і 

складних 

числівників: сто 

п'ятнадцять, 

двадцять чотири, 

тисяча п’ятсот, 

сорок другий   



Особливості відмінювання кількісних числівників  

І тип відмінювання: числівник один відмінюється за відмінками й числами, в однині 

- за родами. 

 

Від-

мінок 

Однина 
Множина 

Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід 

Н. один одне (одно) одна одні 

Р. одного однієї (одної) одних 

Д. одному одній одним 

З. одного одне (одно) одну одні 

О. одним однією (одною) одними 

М. (на) одному одній одних 

 

 

II тип відмінювання: числівники два (родове розрізнення у називному й знахідному 

відмінках), три, чотири, збірні двоє, обидва, обидві, обоє, троє, четверо. 

 

Від-

мінок 

Однина 
Множина 

Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід 

Н. два два  три чотири 

Р. двох дві трьох чотирьох 

Д. двом  трьом чотирьом  

З. два два  трьох чотирьох 

О. двома дві трьома чотирма 

М. (на) двох  трьох чотирьох 

 

III тип відмінювання: числівники від п'яти до двадцяти, тридцять, шістдесят - 

вісімдесят, збірні - від п'ятеро і далі, неозначено-кількісні - багато, небагато, кілька, 

декілька. 

 

Н. п’ять сім вісім  шістнадцять  шістдесят  

Р п’яти, п’ятьох семи, сімох восьми, вісьмох шістнадцяти, 

шістнадцятьох 

шістдесяти, 

шістдесятьох 

Д. п’яти, п’ятьом  семи, сімом восьми, вісьмом шістнадцяти, 

шістнадцятьом 

шістдесяти, 

шістдесятьом 

З. як Н. або Р 

О. п’ятьма, 

п’ятьома 

семи, сімома вісьма, вісьмома шістнадцятьма, 

шістнадцятьома 

шістдесятьма, 

шістдесятьома 

М. (на) п’яти, 

п’ятьох  

семи, сімох восьми, вісьмох шістнадцяти, 

шістнадцятьох 

шістдесяти, 

шістдесятьох 

 

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! У складених числівниках на позначення десятків (п'ятдесят, 

шістдесят, сімдесят, вісімдесят) за відмінювання змінюється лише друга частина (перша 

частина змін не зазнає: п'ятдесяти, вісімдесятьом, на сімдесяти (сімдесятьох). 



IV  тип відмінювання: числівники сорок, дев'яносто, сто в усіх відмінках, крім 

називного і знахідного, мають закінчення -а. 

 

Н. сорок дев’яносто  сто 

Р сорока дев’яноста ста 

Д. сорока дев’яноста ста 

З. сорок дев’яносто сто 

О. сорока дев’яноста ста 

М. (на) сорока дев’яноста ста 

 

 

V тип відмінювання: числівники назви сотень 

 

Н. двісті п’ятсот  вісімсот 

Р двохсот п’ятисот восьмисот 

Д. двомстам п’ятистам  восьмистам 

З. двісті п’ятсот  вісімсот  

О. двомастами п’ятьмастами, 

п’ятьомастами  

вісьмастами, 

вісьмомастами  

М. (на) двохстах  п’ятистах восьмистах  

 

 

УВАГА! У складних числівниках на позначення сотень змінюються обидві складові 

частини. 

 

 

VI тип відмінювання: числівники тисяча, нуль, мільйон, мільярд відмінюються як 

іменники відповідної відміни та групи: тисяча як іменник першої відміни мішаної групи, мільйон, 

мільярд як іменники другої відміни твердої групи, нуль - м'якої. 

 

Н. тисяча нуль мільйон мільярд  

Р тисячі нуля мільйона мільярда  

Д. тисячі нулю мільйону мільярду  

З. тисячу нуль, нуля  мільйон, мільйона  мільярд, мільярда  

О. тисячею нулем  мільйоном  мільярдом  

М. (на) тисячі  нулю  мільйоні  мільярді  

 

 

VII тип відмінювання: складені кількісні числівники, в яких відмінюється кожна 

складова частина. 

 

Н. п’ятдесят дев’ять  тисяча сім  

Р п’ятдесяти дев’яти, п’ятдесятьох дев’ятьох  тисячі семи, сімох  

Д. п’ятдесяти дев’яти, п’ятдесятьом дев’ятьом  тисячі семи, сімом  

З. Н.або Р. тисячу сім, сімох 

О. п’ятдесятьма  дев’ятьма, п’ятдесятьома 

дев’ятьома  

тисячею сьома, сімома  

М. (на) п’ятдесяти дев’яти, п’ятдесятьох дев’ятьох  тисячі семи, сімом  

 



VIII тип  відмінювання: у дробових числівниках поєднано два типи відмінювання — 

чисельник відмінюється як кількісний числівник, знаменник - як порядковий 

 

Н. п’ятдесят дев’ять  тисяча сім  

Р п’ятдесяти дев’яти, п’ятдесятьох дев’ятьох  тисячі семи, сімох  

Д. п’ятдесяти дев’яти, п’ятдесятьом дев’ятьом  тисячі семи, сімом  

З. Н.або Р. тисячу сім, сімох 

О. п’ятдесятьма  дев’ятьма, п’ятдесятьома 

дев’ятьома  

тисячею сьома, сімома  

М. (на) п’ятдесяти дев’яти, п’ятдесятьох дев’ятьох  тисячі семи, сімом  

 

 

УВАГА ! Числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюються.  

 

Особливості відмінювання порядкових числівників   

 

Від-

мінок 

Однина 
Множина 

Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід 

Н. перший  перше перша перші 

Р. першого першого першої перших 

Д. першому першому  першій  першим 

З. як Н. або Р.  

О. першим першим першою першими 

М. (на) першому  першому  першій  перших 

 

 

Від-

мінок 

Однина 
Множина 

Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід 

Н. третій третє третя треті  

Р. третього третьої третіх  

Д. третьому третій  третім  

З. як Н. або Р. 

О. третім третьою  третіми 

М. (на) третьому  третій  третіх  

 

 

Н. тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ятий  

Р тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ятого  

Д. тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ятому  

З. тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ятий  

О. тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ятим  

М. (на) тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ятому  

 



Особливості зловживання числівників  

 

Двох… дво… 

Перша частина складних слів 

уживається: уживається: 

1) якщо друга частина складного 

слова 

починається голосними а, о, е, у: 

1) якщо друга частина складного 

слова починається з 

приголосного: 

двохадресний 

двохадресність, -ості 

двохактний 

двохальтернатйвний 

двохальтернатйвність, -ості 

двохаргументний 

двохаршинний 

двохелектронний 

двохелементний 

двохелементність, -ості 

двохетапний 

двохетапність, -ості 

двохопорний 

двохосновний 

двохосьовий 

двохукісний 

двобальний 

двобарвний 

двобічний 

двоблбковий 

двовалентний 

двовалютний 

двовгнутий 

двовидовйй 

двовимірний 

двовипуклий 

двовідсотковий 

двовір'я, -я 

двовладдя, -я 

двогодинний 

дводекадний 

дводенний 

2) якщо другою частиною є 

порядкові числівники 

сотий, тисячний, мільйонний, 

мільярдний 

двохмільйонний  

двохмільярдний  

двохсотий  

двохтисячний 

3) якщо другою частиною є 

прикметник, а першою - складний 

числівник  з компонентом два 

(три, чотири): 

двадцятидвохрічний 

п'ятдесятидвохрічний 

сорокадвохгодйнний 

4) якщо кінцевою частиною є 

прикметник або іменник, 

а другою - складний числівник 

двісті двохсоткілограмовий  

(200-кілограмовий) 

двохсотметрівка, -и, д. і м. -ці 

 

дводобовий 

двозарядний 

двозворотний 

двозв'язність, -ості 

двозмінний 

двозначний 

двокасетний 

двоквадратний 

двокілограмовий 

двокласовий 

двометровий 

двопартійний 

двоплановий 

двоповерховий 

двопозиційний 

двопрограмний 

дворазовий 

дворіччя 

дворядний 

двосекційний 

двосторонній 

двотактний 

двотижневий 

двофазний 

двохвилинний 

двоцифровий 

двошвидкісний 

 



Паралельно можуть вживатися:  
двохукісний і двовкісний  

двох’ярусний і двоярусний  

Двобічний – двосторонній двобічна –двостороння 

  

уживаються паралельно  

(перший переважає) 

забудова вулиці  

симетрія  

техніка ткання  

 двобічне-двостороннє 
зв'язок   

килим запалення легень 

насос покриття  

процес свердло 

радіозв’язок  двосторонні  

шов   

лише двосторонній  відносини  

 взаємини 

договір стосунки 

договір купівлі-продажу  зустрічі 

двостороння  міжнародні зв’язки 

 обов’язки  

домовленість  переговори, перемовини  

угода   

двостороннє   

  

співробітництво   

Двоє  

Уживається: 

1) з іменниками чоловічого роду, що означають назви істот: 

братів поранених 

дідів працівників  

малюків робітників 

матросів синів 

пасажирів  хлопців  

перехожих   

2) з іменниками середнього роду, що є назвами істот, предметів, 

явищ: 

звірят вікон 

курчат ліжок 

телят слів  

3) з іменниками жіночого роду, що означають назви істот: 

дочок спортсменок 

жінок школярок  

4) з іменникам, що вживаються у множині та мають відтінок 

збірності, а також з іменниками, що означають парні предмети й 

мають лише форму множини: 

дівчат воріт 

дітей дверей 

людей ножиць  

Третина, чверть 

Ці числівники узвичаєно вживати без числівника одна: 

третина випускників, чверть працівників   



Розділові знаки у складносурядних реченнях  

 

Правило Графічна схема Приклад 

Кома ставиться 

1. Кома між частинами 

складносурядного речення, що 

з'єднані єднальними (і (й), та, 

теж, також), протиставними 

(а, але, проте, зате, однак), 
розділовими (або, то, чи, чи... 

чи, то...то,чи то...чи то, не 

то...не то, хоч) сполучниками 

[ ], і [ ] 

а 

або 

чи 

Нове століття вже на видноколі, І час 

новітню створює красу (Л. Костенко) 

Чи то весною сад розцвівся, чи моє 

серце розцвіло? (У. Кравченко) 

2. Тире між частинами склад-

носурядного речення, якщо 

вони виражають швидку чи 

несподівану зміну подій, думок 

або різко протиставляються 

[ ] -  і [ ] 

 

А вітер завихриться в вітах, дерева 

гойдне - і в ту ж мить із жалем за 

втраченим літом обірване листя летить 

(Д. Лу-ценко) 

3. Крапка з комою між 

частинами складносурядного 

речення, якщо вони дуже поши-

рені або далекі за змістом, або 

ж мають свої розділові знаки 

[ ];  і [ ] 

 

Один лиш я не дрімаю, 

Край вікна стою; 

1 тобі, дівча, співаю 

Про тугу свою! (С. Руданський) 

Кома не ставиться 

1. Між частинами 

складносурядного речення, 

якщо вони мають спільний 

другорядний член речення або 

спільне вставне слово і з'єднані 

одиничним єднальним 

сполучником 

[ ], і [ ] 

 

 

Спільний член 

По узліссі і галявині зеленіє перший 

ряст і цвітуть проліски та сон-трава 

(Леся Українка) 

Мабуть, батько ще дужче посивів і 

мати ще дужче зігнулася (А. Головко) 

2. Між частинами 

складносурядного речення, 

якщо вони однотипні (називні, 

безособові, окличні, питальні 

або спонукальні) 

[ ] і  [ ] Сумно й глухо (П. Мирний)  

Узгір'я і сонце.  Пустельність і 

тиша (М Бажан) 

3. Між частинами складно-

сурядного речення, якщо вони 

мають спільну підрядну 

частину і з'єднані одиничним 

єднальним сполучником 

  

( ),  [ ] і  [ ] 
Обабіч, де припікало сонце, 
вже зеленіла тонка квітнева травка і на 

кущах верби та вільхи прокльовувалася 

тужава брость (В. Шевчук) 

Умовні позначення: [ ] - предикативна частина складносурядного речення; 

 [ ],[ ]-складносурядне речення; ( ) - підрядна частина 

 



Система дієслівних форм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дієслова І та II дієвідміни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словозміна дієслів  

Зразок словозміни дієслів теперішнього часу 

Особа Однина Множина 

 І дієвідміна 

1-ша нес-у малю-ю нес-емо                 малю-ємо 

2-га нес-еш малю-єш 
малю-е 

нес-ете                 малю-єте 

3-тя нес-е нес-уть                  малю-ють 

 II дієвідміна 

1-ша крич-у сто-ю крич-имо                сто-їмо 

2-га крич-иш сто-їш крич-ите                сто-іте 

3-тя крич-ить сто-їть крич-ать                сто-ять 

 

Зразок словозміни дієслів майбутнього  часу 

Особа Проста  форма  Складна форма  Складена форма  

 Однина  

1-ша напиш-у вивч-у писати-му вчити-му буду писати 

2-га напиш-еш вивч-иш писати-меш вчити-меш будеш писати 

3-тя напиш-е вивч-ить писати-ме вчити-ме буде писати 

 Множина  

1-ша напиш-емо вивч-имо писати-мемо вчити-мемо будемо писати 

2-га напиш-ете вивч-ите писати-мете вчити-мете будете писати 

3-тя напиш-уть вивч-ать писати-муть вчити-муть будуть писати 

 

Зразок словозміни дієслів минулого часу  

Рід Однина  Множина  

чоловічий  

середній 

жіночий  

думав 

думало 

думала 

думали  

Дієслівні форми   

змінні  незмінні 

особові  родові форми 

дієприкметник  

інфінітив  

дієприслівник  

безособові форми на -но, -то 

Поділ дієслів на дієвідміни  

І дієвідміна  ІІ дієвідміна  

1. У III особі множини мають 

закінчення -уть, -ють 

2. В особових закінченнях мають 

голосний [е] 

1. У III особі множини мають 

закінчення -ать, -ять 

2. В особових закінченнях мають 

голосний [и] 



Дієприкметник  

 

Дієприкметники  

утворюються  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дієприслівник 

 

 

дієприслівників   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

активні  пасивні 

Від основи дієслів 

теперішнього часу за 

допомоги суфіксів 

 -уч- (-юч-), -ач-(-яч-): 
вести-ведучий 

(ведучий програми)    

Теперішнього часу Минулого  часу 

Від основи інфінітива  

за допомогою суфікса 

-л-:  помолодіти-

помолоділий   

від основи  інфінітива 

за допомоги суфіксів  

-т-, -н-, -ен-: 

написати-написаний  

недоконаний вид доконаний вид 

від дієслівної основи  

теперішнього часу  за 

допомогою суфіксів  

-учи (-ючи), ачи (-ячи): 

співати – співають, співаючи; 

лежати – лежать, лежачи  

Від основи інфінітива за 

допомоги суфіксів -ши-, -вши: 

привезти – привізши, 

проспівати - проспівавши 



Розділові знаки у складнопідрядних реченнях  

 

Правило Графічна схема Приклад 

Ставиться  

1. Кома між головною та 

підрядною частинами: 

а) підрядна частина 

відокремлюється від головної 

незалежно від її позиції у 

реченні (на початку, всередині, 

в кінці); 

б) підрядні порівняльні 

частини, що приєднуються до 

головної сполучниками як, як і, 

мов, немов, ніби, 

відокремлюються від неї 

 

[ ], ( )  

 

( ), [ ]  

 

 

[ , ( ), ]  

 

 

[ ], як  ( ) 

мов 

ніби  

 

Не все на світі суєта суєт, коли ти 

сам не суєтна людина (П. Камінський) 

 

 

Коли щеза чиясь у світі мова, щезає 

разом з нею і народ (Д. Луценко) 

 

 

Немає поганих мов, як немає поганих 

народів (М. Шумило) 

2. Якщо підрядна частина 

приєднується до головної 

складними сполучниками тому 

що, через те що, так що, 

завдяки тому що, незважаючи 

на те що, внаслідок того що, в 

міру того як, перед тим як та 

ін., то кома ставиться або перед 

цим сполучником, або 

всередині його 

 

[так ], що  ( ) 

 

 

[ ],так що  ( ) 

 

Очерет шумів так, що дерева 

потопали в ньому (М. Коцюбинський) 

 

Очерет шумів, так що дерева 

потопали в ньому 

3. Якщо в складнопідрядному 

реченні стоять поруч два 

підрядні сполучники або 

сполучники сурядності й 

підрядності, то кома між ними 

ставиться лише за умови, якщо 

вони стосуються різних 

підрядних частин 

 

і якщо ( ),  [ ]  

 

І якщо впадеш ти на чужому полі, 

Прийдуть з України верби і тополі  

(В. Симоненко) 

Не ставиться 

1. Кома між головною та 

підрядною 

частинами: а) підрядна частина 

починається з частки не, ні  чи 

повторюваним сполучником 

сурядності; 

б) між однорідними 

підрядними 

частинами, якщо вони з'єднані 

не повторюваним сурядним 

сполучником; 

в) підрядна частина 

складається 

з одного слова 

 

[ ], не ( ) 

 

[ ] ні ( ), ні ( ) 

 

 

[ ],  ( ) і ( ) 

 

 

 

 

[ ] (одне слово) 

 

 

Ми так і не змогли дізнатися ні хто 

він, ні де він жив, ні як його звали 

 

У моїй стороні колоситься таке щедре 

врожайне літо, що земля вгинається 

під вагою зерна і степ закипає у 

жовтогарячих хвилях жнив'я 

 (І. Цюпа) 

 

 

 

Вони помирились і вже тихо, без сварки 

умовились як і що (М. Коцюбинський) 



Ставиться  

1. Тире між головною та 

підрядною частинами для 

інтонаційного та смислового 

виділення, протиставлення 

підрядної частини 

 

[ ] - ( ) 

Коли їм сумно - хай вони сумують  

(Л. Костенко) 

2. Крапка з комою між 

поширеними підрядними 

частинами, з'єднаними між 

собою підрядними 

сполучниками 

[ ]; ( ); ( ) Тобі (пісне) все одно, що, стрівши, 

вогонь доведеш до пожежі; що хвилі, 

спіткавши, розгониш до бурі; що 

темни хмари в хаос помішаєш; що 

вбогу хатинку, останній притулок, 

важкою павиною скинеш в безодню, - 

тобі все одно (Л. Українка) 

Умовні позначення:  [ ] – головна частина; ( ) – підрядна частина; 

 [ ], ( ) – складнопідрядне речення  

 

 

 



 Прийменник. Вживання відмінкових форм іменників 

 та субстантивованих слів з прийменниками 

Відмінок Прийменники Приклад 

Родовий без, біля, вздовж, від, всередині, для, з, за, до, 

задля, замість, крім, ради, з-за, з-над, з-перед, 

з-під, з-поміж, заради, коло, край, мимо, між, 

наприкінці, побіля, поблизу, поверх, позаду, 

попереду, поруч, поряд, посеред, просто, 

протягом, проти, серед, стосовно, шляхом, 

під час, у напрямку, на відміну від, за 

допомоги 

залишати без уваги, вийти з 

бюджету, усувати від влади, 

заради співробітників, під час 

обговорення, зробити за життя, 

поблизу заводу 

Давальний вслід, всупереч, навздогін, навперейми, 

назустріч, наперекір, напереріз, на противагу 

всупереч вимозі, наперекір 

бажанню, назустріч долі 

Знахідний у(в), за, крізь, між (межи), на, над, о (об), 

перед, під, по, повз, про, через, поза, поміж, 

понад, проз, попри, незважаючи на,  

у відповідь 

узяти в руки, акт про прийняття, 

зарахувати на баланс, піти у 

відпустку, поставити за 

обов'язок, під кінець року, у 

відповідь на звернення 

Орудний з (із, зі, зо), за, над (наді), поза, понад, перед 

(переді), поперед, поміж, між (межи), згідно 

з, одночасно з, під (піді), порівняно з, поряд 

із, у зв'язку з 

поставитися з увагою, бути під 

орендою, діяти за законом, 

перед законом, у зв'язку з 

розпорядженням 

Місцевий у (в), на, о (об), по, при бути в активі, мати на увазі, 

курси при інституті 

 

Групи прийменників за походженням і будовою  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За будовою  За походженням  

Первинні - найдавніші 

прийменники, походження 

пояснити неможливо: у, 

для, до, з, між, при, через 

Вторинні - співвідносяться за 

походженням з повнозначними 

частинами мови 

Прості - усі первинні: без, від, по, в, з, 

до, для, за, на, при, під, через, про 

Складні - утворюються з двох або 

кількох простих: з-за, понад, попід, з-

поміж, посеред, заради, проміж 

Складені - утворюються з кількох слів: у 

справі, на випадок, на адресу, на 

користь, в інтересах, нарівні з, разом з 

Відіменні: кінець, круг, 

перед, шляхом, в галузі, 

з приводу, на випадок 

Відприслівникові: 

близько, всупереч, 

поверх, після, поряд, 

напередодні, праворуч 

Віддієслівні: 
включаючи, 

виключаючи, зважаючи 

на, незважаючи на 



Правопис прийменників 

 
 

Сполучник. Групи сполучників за походженням,  

будовою і способом уживання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Складні прийменники: 

попід, задля похідні 

прийменники 

прислівникового 

походження: довкола, 

наприкінці 

Складені похідні 

прийменники відіменні 

та віддієприслівникові: 

на чолі, під час, згідно з, 

незважаючи на; 

прийменники з 

повнозначними 

частинами мови:  

на столі, у газеті 

Окремо  Разом  Через дефіс  

Прийменники, першою 

частиною яких є 

з (із): з-під, з-понад, із-

посеред 

За будовою  За походженням  

Непохідні 

(первинні) - не співвідносяться 

3 іншими частинами мови: 

а, але, і, та, бо, чи 

Похідні 

(вторинні) - утворилися з інших 

частин мови (займенників або 

прислівників з прийменниками 

чи частками): щоб, проте, якби 

Прості - не членуються на частини: а, і. 

та, бо. чи, що, як 

Складні - поділяються на частини: зате, 

проте, або, щоб, ніби 

 

Складені - складаються з двох і більше . 

слів: через те що, дарма що, як тільки, 

тому що 

Одиничні 

і, та, але 

Повторювані 

і...і, ні...ні, або. .або 

Парні 

як… так, хоч...але,  

не лише...а й, чим...тим 

За способом уживання  



Групи сполучників за синтаксичними функціями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правопис сполучників  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурядні 

однорідні члени речення або частини 

складносурядного речення  

 

 

Підрядні 

підрядну частину складнопідрядного 

речення з головною 

З'ясувальні: що, щоб, чи, як, немов, ніби, наче 

Часові: як, після того як, як тільки, тільки-но...як, 

ледве, скоро, коли, поки, доки 

Мети: щоб, для того щоб, з тим щоб  

Причинові: бо,через те що, тому що, затим що  

Умовні: якби, якщо, коли, як, аби, коли б 

Допустові: хоч, дарма що, незважаючи на те що  

Порівняльні: мов, мовби, немов, немовби, наче, 

неначе, ніби, нібито, як, що 

Єднальні: і, й, та (і), ні... ні, 

ані... ані 

Протиставні: а, але, та 

(але), проте, зате, однак 

Розділові: або, чи, або ...або, 

чи...чи, то... то, хоч...хоч, не 

то ...не то, чи то..,чи то 

Разом  

 

Окремо  

 

Через дефіс  

 

Утворені 

поєднанням 

займенників з 

прийменникам

и або частками чи 

сполучників із 

частками: отже, 

ніби, немовби, 

щоб, нібито 

3 підсилювальними частками 

-бо, -но, -то: отож-бо, 

тільки-но 

Складені сполучники: 

після того як, коли б то 

 



Розділові знаки в реченнях з прямою мовою  

 

Правило Графічна схема Приклад 

1. Якщо слова автора стоять перед 

прямою мовою, то після них 

ставиться двокрапка, а пряма мова 

береться в лапки і перше слово 

пишеться з великої літери 

А: "П". 

А : "П! " 

А: "П?" 

А : "П..." 

Їм у вічі кажемо: "Прозріти час, 

Бо чесність бездіяльна - той же 

злочин" (І Муратов) 

2 . Якщо пряма мова стоїть перед 

слова ми автора, то вона береться в 

лапки, після неї ставиться кома і 

тире, а слова автора пишуться з 

малої літери 

"П", - а. 

"П!-а. 

"П?" - а. 

"П..." -а. 

"Додому, додому!"- співало його 

серце (І. Цюпа) 

3. Якщо слова автора стоять в 

середині прямої мови, то лапки 

ставляться на початку і в кінці 

прямої мови. Інші розділові знаки 

у таких реченнях ставляться так: 

  

а) слова автора виділяються з обох 

боків комою й тире, з  після них 

перше слово пишеться з малої 

літери, якщо на місці розриву 

прямої мови не стоїть розділовий 

знак або повинна стояти кома; 

"П,-а,-п" "Ви вже як-небудь самі, Петре 

Петровичу, - примирливо сказав 

Іван Семенович, - ну, були великі 

люди, але прізвищ їхніх не 

пам'ятаємо, чи ще як-небудь 

придумайте..." (Ю. Яновський) 

б) перед словами автора ставиться 

кома й тире, а після них - крапка й 

тире, друга частина прямої мови 

пишеться з великої літери, якщо на 

місці розриву стоїть крапка, знак 

оклику, знак питання або три 

крапки; 

"П,-а. -П". 

 "П!-а-П".  

"П? - а. - П". 

"П...-а. -П". 

"Сюди, мабуть, ніколи не 

залітали степові наші птахи, -

подумав Казаков. - А ми зале-

тіли" (О. Гончар) 

в) якщо одна частина слів автора 

стосується першої частини прямої 

мови, а друга - другої, що стоїть 

після слів автора, то перед другою 

частиною прямої мови ставиться 

двокрапка і тире, а перше слово 

прямої мови пишеться з великої 

літери 

"П, -а:-П".  "Ось, Ганно Іванівно, і мої 

пташенята: Михайло і Леся, -

відрекомендував батько і додав: 

- Доведеться, Михайлику, вам 

назад повертати - гості до нас" 

(И. Олійник) 

Умовні позначення :  П(п) – пряма мова; А(а) – слова автора  

 

 

 



Частка. Групи часток за виконуваними функціями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Правопис часток  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формотворні   Словотворні   

Утворюють форми 

наказового або умовного 

способу: хай, 

нехай, би (б) 

Утворюють слова з новим 

значенням: будь-, небудь-, 

казна-, хтозна-, -сь, аби-, де-, 

не-, ні-, -би, -б 

Модальні  

Утворюють найвищий 

ступінь порівняння 

прикметників і прислівників: 

най-, як-, що- 

Надають різні значення відтінки 

окремим словом  

Виражають ставлення мовця до 

висловлюваного   

Вказівні: ось, осьде, он, онде, от, 

оце  

Означальні : якраз, саме, точно, 

дійсно, власне, майже, ледве  

Обмежувально-видільні: тільки, 

лише, лиш, хоч, хоча, навіть, уже  

Підсилювальні: і, й, та, навіть, 

аж, поки, уже, ж, бо, от  

Власне модальні: мов, мовби, 

мабуть, ледве, чи, навряд чи 

Заперечені: не, ні, ані 

Модально-вольова: хай, нехай, 

бодай, ну, давай 

Стверджувальні: так, атож, 

аякже, авжеж, еге ж 

Питальні: невже, хіба, що за 

Разом  Окремо  Через дефіс  

аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- у 

складі будь-якої частини мови; 

би (б), то, що, же (ж) у 

сполучниках та інших частках; 

-ся (-сь) у зворотних дієсловах; 

-сь у складі займенників, 

прислівників 

що у 

постпозиції: 

поки що, хіба 

що; хай, нехай, 

би (б) 

бо, -но, -то, -от, -

таки; 

будь-, -небудь, 

казна-, хтозна-, 

бозна- 



Правопис часток не, ні з різними частинами мови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка не  

 Без не слово не вживається: ненавидіти, нехтувати, нездужати; з 

іменниками, прикметниками, прислівниками, якщо з часткою не 

утворюються нові поняття з протилежним значенням: нелюбов; у 

складі префікса недо-: недооцінювання (неповна оцінка дій): з 

дієприкметниками, які є означеннями: нерозв'язана (проблема) 

3 усіма частинами мови зі значенням протиставлення: не горе, а 

радість; 

з дієсловами, дієприслівниками, числівниками, прийменниками, 

сполучниками, частками, з більшістю займенників, деякими 

прислівниками: не вистачати, не гаразд, не зовсім;  

з прикметниками, якщо є пояснювальні слова ні, далеко, аж ніяк, 

зовсім: ні до чого не здатний; 

з дієприкметниками, які мають пояснювальні слова або виконують 

функцію присудка: ще не закінчений проект;  

перед словами, що пишуться через дефіс: розмовляти не по-

українськи 

Вживана як префікс в іменниках-власних назвах: не-Європа 

Разом  

Окремо  

Через дефіс  

Частка ні  

Разом  Окремо  

3 іменниками, прикметниками, 

прислівниками, які без ні не 

вживаються: нісенітниця; із 

займенниками, прислівниками, 

якщо ні не відділяється 

прийменником: ніщо, але ні  на що 

У непрямих відмінках заперечних 

займенників, коли між їх складовими 

частинами з'являється прийменник: 

ні до чого, ні з ким, ні в чому; у 

стійких словосполученнях: ні сюди ні 

туди, ні саньми ні колісьми, ні зимою 

ні літом  (Народна творчість) 



Розділові  знаки у реченнях із цитатами  

 

Правило Графічна схема Приклад 

1. Використовуються ті самі 

розділові знаки, що й при 

прямій мові, якщо цитата 

супроводжується словами 

автора 

А : "Ц". Платон сказав: "Думки 

управляють світом" 

2. Якщо цитата наводиться не 

повністю, то на місці 

пропущених слів ставляться три 

крапки 

А:"Ц..Л Український філософ Г. 

Сковорода стверджував: 

"Шукаємо щастя по країнах, 

століттях, а воно скрізь і 

завжди з нами..." 

3. Якщо цитата є частиною 

речення, то вона починається з 

малої літери 

А "ц". Повернення Шевченка Україні - 

це повернення нашої 

національної гідності і розуміння 

того, що "в своїй хаті своя 

правда, і сила, і воля"  

(В. Мовчанюк) 

4. Якщо після цитати подається 

попокликання на автора або 

джерело, то воно береться в 

дужки, а крапка ставиться після 

нього 

"Ц" (автор). 

 "Ц" (джерело). 

"Грушевський сполучає в собі 

дві гігантські творчі постаті: 

найбільший дослідник 

тисячолітньої історії України і 

найбільший творець живої історії 

- великого відродження України 

20 століття" (Ю. Лавріненко) 

5. Якщо посилання на автора 

або джерело цитати стоїть не 

безпосередньо за нею, а на 

рядок нижче, то крапка 

ставиться після цитати 

"Ц".  

(автор)  

"Ц".  

(джерело) 

«Краща у світ’ мета – стати 

хорошою людиною». (Цицерон) 

6. Цитата, що є віршованим 

текстом, не береться в лапки, 

якщо її та слова автора подано 

на різних рядках 

А : Цитата Але й раніше це обстоювала Ліна 

Костенко. Згадаймо хоча б те ж 

таки різке й влучне: 

Бо хто в путі надовго зупинився, 

на того шаром осідає тля 

(В. Брюховецький) 

Умовні позначення: А  -  слова автора;  Ц  -  цитата 

 



Співвідношення між літерами і звуками 

 

1. Літери я, ю, є можуть позначати один і два звуки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Літера ї в усіх випадках позначає два звуки [йі]: український; 

3. Літера щ позначає два звуки [шч]: щасливий [шчасливий]; 

4. Літера ь звука не позначає, а вживається лише для позначення м'якості попереднього 

приголосного: щирість [шчир'іс'т']. 

5. Один звук також може передаватися кількома літерами: дж [дж], дз [дз]. 

 

я  ю  є  

[а]  [у]  [е] 

 

 

я  ю  є  

[йа]  [йу]  [йе] 

 

Після літери, що позначає 

м'який приголосний: 

валютний 

[вал'утний] 

третє [трет'е] 

 

На початку слова: якомога [йакомога], 

ювілей [йув'ілей], 

єдиний [йединий]; 

після літери, що позначає голосний звук: 

мрія [мр'ійа]; 

після губних, р та деяких інших 

приголосних, якщо 

їм не властива пом'якшена вимова: бар'єр 

[барйер], 

в'язати [вйазати] 



Чергування голосних звуків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чергування у коренях дієслів:  
[е] - [о]: нести - носити; [і] - [а]: сідати - садити; [і] - [и]: ліпити - липнути,  

[е] - [і]: пекти - випікати; [о] - [а]: ломити - ламати, [е] - [и]- нуль звука:  

стер - зітри- стирати 

Чергування [о], [е] з [і] 

Голосні [о] та [е] у відкритому складі чергуються з [і] у закритому складі: воля 

- вільний, семи - сімох 

Примітка. Чергування не відбувається: 

о та е випадні або вставні: день - дня, посту - піст, земля - земель; 

у повноголосих сполуках: -оро-, -оло-, -ере-, -еле- зі сталим наголосом: мороз, 

солодко, береза, шелест, але поріг, сморід, сторін, де наголос рухомий; 

у звукосполученнях -ор-, -ер-, -ое-: горб, шовк, смерть; 

у складних словах зі словотвірними частинами -вод, -воз, -нос, -ход, -роб: ско-

роход, винороб, діловод, хлібороб, водовоз, але всюдихід, місяцехід, пішохід, 

пішохідний, самохід, швидкохід; 

у словах іншомовного та книжного походження: атом, закон, словник, шофер, 

студент; 

у словах, утворених за допомоги суфіксів -енк-, -еньк-, -есеньк-, -ечк-, -оньк-, -

очк-, -тель-: тихесенько, сонечко, учитель. 

Чергування [е], [о] після шиплячих та й  

 

е                           о 

 

перед буквами на позначення  

м'яких           приголосних           твердих  

і складами з е та и                                                  і складами з а, о, у 

женити - жонатий  

четвертий - чотири  

Примітка. У чергуванні е з о є відхилення від правила: більшості, на щоці, 

першої, шептати, зосереджений, широчезний, щедрий, чорніти 

 

Чергування голосних звуків 
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Суфікси пишуться 

 

и  пишеться е  пишеться  
-альник, -ильник,  

-їльник, -альність, -аль, 

-ень, -ець(-ець), -ість, -

тель завжди з ь: 

шанувальник, 

архівознавець, 

здатність; 

-ик, -ник, -иц(я), -ищ(е), 

-івник, -чик(-щик), -

иськ: працівник, медик, 

становище, але: ме-

ханік; 

-ив(о) іменників се-

реднього роду: паливо, 

куриво, але: марево, 

маєво; 

ин-, -ин(а), -анин-: 

1) у суфіксах іменників 

жіночого роду: далина, 

козаччина; 

2) у суфіксах іменників 

чоловічого роду: 

харків'янин, львів'янин; 

3) у суфіксах присвійних 

прикметників: сестрин, 

Миколин; 

-ичок, -ичк(а), що похо-

дить від -ик, -иц: коши- 

чок, вуличка 

-елез(ний), -ер(о), -

тель, -еньк, -есеньк: 

довжелезний, п'я теро, 

вихователь 

-анн(ий), -енн(ий) для 

вираження найвищої 

міри ознаки: 

нездоланний, 

недооціненний, але у 

дієприкметниках -

ан(ий), -не(ий): 
нездоланий, неоцінений; 

Суфікси пишуться 

-инн(я),  -інн(я),  -анн(я) 
в іменниках пишуться з 

двома  н: картоплиння, 

насіння, зростання 

-єн-: 1) у дієприкмет-

никах: утворений;  

2) в іменниках се-

реднього роду IV 

відміни: імена, пле-

мена; 

-ечок(-єчок),    -ечк(а) 

(-єчк), -енк(-єнк): вер-

шечок, краєчок, Крав-

ченко; 



Поділ іменників на відміни та групи  

Іменники 

 

Належать до відміни  

 

Поза відмінами  

 

незмінювані іменники: 

депо, журі, меню, ООН 

множинні іменники: 

окуляри, курси, Черкаси 

іменники, що мають 

форму прикметників та 

дієприкметників: черговий, 

пальне, учений 

Іменники  Відміна  

Група  

Тверда - з основою на 

твердий приголосний, 

закінчення -а: дорога 

М'яка - з основою на 

м'який приголосний, 

закінчення -а (-я): 

зоря  

Мішана - з основою 

на шиплячий, 

закінчення -а: межа 

жіночого, 

чоловічого та 

спільного роду на -

а (-я): пільга, 

листоноша, 

Микола, суддя 

І 

Тверда - чоловічого 

роду з кінцевим твер-

дим приголосним 

основи: з основою  

на -р, -ер, -ір, -ор, -ур, 

-ир, з наголошеними 

 -ар, -ер, -ир; 
чоловічого і 

середнього роду на -о 

М'яка - чоловічого 

роду з кінцевим 

м'яким приголосним 

основи; з основою на 

ненаголошені -ар, -ир; 

середнього роду на  

-е, -а (-я) 

Мішана - чоловічого 

роду з кінцевим шип-

лячим основи;назви 

професій на -яр; се-

реднього роду на -е 

після шиплячих 

чоловічого  роду 

на -о або з 

основою 

на приголосний; 

середнього роду 

на -о, -е, -а (-я): 

Дніпро, серце, 

баланс, аркуш, 

знання 

ІІ 

жіночого роду з 

основою на приго-

лосний та слово 

мати: відомість, 

доповідь 

середнього роду 

на -а (-я) із 

суфіксами ат-  

(-ят-), -єн- за 

відмінювання: 

курча, ім'я 

ІІ 

ІІ 



Особливості відмінювання множинних  іменників  

 

Відмінок  Зразки відмінювання множинних іменників  

Н. діт-и окуляр-и грабл-і ясл-а грош-і 

Р. діт-ей окуляр-ів грабель ясел грош-ей 

Д. діт-ям окуляр-ам грабл-ям ясл-ам грош-ам 

З. діт-ей  окуляр-и грабл-і ясл-а грош-і 

О. діть-ми окуляр-ами грабл-ями ясл-ами грішм-и, 

грош-има 

М. (на) діт-ях (в) окуляр-ах (в) грабл-ях (в) ясл-ах (на) грош-ах 

Кл. діт-и окуляр-и грабл-і ясл-а грош-і 

 

Відмінювання слів іншомовного походження  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іменники іншомовного походження  

 

Відмінюється  Не відмінюється  

як відповідні українські іменники: 

I відміна: кар'єра - кар'єри, кар'єрі, 

кар'єрою, у кар'єрі; Сицилія-  Сицилії, 

Сицилією, на Сицилії 

II відміна: театр - театру, театром, 

у театрі; Брюллов - Брюллова, 

Брюлловим 

III відміна: бязь - бязі, бяззю, на бязі; 

вуаль - вуалі, вуаллю 

іменники на -а з попереднім голосним: 

боа; 

іменники на –е: аташе, койне, 

комюніке, протеже, реле; 

іменники на -є: фойє, досьє; 

іменники на -і: попурі, колі, сарі, 

таксі; 

іменники на -ї: Віньї, Шантійї; 

іменники на -о: авокадо, кімоно, 

сальто, панно; 

іменники на -йо; Бадольйо, Верроккйо; 

іменники на -ю: меню, Гонсю; 

іменники на -у: ушу, рандеву, пушту; 

жіночі імена на кінцевий приголосний 

та жіночі прізвища на -ін, -ов: 

Бріджит, Елізабет, Чаплій (жін.), 

Вірхов (жін.) 

 Слов'янські чоловічі імена та 

прізвища на о: Свят-ко - Святка,  

Цветко -Цветка 



 

 
 

Відмінювання прикметників  

 

Відмінок 

Однина 

Множина Група 

Тверда М’яка На -лиций 

Н. -ий, -е, -а -ій, -є, -я -ий, -е, -я -і, (-ї) 

Р. -ого, ої -ього,- ьої -ього, -ьої -их, -іх 

Д. -ому, ій -ьому, -ій -ьому, -ій -им, -ім 

З. як Н. або Р.-у як Н. або Р.-ю як Н. або Р.-ю як Н. або Р. 

О. -им, -ою -ім, -ьою -им, -ього -ими, -іми 

М. (на) –ому, -ім, ій (на) –ьому, -ім, -ій (на) –ьому, -ій (на) –их, -іх 

 

Ступені порівняння якісних прикметників  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Розряд   Група 

Якісні  Відносні   Присвійні  Тверда  

п
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М’яка   
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Вищий ступінь    

Форма     

Проста  Складена  

Основа прикметника + суфікси –ш, -іш: 

свіжий, свіжіший   

Більш/менш + звичайний прикметник: 

більш свіжий  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Форма     

Найвищий ступінь  

Проста  Складена  Складна  

префікс най- + проста 

форма вищого ступеня 

порівняння прикметника: 

найсвіжіший 

Найбільш/найменш + 

+ звичайний прикметник: 

найбільш свіжий 

префікси що-, як- + 

проста форма найвищого 

ступеня порівняння 

прикметників: 

щонайсвіжіший 

Форма прикметника   

Повна  Коротка  

Нестягнена: 

прикметники 

чоловічого, 

середнього, жіночого 

роду називного, 

знахідного відмінка 

однини, множини: 

добрая мати, великеє 

серце, чистії думки 

Стягнена: 

прикметники 

жіночого, середнього 

роду однини та 

множини: висока 

тополя, струнке 

дерево, зелені віти 

Прикметники називного, 

знахідного відмінка однини 

чоловічого роду: красен хлопець, 

повен місяць, зелен клен; 

присвійні прикметники з 

суфіксами -ів (-їв), -ин (-їн) 

батьків, материн 



Особливості відмінювання та правопису займенників 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінювання займенників, співвідносних з іменниками 

До цієї групи належать особові, зворотний, питально –відносні (хто, що), 
заперечні (піхто, ніщо), неозначені (хтось, щось, абихто, що-небудь та ін.) займенники. 

 

Зразки відмінювання 

 

Відмінок Однина Множина 

Однина 

Множина Однина Чоловічий 

рід  

Середній 

рід  

Жіночий 

рід 

Н. я ми він, воно вона вони - 

Р. мене нас його, у нього її, у неї їх, у них себе 

Д. мені нам йому їй їм собі 

З. мене нас його, у нього  їй, неї їх, них себе 

О. мною нами ним нею ними собою 

М. (на) мені (на) нас (на) ньому  (на) ній (на) них (на) собі 

 

 

Відмінок Однина Множина 

Однина 

Множина Однина Чоловічий 

рід  

Середній 

рід  

Жіночий 

рід 

Н. хто що ніхто ніщо хтось дещо 

Р. кого чого нікого нічого когось дечого 

Д. кому чому нікому нічому комусь дечому 

З. кого що нікого ніщо когось дещо 

О. ким чим ніким нічим кимсь 

(кимось) 

дечим 

М. (на) кому (на) чому (на) нікому (на) 

нічому 

(на) 

комусь 

(на) 

дечому 

 

Займенники співвідносяться   

з іменниками: я, себе, що, 

ніхто, хтось, казна-хто 

з числівниками: скільки, 

стільки, ніскільки 

з прикметниками:  

мій, ваш, 

сам, який, якийсь, який- 

небудь, котрий, нічий 



Відмінювання займенників, співвідносних  

з прикметниками  

До цієї групи займенників належать присвійні, означальні, вказівні (крім скільки), 

питально-відносні (який, чий, котрий) та утворені від них заперечні й неозначені займенники 

(нічий, ніякий, нікотрий, деякий, чийсь, чий-небудь. та ін.). Ці займенники відмінюються як 

прикметники за родами, числами та відмінками. 

 

Відмінок 
Однина 

Множина 
Чоловічий рід  Середній рід  Жіночий рід 

Н. мій                            моє моя мої 

Р. мого моєї моїх 

Д. моєму моїй моїм 

З. мій             мого           моє мою мої, моїх 

О. моїм моєю моїми 

М. (на) моєму                    (на) моїм (на) моїй (на) моїх 

 

 

Відмінок 
Однина 

Множина 
Чоловічий рід  Середній рід  Жіночий рід 

Н. цей                               це ця ЦІ 

Р. цього цієї цих 

Д. цьому цій цим 

З. цей            цього          це цю ці, цих 

О. цим цією цими 

М. (на) цьому                     (на) цім (на) цій (на) цих 

 

 

 

Відмінювання займенників, співвідносних  

з числівниками  

 

До цієї групи належать відносно-питальний займенник скільки, вказівний стільки, 

заперечний ніскільки. Вони відмінюються як числівники за відмінками.  

 

Відмінок     

Н. скільки  стільки ніскільки  

Р. скількох  стількох  ніскількох 

Д. скільком стільком ніскільком  

З. скільки, скількох стільки,стількох ніскільки, ніскількох 

О. скількома стількома ніскількома 

М. (на) скількох  (на) стількох  (на) ніскількох 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вживання та правопис вигуків.  

Розділові знаки у реченнях зі стверджувальними і заперечними словами 
 

Групи вигуків 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За значенням  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  Через дефіс  Окремо  

Правопис займенників  

Неозначені, заперечні: 

деякі, ніхто утворені за 

допомоги часток -сь, де-, 

що-, аби-, ані-: 
хтось, деякі, щось, абико-

го, аніхто 

 

З прийменниками: 

з ним, наді мною 

прийменники, що 

вживаються при 

заперечних 

або неозначених 

займенниках: де в чому, 

хтозна з ким, 

ні при кому 

Неозначені займенники, 

утворені за допомоги 

часток будь-, -будь, -

небудь, хтозна-, -бозна-, 

казна-: будь-хто, що-

небудь, хтозна-що,  

казна-що 

 

За походженням   

Не співвідносяться з іншими частинами мови: а!, о!, ей!, ой! 

Утворилися з інших частин мови, найчастіше повнозначних: жах! 

годі! слава! 

Первинні 

(непохідні)   

Вторинні  

(похідні)  

За походженням   

Є засобами вираження різних почуттів: радості, здивування, суму, 

захоплення, жалю, рішучості, сумніву, похвали, переляку, 

незадоволення: ой! ах! еге! жах! ех! Господи! 

Передають волевиявлення людини - наказ, оклик, звертання, 

бажання привернути до себе увагу, спонукання до дії: годі! алло! 

ану! марш! 

Емоційні    

Спонукальні   



Написання  вигуків 

 

 Складні вигуки та звуконаслідувальні слова пишуться через дефіс:  му-у-у, о-го-го, ха-

ха-ха; їй-богу, їй-право, ну-ну.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділові знаки у реченнях із стверджувальними і заперечними словами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знак оклику  Кома  

Ставиться   Не ставиться   Ставиться   

Після о, ой, що тісно пов'язані зі 

звертанням:  

О мово, щоб душа була живою, в 

устах нащадків будь повік жива  

(Н. Нікуліна);  

після однозвучних з вигуками 

часток ну, ах, ой, наприклад: 

Ой колись я навесні тут до гаю 

ходила... (Леся Українка); після 

вигуків, що стоять перед 

особовим займенником, за яким 

вживається звертання, наприклад: 

Гей ти, доле моя, хоч тепер 

обізвись(В. Сосюра) 

 

 

Вигук вимовляється з 

підсиленням голосу, 

наприклад: Невже це 

осінь, осінь, о! - та сама 

(Л. Костенко) 

Вигуки 

вимовляються без 

застосування 

особливої сили, на-

приклад: Гей, луги-

береги, ви на голос 

людський озовіться 

(М. Сингаївський) 

Знак питання  Кома  

Ставиться   Ставиться    Ставиться   

Після стверджувальних слів-

речень так, еге (ж), гаразд, 

авжеж та заперечення ні, 

якщо вимовляються 

закличною інтонацією, 

наприклад: Ні! - категорично 

промовив Син над синами 

 (К. Мотрич) 

Після стверджувальних 

слів-речень так, еге (ж), 

гаразд, авжеж та 

заперечення ні, коли вони 

вимовляються  з 

питальною інтонацією: Я 

зроблю все, щоб виконати 

це. Гаразд? 

 (М. Трублаїні) 

Після 

стверджувальних 

слів-речень так,  

еге (ж), гаразд, 

авжеж, якщо 

вони вимовляються 

без підсилення, 

наприклад: Так, це 

були неможливі 

хвилини  

(М. Хвильовий) 

Знак оклику    



Прикладка  

Прикладка виражає ознаки, якості, властивості предмета, даючи йому іншу назву.  

Вона виражається іменником і узгоджується з означуваним словом у відмінку.  

Прикладка характеризується такими ознаками: 

 є різновидом означення; 

 вказує на ознаку предмета, дає йому нову назву; 

 виражається іменником: 

 може стояти перед і після означуваного слова; 

 найчастіше узгоджується з означуваним словом у відмінку.  

Найхарактернішими для прикладки є дві ознаки: 

 семантична (прикладка дає предмету іншу назву); 

 граматична (прикладка виражається іменником).  

Прикладка може означати: 

 соціальну належність: громадяни-вибориці; 

 національність: дівчина-українка; 

 професію: жінка-лікар; 

 власну географічну назву: ріка Дніпро; 

 умовні назви організацій: кінотеатр "Київ"; 

 якість або властивість предмета: хлопець-красень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дефіс    

Не ставиться  Ставиться  

Прикладка й означуване слово - загальні 

назви: підприємство - гігант 
Прикладка є власною назвою, що стоїть 

після загального іменника: село Литвинівка 

 

Прикладка є власною назвою, що стоїть 

перед означуваним словом: Десна-річка 

 

Прикладка входить до складу терміна: 

павук-тарантул 

 

Прикладка вказує на ознаку і стоїть після 

означуваного слова: лікар-хірург 

 

Прикладка означає видове поняття і стоїть 

після родового поняття: риба акула, собака 

пудель 

 

При загальноприйнятих у побуті назвах 

людей громадянин, добродій, пан перед 

загальною та власною назвою: пане 

директоре, громадянин Іванишин 

 

Якщо прикладка - назви журналів, газет, 

поїздів, пароплавів, кінотеатрів, 

універмагів, спортивних товариств, клубів, 

команд, дит. дошк. закладів, кав'ярень, 

готелів, а також побутових предметів. Такі 

назви беруться в лапки, наприклад: 

журнал "Наука і суспільство", газета 

"Сьогодні", спортивне товариство 

"Динамо", кінотеатр»Україна», готель 

«Золотий колос», кав’ярна « Мрія», 

холодильник «Атлант», цукерки «Гусячі 

лапки», мило «Дитяче» 



Типи складнопідрядних речень 

 

Тип Запитання Сполучний засіб Приклад 

Означальні який? 

чий? 

котрий? 

в усіх 

формах 

 

сп. що, щоб, мов, 

немов, наче, неначе, 

ніби  
сп. сл. який, 

котрий, чий, що, 

хто, де, як, 

куди, коли 

Він дивився непрозорим 

оком, Що не знало ні весни, 

ні сліз (М. Рильський) 

Займенниково- 

означальні 

 

питання 

пояснюваного 

займенника 

 

сп. що, щоб, наче, 

ніби 
сп. що, хто, 

який, чий, котрий 

За вогник той, що ти колись 

дістав і засвітив в 

моємуліхтарі… 

(І. Кочерга) 

З'ясувальні 

 

хто? що? 

в усіх 

формах 

 

сп. що, щоб, як, 

ніби, наче; мов, аби, 

якби, чи; 

сп сл. хто, що, 

який, чий, котрий, 

де, куди, коли, поки, 

звідки, як, чому, 

скільки 

 

Ви знаєте, Як липа 

шелестить У місячні весняні 

ночі? (П. Тичина) 

Місця 

 

де ? 

звідки? 

куди? 

сп. сл де, звідки, 

куди 

Де у зернині мріє сад і 

ходить осінь без досад, 

Літописання мудрі пише 

людського серця листопад 

(А. Малишко) 

Часу коли? 

поки? 

як довго? 

з яких 

пір? до 

яких пір? 

з якого 

часу? до 

якого 

часу? 

сп. як, після того 

як, 

перед тим як, 

 до того 

як, перш ніж, 

відтоді, 

відколи, з того часу 

як, з тих пір як 

сп. сл. коли, як, 

поки, доки, 

допоки, тільки, 

як тільки,  

тільки-но, щойно 

Допоки світ не бідний 

на красу, Людська душа 

Добрішає від слова... 

(Г. Чубач) 

Способу дії як? якою 

мірою? 

наскільки? 

яким 

способом? 

сп. що, щоб, як, ніби 

сп. сл. скільки, 

наскільки, як 

Розливається кров і по 

жилах тече, ніби пахне вона 

лободою... (В. Сосюра) 

Мети з якою 

метою? 

для чого? 

сп. щоб, для того 

щоб, З тим щоб, 

задля 

того щоб 

 

Різець і молот гупає в 

граніт, Щоб викресати 

слово... (А. Малишко) 



Причини чому? 

через що? 

з якої 

причини? 

сп. бо, бо ж, через 

те що, тому що, 

завдяки 

тому що, з тієї 

причини що, у 

зв'язку з тим що, 

затим що 

Боюсь згасити світло лампи, 

бо може стати ще 

страшніш (Б.-І. Антонич) 

Умови за якої 

умови? 

сп. коли, якби, аби, 

якщо, як, раз 

Не можна любити народів 

других, коли ти не любиш 

Вкраїну!.. (В. Сосюра) 

Порівняльні за допомогою 

порівняння 

пояснюють 

зміст головної 

частини 

сп. як, мов, наче, 

ніби, неначе, 

немовби, як 

немовби, чим 

В самоті день тягнеться 

повільно, ніби все 

зупинилось (І. Цюпа) 

Допусту незважаючи на що? сп. дарма що, але; 

хоч-а, хай-а, (хоча) 

(нехай) незважаючи 

на що 

Хоч людей довкола тебе так 

багато, та ніхто з них 

кроку не зупинить  

(О. Теліга) 

Наслідку немає так що (аж, й) в 

підрядній частині 

Здоровенний дуб розлягся, 

розширився своїм 

кострубатим гіллям, так 

що аж темно під ним  

(М. Коцюбинський) 

Супровідні немає сп. сл. що в різних 

відмінкових формах 

(можна замінити що 

-на це) 

Після цього більше говорили 

про звірів, природу, що Лесю 

теж дуже цікавило  

(М. Олійник) 

Умовні позначення :  сп.- сполучник; сп.сл. – сполучне слово 

 



Розділові знаки у реченнях зі словами як, мов, наче  

 

Правило  Приклад  

1. Кома ставиться 

Підрядні частини складного речення, що 

приєднуються до головної сполучниками як, 

які, мов, немов, ніби, відділяються від неї 

А тепер у серці щось тремтить і грає,  

Як тремтить на сонці гілка золота  

(М. Рильський) 

Структури з як є  відокремленими членами 

речень з порівняльним значенням і 

особливим смисловим навантаженням, що 

виконують функцію означення або обставини 

Час летів, немов на крилах, і, мов сон, 

життя минало (Леся Українка)  

Як жива, між віттям павутина проплива, а 

сонце світить тихо, мов крізь вії 

2. Кома не ставиться 

Структури з як, ніби, наче входять до складу 

іменного складеного присудка 

Запам'ятати як виняток, вживається як 

вставне слово 

Структури з як, ніби, наче виконують роль 

додатка 

Свіжий перший сніг укрив долини ніби 

тонким дорогим полотном (І. Нечуй-

Левицький) 

Між компонентами складених сполучників в 

той час як, перед тим як, з тих пір як, 

після того як і т. ін., якщо перша їх частина 

не входить до складу головної частини 

речення 

Підійшовши до неї, Дмитро, в той час як 

батько заборонив йому це робити, все ж 

таки привітався (М. Стельмах) 

Перед конструкцією з як, мов, наче, що є 

усталеним фразеологічним зворотом або 

входить до стійких лексичних 

словосполучень 

Ллє як із відра, б'ється як риба об лід, 

крутиться як муха в окропі, білий як крейда, 

холодний як сніг, чорний як земля 

У словосполученнях типу як не як, хоч як 

хоч, люди як люди, як на те, як не було, 

(всі) як один, як знахідка та ін; у виразах як 

є, як ведеться, як пощастить 

Не може ж буть, щоб якось не було, Вже як 

не є, а якось воно буде (Л. Костенко) 

Перед як прислівники майже, зовсім або 

частки, інші сполучники У сполученнях не 

раніше як, не пізніше  як, більш як, менш 

як, як слід, як треба, як повинно бути 

Іній на деревах блищав майже як сіль Потяг 

прибуде не раніше як о п'ятій 

 



Типи безсполучникових складних речень 

 

Характеристика  Різновид  Приклад  

1. 3 однотипними предикативними частинами 

Характеризуються перелі-

чувальною інтонацією й 

також співвідносні зі 

сполучниковими 

складносурядними 

реченнями 

1. 3 перелічувальними 

відношеннями: 

а) означають одночасність 

перелічуваних явищ; 

б) виражають часову 

послідовність дій, явищ 

2. Із зіставно-протиставними 

відношеннями 

Вдень почав танути сніг, 

капали краплі з дахів  

(В. Сухомлинський) 

Скоро сонечко пригріє, 

потечуть струмки, темний 

гай зазеленіє, зацвітуть 

квітки (О. Олесь) 

Одна група працює - дві 

відпочивають 

(Ю. Збанацький) 

2. 3 різнотипними предикативними частинами 

Їх структурно-семантична 

цілісність ґрунтується на 

взаємозв'язаності 

неоднорідних, залежних 

предикативних частин, що 

поєднуються між собою 

зумовленою й поясню-

вальною інтонацією 

1. Із з'ясувальним 

значенням: друга частина 

пояснює зміст першої 

2. 3 часовим значенням: 

час дії другої частини 

зумовлюється часом дії 

першої частини 

3.З умовним значенням: 

перша частина виражає 

умову, за якої можлива дія 

другої частини 

4.З причиновим значенням: 

друга частина розкриває 

причину дії чи стану, про які 

йдеться у першій 

5.З наслідковим значенням: 

друга частина означає 

наслідок дії чи стану, про які 

мовиться в першій 

6.З порівняльним значенням: 

зміст першої частини 

порівнюється зі змістом 

другої 

7.З приєднувальним 

значенням: друга частина 

містить додаткове 

зауваження до першої або 

оцінку повідомлення 

 

 

І відчула: доросле й маля, і 

вода, і трава, і земля – 

Все любов'ю тобі промовля 

(А. Малишко) 

Зійде сонце - утру сльози, 

ніхто не побачить  

(Т. Шевченко) 

Забудеш рідний край, тобі 

твій корінь всохне .  

(П. Тичина) 

 

Тут було вже зовсім видно - 

місяць підбився вгору 

 (Ю. Збанацький) 

 

Вітер війнув - листя з клена 

жовте, жовто-золоте 

полетіло (П. Тичина) 

 

Бувають дивні на землі діла - 

серед зими черешня зацвіла 

(Д. Павличко) 

 

Я розкажу вам про замерзлу 

квітку: вона чорніє в мене на 

столі (Г. Чубач) 

 

 



Складні багатокомпонентні речення. 

 Період 

Складними багатокомпонентними (ускладненими) реченнями 

називаються речення, що складаються з двох і більше предикативних частин. Ними 

можуть бути складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові та комбіновані (з різними 

типами зв'язку) конструкції. Речення з різними типами зв'язку ще називають складними 

синтаксичними конструкціями. 

Ознаки багатокомпонентних складних речень: 

 наявність трьох і більше предикативних частин; 

 наявність у їхньому складі мінімум двох сполучників (для сполучникових речень); 

 специфіка порядку частин для різних типів багатокомпонентних складних речень. 

 

 

Типи складних багатокомпонентних речень 

 

Різновид  Приклад  

1. Багатокомпонентні складносурядні речення 

з’єднальними сполучниками між 

компонентами 

А літо йде полями і гаями, і вітер ві,. і цвіте блакить  

(А. Малишко) 

з протиставними сполучниками 

між компонентами 

Левко один час починав цікавитися врятованою 

дівчиною, але вона перший рік не ходила й не розмовляла, 

а лайливий інспектор кого завгодно міг віднадити від 

своєї хати (М. Трублаїні) 

з розділовими сполучниками між 

компонентами 

То вітерець дихне по ниві, то коник в житі засюрчить, 

то радісно бджола з добутком, злетівши з квітки, 

задзижчить (Г Глібов) 

змішаного типу Спочатку не побачив нічого, тільки якусь м'яку темінь, 

а потім темінь трошки порідшала, й на дні її 

загойдалися дві маленькі зірочки (Ю. Мушкетик) 

2. Багатокомпонентні складнопідрядні речення 

з однорідною супідрядністю Може, просто наснилося йому зараз все те, що могло 

бути, до чого прагнула його душа (І. Цюпа) 

Хто не бачив тебе, рідний краю, той не знає, на що 

здатна і чим багата наша рідна природа (М. Олійник) 

Хто не бачив тебе, рідний краю, той не знає, на що 

здатна і чим багата наша рідна природа (М. Олійник) 

з неоднорідною супідрядністю Кажуть, що там, де побуваєш, лишається частка твого 

серця (О. Гончар) 

з послідовною підрядністю 

змішаного типу 

Коли мені не дано крил міцних, щоб я змогла орлицею 

підбитись геть високо понад найвищі гори, то прагну я 

собі потоків сліз, гарячих сліз, нестриманих, раптових, 

що рвуться з глибини самого серця джерелами живущої 

води (Леся Українка) 

3. Багатокомпонентні безсполучникові речення 

3 однотипними частинами За вікнами вигін парував під сонцем, уже жовтіли 

козельці, зеленіли кущики пасльону, пробивався спориш 

(П. Панч) 

з неоднотипними частинами Летить так вимовлене слово: Ніхто його вже не 

зупинить, -Такий закон твій, рідна мово! (Л Горлач) 

змішаного типу Я входжу в ліс - трава встає навшпиньки, кошлатий 

морок лапу подає (Л. Костенко) 



4. Багатокомпонентні   речення змішаного типу 

з сурядністю і підрядністю Хтось затягнув пісню, щиро, високо, і вона шовково 

розіслалася по воді притемненого озера, що поблискувало 

від спалахів багаття (М. Смоленчук) 

із безсполучниковим і підрядним 

зв'язком 

Сонце пригрівало сильніше, земля дихала вільготніше, із 

голубого неба долітав повний жалю журавлиний трубний 

клич, який то гучнів, то завмирав, танучи в голубій 

безвісті (Г. Тютюнник) 
 

Розділові знаки у складних багатокомпонентних реченнях 

Правило  Приклад  

Ставиться кома  

Між сполучником сурядності та 

сполучником підрядності, якщо 

вилучення або переміщення 

підрядної частини не вимагає 

перебудови головної 

Гойдається земля під ногами, і, щоб не впасти, хапаюсь за 

стіни (М. Коцюбинський) 

Між однорідними підрядними 

частинами, не з'єднаними 

сполучником сурядності 

На березі хвилястої Десни, де білі піски й дерева зелені, де 

слід віків обкопували вчені, стояло місто, оповите в сни 

(М Рильський) 

Між однорідними підрядними 

частинами, з'єднаними 

повторюваним сполучником 

або... або та ін. 

Ні, серйозно, се ви або наче жартуєте зі мною, або наче 

просто перевтома винна (Леся Українка) 

Між підрядними частинами, 

пов'язаними способом 

послідовної підрядності 

Вона тільки знала, що прагне чогось дуже гарного, іще не 

звіданого, чогось такого, без чого й жити не варто  

(В. Симоненко) 

Не ставиться кома 

Між двома сурядними 

частинами, з'єднаними 

сполучником і (й), та (і), якщо 

вони мають спільну підрядну 

частину 

Ніщо не миле тепер Дмитрові й ніщо не може його 

розважити, бо сталася тяжка й зовсім не зрозуміла для 

нього подія (А. Кащенко) 

Між однорідними підрядними 

частинами, з'єднаними 

сполучником і(й), та (і) 

Вони пішли до ставу, де лунко серед ночі шумів потік і де 

здалека було видно покроплене відбитками вогнів плесо (С. 

Скляренко) 

Ставиться кома чи двокрапка 

У реченнях із сполучниковим 

(сурядним або підрядним) і 

безсполучниковим зв'язком 

Зичу щастя я тобі, дитя,  

І одного лиш бажаю нині:  

Щоб несла ти правду у життя,  

Щоб творила ти добро людині (В. Бахтаров) 

Ставиться крапка с комою 

Між сурядними і безсполуч-

никовими частинами, якщо вони 

мають значний обсяг або в 

середині є розділові знаки 

Тече вода в синє море,  

Та не витікає;  

Шука козак свою долю,  

А долі немає (Т. Шевченко) 

У реченнях із сурядністю, 

підрядністю і безсполучниковим 

зв'язком 

Молоденькі, гіллясті берізки, може, тільки вночі покрились 

листям; і те листя було ще навіть не зеленим, якимось 

світло-багряним з ледве помітною жовтизною, таке 

тендітне, що так і здавалося: от-от воно розтане, 

випарується під гарячим промінням сонця (Ю. Збанацький) 



  


