
ВЕЛИКА ЛІТЕРА 
 

Перепишіть, замінюючи, де потрібно, малу букву на велику. 

Обґрунтуйте написання. 

 

Лауреат (ш)евченківської (п)ремії, (з)иновій – (б)огдан (х)мельницький, 

майбутні (с)уворови та (н)ахімови, (к)ияни, (т)алаат (п)аша, (р)ектор 

(к)іровоградського (д)ержавного (п)едагогічного (у)ніверситету, (ч)лен-

(к)ореспондент (н)аціональної (а)кадемії (н)аук (у)країни, (п)резидент (р)осії, 

(г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни, (к)іровоградські (і)нститути, 1 

(т)равня, (в)осьме (б)ерезня, (р)іздво, (б)іблія, (б)ожа (м)атір, (є)вангеліє, 

(с)вято (п)еремоги, (ч)умацький (ш)лях, (н)ароди (с)ходу, провулок (с)ередній 

(в)’їзд, вулиця (м)ежовий   (б)ульвар, вулиця (а)кадеміка (к)орольова, вулиця 

(в)ерхня (б)иківська, вулиця (г)енерала (р)одимцева, вулиця (і)нгульська 

(н)абережна, вулиця (м)аршала (к)онєва, вулиця (о)зерна (б)алка, вулиця 

(х)удожника (я)рошенка, вулиця (д)вадцять (р)оків (м)іліції, вулиця (с)орок 

(р)оків (п)еремоги, вулиця (л)інія (д)есята, вулиця (д)ев’ятого (с)ічня, 

провулок (с)орок (р)оків (у)країни, вулиця (а)рхітектора (д)остоєвського, 

вулиця (н)ародного (о)полчення, (у)олл-(с)трит, (т)рептов-(п)арк, 

(ж)итомирська (а)втострада, (п)івнічний (м)орський (ш)лях, (г)аральд І 

(п)рекрасноволосий (король Норвегії), (є)вропейське (е)кономічне 

(т)овариство, (б)удинок (а)рхітектора, (б)удинок (п)обуту, (п)алац 

(о)друження, (г)рінченків (с)ловник, (в)инниченківські (ч)итання, (в)ан-

(д)ейкова мадонна, (е)зопова (м)ова, (б)ертолетова (с)іль, (а)хіллесова 

(п)’ята, (г)ерой (у)країни, (г)олова (в)ченої (р)ади (у)ніверситету, 

(з)аслужений (а)ртист (у)країни, (м)ис (к)апітана (д)жеральда, (п)ам’ятник 

(н)евідомому (с)олдату, (с)ьома (с)имфонія Д.Шостаковича, (п)отсдамська 

(к)онференція 1945р., ІХ (в)сеукраїнська (о)номастична (к)онференція , 

(т)ринадцятий (м)іжнародний (з)’їзд (с)лавістів, (р)ічка (с)вятого 

(л)аврентія, (п)алеозойська (е)ра, (м)еморіальний (а)рхітектурно-

(с)кульптурний (к)омплекс (х)атинь, (м)еморіальний (м)узей (к)осмонавтики, 

(т)рипільська (к)ультура, (б)лаговіщення, (ю)рський (п)еріод, (в)елике 

(г)ерцогство (л)юксембург, (с)трашний (с)уд, (г)амаліївський (х)арлампіїв 

(м)онастир, (г)артманн (ф)он (а)уе, (н)овгородківська (с)елищна (р)ада, 

картопля (е)ла, (к)ерівник (г)оловного (у)правління (з) (і)нформації 

(а)дміністрації (п)резидента (у)країни, (з)ахідний (б)ерег (р)ічки (й)ордан 

(політико-адміністративна одиниця). 

 

Замініть, де треба, малу літеру на велику. Поясніть у кожному 

випадку правило вживання малої та великої літер. 

 

1. (к)обзар,(м)арко (в)овчок, (к)аменяр, (к)арпенко-(к)арий, (р)обінзон, 

(п)лутоній, (а)хіллес, (ш)евченкіана, (к)вітка-(о)снов’яненко, (а)нтей, (д)емон, 

(л)ісовик, (п)інчер, (л)иска, (ч)ервона (ш)апочка, (п)антелеймон (к)уліш, 



(в)асиль (с)имоненко, (о)м, (к)юрі, (ж)учка, (г)нідко, (р)усалка, (і)васик-

(т)елесик. 

2. (г)рінченків словник, (ш)евченкові поезії, (п)ушкінські рукописи, 

(г)ордіїв вузол, (ш)евченківські читання, (а)ндрієві книжки, (б)ертолетова 

сіль, (п)етрів батіг, (р)ентгенівські промені,(ф)ранківські сонети, 

(н)обелівська премія, (с)ізіфова праця, (п)отебнянські читання, (г)аймоврова 

порожнина, (д)онецький (н)аціональний університет, (ч)ернігівські дівчата, 

(ф)ранківська кімната, (ф)ільчина грамота. 

3. (м)іністерство (ф)інансів (у)країни, (з)ал (з)асідань (в)ерховної (р)ади 

(у)країни, (м)іністр (о)світи і (н)ауки (у)країни, (ф)утбольний (к)луб 

«(д)инамо», (д)ень (н)езалежності (у)країни, (т)ранснаціональна (р)адикальна 

(п)артія, (у)країнсько-(к)анадське (с)пільне (п)ідприємство «(к)обза», 

(м)іністерство (з)акордонних (с)прав (у)країни, (г)оловне (у)правління МВС 

(у)країни в м. (к)иєві, (с)пілка (о)фіцерів (у)країни, (б)удинок (у)чителя. 

4. (п)резидент (у)країни, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, 

(з)аслужений (у)читель, (г)енеральний (к)онструктор, (п)резидент (ф)ранції, 

(д)октор (п)едагогічних (н)аук, (ч)лен-(к)ореспондент НАН (у)країни, 

(г)олова (р)ади (н)аціональностей, (г)енерал-(л)ейтенант, (з)аслужений (д)іяч 

(м)истецтв, (р)ектор (і)нституту, (м)аршал (а)віації, (а)дмірал (ф)лоту, 

(п)редставник (п)резидента (у)країни у (л)уганській (о)бласті, (п)осол США в 

(у)країні, (с)тарший (н)ауковий (с)півробітник (і)нституту (м)овознавства 

НАН (у)країни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


