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For teachers of language and literature, students, undergraduates, lecturers, heads of teaching 

practice. 

 

ISBN 978-966-02-8683-2  ©Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2020 



  4  

 

 

Посібник охоплює  різноманітні вправи та творчі завдання, які сприяють засвоєнню, 

закріпленню вивченого матеріалу і перевірці знань, умінь та навичок учнів із використанням 

словників Українського мовно-інформаційного фонду.  

Збірник пропонує вправи, які допоможуть вчителеві організувати самостійну, групову, 

парну та індивідуальну форму роботи; цілеспрямовано розвинути в учнів мислення, творчість; 

сформувати практичні вміння та навички користуватися достовірними відкритими електронними 

джерелами; виховати любов до рідної мови, культури народу та України.  

Пропонований матеріал відповідає навчальним принципам науковості, доступності, 

послідовності. Вправи різноманітні за ступенем складності, що дає можливість вчителю 

використовувати їх диференційовано на всіх етапах уроку.  

Український мовно-інформаційний фонд є базовою організацією Національної 

словникової бази України, яку рішенням Уряду України внесено до Державного реєстру 

наукових об`єктів, що становлять національне надбання України; Український національний 

лінгвістичний корпус внесений до списку наукових об’єктів, що становлять національне 

надбання України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. № 73-р). 

«Словники України» on-line: 

словозміна, синонімія, фразеологія 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 

 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Достовірна інформація про зміни 

СТИСЛИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ 

ЗМІН У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ 

«УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ» (2019) 

  

Зміни можна умовно поділити на дві великі групи:  

(1) власне зміни у написанні слів (без варіантів) і  

(2) варіантні доповнення до чинної норми.  

 

1. БЕЗ ВАРІАНТІВ  

проєкт, проєкція  

(так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-

)  

 плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах,  

«Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова 

буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: 

бу єр, кон е єр,  ле єр,  ла єр, лоя льн  ,  арано я,  лея  а, роя ль, сак оя  , 

сек о я,  ая нс,  еєр е рк, ін’є кція,  роє кт,  роє кція, суб’є кт, траєкторія, 

 оє , є ті,  о я, Са о я,  еєрба  ,  а єр, Кає нна,  са я,  ога нн,  а бує , Со єр, 

 ая  ,  еєр а л,  но на,  тс».  

Дікенс, Те керей, Бе кі (без подвоєння приголосних -кк-)  

«Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких 

інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к:  і кенс, 

 і кінсон,   е ксон,  е кере ,  е кі,  у кінге ,  і с арк,  р   кнер,  ро кес, 

Ла а рк,  то к анн, Стокго ль ,  у  бек,  е рлок».  
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НАПИСАННЯ РАЗОМ: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт  

«Р а з о м пишемо:  

- слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий 

від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв чого-небудь: 

архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, 

мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: 

ар іскла нú , гі ер áркет, екстраклáс,  акроекон  іка,  ікро  úлі, 

 ульт  іль он р,  ре іу кла с, су ер áркет, то   не  ер, то  о  ль, 

ультра   н  ,  лешінтер ’ ;  

- слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, 

обер-, штабс-, унтер-: ант   рус, контру áр,  іце ре ’є р,  іцек нсул, 

екс е  іо н, екс ін стр, екс ре    нт, ле бг ар  єць, ле б е   к, 

обер а  стер, оберо іц р, оберле тенáнт, обер рокур р, штабска іта н, 

унтеро іце р, але за традицією контра  ірáл»; 

 

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса) але одним 

словом як цілісне поняття  і острі ,  і  а  сн к,  і  ісяць  

 «Невідмінюваний числівник пів зі значенням «половина» з наступним 

іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини 

пишемо окремо:  і  áркуша,  і  го úн ,  і   і рá,  і    ста,  і  огіркá,  і  

 стро а,  і  я блука,  і  я   ка,  і  я   ,  і    р   ,  і  Кúє а,  і   кра  н .  

Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить 

єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом:  і áркуш, 

    ень,  і  á  ст,  і к ло,  і к ля,  і  і сяць,  і  берт,  і о áл,  і острі ».  

  



  8  

РОСІЙСЬКІ ПРІЗВИЩА  

рос. Донской → Донський, рос.  Трубецкой → Трубецький 

виняток Лев Толстой  

  

Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так:  

 

закінчення -ой передаємо через -ий:  онськú ,  

Крутú , Луго ськú ,  оле ú , Соло  о  -Сє ú ,  ос   ,  рубецькú , але  олст  .  

 

ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ  

священник (як   сь енн к)  

Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу.  

1. Подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються 

однакові приголосні:  

кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я):  ень 

—  е нн  ,  ако н —  ако нн  , кінь — кі нн  , осінь — осі нні , ту ан – 

ту анн    башта нн к, го   нн к,   сь е нн к, с я е нн к   іко нн ця, 

Ві нн ця; дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та 

прислівниках, утворених від прикметників із двома н:  ако нн   — 

 ако нність —  ако нно, ту а нн   — ту а нність — ту анно».  

 

Святвечір  
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«Р а з о м пишемо:  

а) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від 

них: а  інрес рс,  інос і т ,  ро с і лка, С ят   ір, ……».  

 

ВЕЛИКА БУКВА 

Назви товарних знаків, марок виробів:  
  

А то обілі  арк  «Ж гулі»   роблял ся   1970  о 2014 рік. З малої букви, якщо 

вживається як загальна назва, наприклад: Він  р   а  на стар   обшар ан   

«  гуля » (… на но о у бл ску о у « олькс агені»).  

 

2. ВАРІАНТИ  

(допускається правописна варіантність)  

СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ  

Вергілій і Вер ілій, Гео рг і  ео р , Гулліве р і  улліве р  

«У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома 

способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови — буквою г 

(Вергі лі ,  арсі я,  е гель,  ео рг,  е те,  регуа р,  уллі е р) і шляхом імітації 

іншомовного [g] — буквою   (Вер і лі ,  арсі я,  е  ель,  ео р ,  е те,  ре уа р,  уллі е р 

і т. ін.).».  

аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія  

«У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au 

звичайно передається через ав: а тент   н  , а тобіогра  ія, а то обі ль, а  тор, 

а тор те т, а то то н, ла  ра, А ро ра,  а р та нія,  а ло . У запозиченнях із 

давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au 

шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: ау іє нція і 

а  іє нція, ау  то рія і а   то рія, лауреа т і ла реа т,  а у а і  а   а,  а уна і  а  на.».  
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кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен  

«Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно 

буквою т: антоло гія, антро оло гія, а те ка, а ст а, бібліоте ка, катол  цьк  , 

теа тр, тео рія, орто о кс, орто е  ія, А альте я,  ро ете  ,  е кля,  а  сія, 

 ео о р. У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається 

орфографічна варіантність на зразок: ана  е а і ана те а,    іра  б і 

  т ра  б, е і р і ете р, ка  е ра і кате  ра, логар     і логар  т ,  і , 

 і оло гія і  іт,  ітоло гія, Агата нгел і Ага а нгел, А і н  і Ате н ,  ор с е н і 

 ор сте н,  е ос е н і  е осте н,  а р а і  а рта,  есса лія і  есса лія та ін.».  

УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО ЗАСВОЄНІ СЛОВА 

і рій і и рій, і род і и род  

На початку слова звичайно пишемо і ….  

Деякі слова мають варіанти з голосним и: і рі  і   рі , і ро  і   ро  (‘дуже 

жорстока людина’).  

ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА 

ра дості й ра дости, любо ві й любо ви, Білору си й Білору си  

«Іменники на -ть після приголосного, а також слова кро , л бо  , о сінь, сіль, 

 усь,  ілору сь у родовому відмінку однини можуть набувати як  варіант 

закінчення -и: гі  ност , не але  ност , ра  ост , с е рт ,  

 е ст ,  оро брост   кро   , л бо   , о сен , со л ,  у с  ,  ілору с ». 

 

  

НОВА РЕДАКЦІЯ «УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ» (2019) 

https://www.ulif.org.ua/system/files/pravopus-new.pdf 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗМІН У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ 

«УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ» (2019)      
        Перевір себе 

1. Обрати правильний варіант написання:           

А. проєкт 

 Б. проект 

В. траекторія                                                              
Г. проекція 

 

2. Через дефіс пишеться: 

А.  ан  р  а 

Б.  ебсторінка 

В.  рескон еренція 

Г. екс ре   ент 

 

3. Окремо пишеться: 

А.  і  і сяць 

 .  і о áл 

В.  і  стрі  

 .  і  і рá 

 

4. У якому рядку допускається орфографічна варіативність:  

А. ка е ра - кате ра 

 . а тека - а тека 

В. бібліотека - бібліо ека 

 . аст а - а т а 

 

5. У якому рядку правильна форма кличного відмінка: 

А.  ан  гор 

 .  ане  гор   

В.  ану  гору 

 .  ану  горе. 

 

6. Літеру ґ необхідно писати у рядку: 

А. ґулька 

 . ґадка 

В. ґазета 

 . ґеологія. 

 

7. Обрати неправильний варіант вживання:  

А. плеєр 

 . флаєр 

В.  еєр ерк 

 . проект. 
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Обрати правильний варіант написання:   

А. бізнес-проект 

 . бізнес-проєкт 

В. бі нес  роект 

 . бізнес проєкт. 

 

8. Обрати неправильний варіант написання:  

А. мінісукня 

 . вебсайт 

В. екс іністр 

 . віце-президент. 

 

9. Обрати неправильний варіант вживання:  

А. директор - директорка 

 . поет - поетеса 

В. ре актор - ре акторка 

 . лише директор. 

  

10. Обрати правильний варіант вживання: 

А. Ярослав Ігорович 

 . Ярослав Ігорєвич 

В. Яросла   горе    

 . Ярослав Ігорьович. 

 

11. Обрати неправильний варіант написання прізвища: 

А. Кузнецов 

 . Лермонтов 

В. О еро  

 . Пєтров. 

 

12. Обрати неправильний варіант написання прізвища: 

А. Бердляєв 

 . Гуляєв 

В. А анасьє  

 . Григор’ев. 

 

13. Обрати неправильний варіант написання прізвища:  

А. В ногра о  

 . Глинка 

В.   саре  

 . Борісов. 

 

 

14. Обрати неправильний варіант правопису прізвища:  
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А. Алексєєв  

 . Матвєєв 

В.  ен елєє  

 . Муромцєв. 

 

15. Обрати неправильний варіант написання: 

А. індик 

 . іржа 

В. индик  

 . ікона. 

 

16. Обрати неправильний варіант написання:  

А. автобіографія 

 . автохтон 

В. аутса  ер 

 . афтентичний. 

 

17. Обрати неправильний орфографічний варіант:  

А. аудієнція - авдієнція 

 . аудиторія - авдиторія 

В. лауреат - ла реат 

 . аутохтон - автохтон. 

 

18. Обрати неправильний варіант написання: 

А. священний 

 . священник 

В. статті 

 . статтей. 

 

19. Обрати неправильний варіант написання: 

А. пів’ями 

 . пів Києва 

В.  і   іста 

 . пів аркуша. 
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ВПРАВИ ТА ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ 

 

Перевірка правильного написання слів.  

Використовуємо для формулювання завдань за темою «Орфографія» 

Приклад створення вправи: 

Записати слова в дві колонки: 1) з апострофом; 2) без апострофа. 

Цв..ях, зав..язь, різьб..яр, п..юре, пір..я, сер..йозний, вм..ятина, 

тьм..яний, в..ялий, слов..яни, медв..яний, присв..ята, в..юнкий, 

св..ячений, здерев..янілий, риб..ячий, мавп..ячий, рутв..яний, жнив..яний, 

вим..я, грав..юра, об..їзд, бур..ян, пас..янс, зв..язок, духм..яний, пам..ять, 

в..ється, різдв..яний, зв..юнитися, черв..як, моркв..яний, славослів..я, 

кип..яток, дзв..якати, скам..янілий, вив..язати, брукв..яний, зм..яклий. 

Для перевірки використайте словник. 
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Скористайтесь словником для перевірки.  

Джерело: Заболотний О. В. Українська мова. 5 кл. : підруч. для закл. 

заг. серед. освіти / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. — 2-ге вид., доопрац. — 

Київ : Генеза, 2018. — 208 с. 

 

 

 
Скористайтесь словником для перевірки.  

Джерело: Заболотний В. В. Українська мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. / В. В. Заболотний, О. В. Заболотний. – Київ : Генеза, 2017. – 272 с. 

 

 
Скористайтесь словником для перевірки. 

Джерело: Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 

кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К.: Грамота, 2019. — 

208 с.  
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ПЕРЕВІРКА ВІДМІНКОВИХ ФОРМ 

Використовуємо для формулювання завдань за темою «Морфологія» 

 

Приклад вправи: 

Запишіть словосполучення в давальному і кличному відмінках однини. 

Перевірте за допомогою словника. 

 Юрій Іванович, друг Андрій, добродій Литвин, пан президент, колега 

Михайличенко, панна Наталя, Марія Степанівна, добродійка Шевченко, пані 

Леся, Василь Іванович, учень Сергій. 

 

  

Джерело: Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. 

загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К.: Грамота, 2019. — 208 с. : іл 

 

Скористайтесь словником для перевірки 
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ПЕРЕВІРКА НАГОЛОСУ 

Використовуємо для формулювання завдань за темою «Фонетика» 

Орфоепічний диктант: правильна вимова слів, які записані на дошці: 

За  ання,  ка і к , курят на, у  тельк , л сто а , ал а іт, сторінк , 

л стк ,  обреньк  , тоненьк  , легеньк  , несе о, несете, і е о, і ете, 

о  на цять,  от рна цять,  ісі  есят,  ’ят есят, кіло етр. 

Поставити наголоси у словах та перевірити за допомогою словника: 

А  е, атлас, ас  етрія, боро а ка, б летень,  аг ,    ога,    о а,    а ок, 

 іт   , граблі, горош на, гроше ,  іть  ,  о і н к,  о ка (але  онька),  ал  і, 

 аір а іт , каталог, к артал, кро   а, лате,  аркет нг, на л шок, нена   іт  

(нена  сть, нена  сн  ), о нора о   , олень, ота ан, ра о , русло, ре інь, 

сере  на, с  етрія, с  на, те ія,  ено ен, це ент, центнер, яло    на. 

«Словники України» (Транскрипція) 

 

Для перевірки використайте словник 
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ПОРТАЛ «СЛОВНИКИ УКРАЇНИ» ON-LINE (СИНОНІМІЯ) 

Використовуємо для формулювання завдань за темою «Лексика» 

Виписати синоніми до слів: 

 обро,  ло ець,    т ся,  ал  ат , т ор т , у ень,    тель,    тель, 

гарн  , батькі   на,  альо н    , ні н  ,  оет  н  ,  у р  ,  істо, старість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використайте словник 
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ПОРТАЛ «СЛОВНИКИ УКРАЇНИ» ON-LINE (АНТОНІМІЯ) 

Використовуємо для формулювання завдань за темою «Лексика» 

Виписати уривки з різноманітних художніх творів та підкреслити у них 

антоніми. Перевірте себе за словником. 

Складіть словосполучення з поданими словами, підтверджуючи, що вони 

омоніми: бл  о, коса,  ат , секція, туш, бу та,  ал, горо , ла а, атлас. 

 

 

 

Використайте словник 
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ПОРТАЛ «СЛОВНИКИ УКРАЇНИ» ON-LINE (ФРАЗЕОЛОГІЯ) 

Використовуємо для формулювання завдань за темою «Фразеологія» 

 

 

 

ВИКОРИСТОВУЄМО ДЛЯ ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ  

ЗА ТЕМОЮ «МОРФОЛОГІЯ» 

Визначити за допомогою словника рід іменників: какаду, ранчо, імпресаріо, 

жюри, кофе, таксі, Сибір, Дніпро, тюль,  
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА ЗА ДОПОМОГОЮ СЛОВНИКІВ 

 

Приклад розбору. 

Слово ДОЩ 

1. Значення слова: 

  Ат ос ерні о а  ,  о    а а ть і    ар у   гля і кра л н  о   

      ро  ел ку кількість того,  о  а ає, с  леться ( ереносне  на ення) 

     Вел к    отоко   так, як  о  ( ереносне  на ення). 

 

Слово нейтральне. Може використуваватися у різних стилях.  

1. Синоніми 

2. Фразеологізми 

3. Словник не фіксує антонімів. 

4. Відмінювання за відмінками: закінчення робового відмінка однини. 

5. Фонетичний розбір слова. 
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Основні етапи активізації словникової роботи: 

1. Тлумачення слова за допомогою одного або декількох прийомів відповідно 

до виживання у тексті; підбір синонімів або антонімів; фразеологізми та 

різноманітність їх значення.  

2. Читання та запис слова (робта над орфографією та орфоепією) 

 3. Робота над зразками вживання слова (готові речення зі словника). 
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ВПРАВИ З ІНФОМЕДІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ 

 

Вправа «Доведи, або спростуй»  
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  Творчі вправи 

1. Створити рекламну листівку до електронного словника. 

2. Створити відеоролик із демонстрацією можливостей електронного словника. 

Розмістити у соціальній мережі та зібрати «лайки».  

3. Конкурс на краще інтерв’ю «Що Ви знаєте про сучасні словники та   якими Ви 

уявляєте словники майбутнього?» 

Матеріал для вчителя: 

Старагіна  .  . НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: методика формування умінь з 

медіаграмотності на заняттях з предметів мовно-літературної галузі в 

початковій школі. Навчально-методичний посібник /  .  . Старагіна / За 

ре акціє  О. В. Волошен к, В.  .   ано а — К   : Ака е ія укра нсько   рес , 

Центр  ільно   рес , 2020 — 58 с. 

 е     оступу: 

https://www.aup.com.ua/uploads/Mova_V_Pochatkovii_Shkoli_AUP_2020.pdf 

  

https://www.aup.com.ua/uploads/Mova_V_Pochatkovii_Shkoli_AUP_2020.pdf
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Творче завдання 

Створити відеоролик «Топоніми навколо Вас» 

 

Для прикладу використати відеоролик всеукраїнського міждисциплінарного 

проєкту Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та кафедри 

загального та слов'янського мовознавства Національного університету «Києво-

Могилянська академія» «Відеословник топонімів України» ˗ «Подорож лінгвіста. 

Таємниці власних назв» (https://fb.watch/2i5qpKDnh2/) - відеословник топонімів, 

створений у пам'ять про першого завідувача кафедри  загального та слов'янського 

мовознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктора 

філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки й техніки України Лучика 

Василя Вікторовича. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F2i5qpKDnh2%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YmVwge2EjxWdCZaaEj0ksBM7-djpEu7CUgc3Br5IE5Ph-dArS1d2Ft_o&h=AT22nY1b5a0YIZtp-QYjZ15PdjNdP8D-n3A_RnKROwCEmsYJLnfJMcN1O4okhmb9dr1qygSvMDN-ShnVpSI35T8vF5HKOVu84vN0Q9-6FZEBmZBaRwsj2NjDGI1esdT7o-2z&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cEIotxhpucMZzJZ50_FGKw5hmMrBIc24W5-sGl0Ja2aqW02ynAdvyyuPQzC3qivG738HSpUWjbLtqMmpyFr0dFBMXVXthDpmlPwjMEZTr0qA8Y5OHYnPqai_WUCd-yL_H9oQlUyekmOweXx73FbemOjAzRGeAowktz3P1g08TfDpHYXBml839igFjdZy2793qHOAvHyUh0ke3s3cmU3pO06qROg765OPqz1H60o2jZPFaJvrQXbokXXJdyin4pgSCJUxYN7b82lUrZbUDKZ5cP-DIX55N5acOvQ
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Гра «Перший мільйон» 

Зігра те   гру « ерш    іль он».  ере ірте  і  о і і  а сло н ко , 

 ере шо ш   а  окл кання  http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 

Коротк   о  с  а  ань: 

1. Оберіть правильний варіант написання слів згідно з новою 

редакцією правопису: 

А бліцопитування і бліц-опитування 

Б бліц-опитування 

В бліц опитування 

Г бліцопитування  

2. Оберіть правильний варіант написання слів згідно з новою 

редакцією правопису: 

А міні-спідниця і мініспідниця 

Б міні спідниця 

В міні-спідниця 

Г мініспідниця 

3.  Оберіть правильний варіант написання слів згідно з новою 

редакцією правопису: 

А вебсайт 

Б веб-сайт 

В веб сайт 

Г веб-сайт і вебсайт 

4. Оберіть правильний варіант написання слів згідно з новою 

редакцією правопису: 

А нанотехнічний 

Б нано технічний 

В нано-технічний 

Г нанотехнічний і нано-технічний  

5. Оберіть правильний варіант написання слів згідно з новою 

редакцією правопису: 

А Ігоревич 

Б Ігорьович 

В Ігорович 

Г Ігорєвич 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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6. Оберіть правильний варіант написання слів згідно з новою 

редакцією правопису: 

А автобіль нісан 

Б автомобіль Нісан 

В автомобіль «Нісан» 

Г автомобіль «нісан»  

7. Оберіть правильний варіант написання слів згідно з новою 

редакцією правопису: 

А у 2018-2019 навчальному році 

Б у 2018 – 2019 навчальному році 

В у 2018/2019 навчальному році 

Г у 2018 / 2019 навчальному році 

 

Завдання (у формі тестів) розміщені на платформі 

LearningApp.org за покликанням: 

https://learningapps.org/display?v=prakn0mpt20&fbclid=IwAR1Uvh0F67TVwqninh_Q

c5d2Pf8kEOy-giIYqxoye2OU8cL5Ri2wTZGAoi4 

або скористайтеся QR-кодом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 р кла  інтер е су гр   

  

https://learningapps.org/display?v=prakn0mpt20&fbclid=IwAR1Uvh0F67TVwqninh_Qc5d2Pf8kEOy-giIYqxoye2OU8cL5Ri2wTZGAoi4
https://learningapps.org/display?v=prakn0mpt20&fbclid=IwAR1Uvh0F67TVwqninh_Qc5d2Pf8kEOy-giIYqxoye2OU8cL5Ri2wTZGAoi4
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Робота з текстом 

Згі но   но о  ре акціє   ра о  су оберіть і   а ро оно ан    аріанті  

 ра  льне на  сання сло а, якого не   ста ає у тексті.  ере ірте  і  о і і  а 

сло н ко ,  ере шо ш   а  окл кання  http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 

 

Завдання розміщене на платформі LearningApp.org за покликанням: 

https://learningapps.org/display?v=ptxi92i6n20&fbclid=IwAR2jB-

Ynt94iTjZ43IYjoGPNb8FKlS_SEAYVkvuLcQhIB0FthrLL17OBCvM 

або скористайтеся QR-кодом 

 

 

 

 

 

 

 р кла  інтер е су гр   

 

 

Вправа «Я блогер» 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
https://learningapps.org/display?v=ptxi92i6n20&fbclid=IwAR2jB-Ynt94iTjZ43IYjoGPNb8FKlS_SEAYVkvuLcQhIB0FthrLL17OBCvM
https://learningapps.org/display?v=ptxi92i6n20&fbclid=IwAR2jB-Ynt94iTjZ43IYjoGPNb8FKlS_SEAYVkvuLcQhIB0FthrLL17OBCvM
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Проаналізуйте та доберіть наявний контент у мережі інтернет, який сприяє 

поширенню української мови з-поміж віртуальних користувачів, зокрема соціальну 

сторінку «Мова та акули пера» (перейшовши за покликанням: 

https://www.facebook.com/groups/437123430211173 або скориставшись QR-кодом).  

Прокоментуйте особливості сторінки.  

Скориставшись онлайн-словником, розробіть допис, взявши за основу 

взірець із групи. 

 

 

Вправа «Карта знань» 

Опрацюйте основні зміни, внесені в Український правопис. Розробіть карту 

знань з цієї теми з використанням інтернетних платформ (Mind Maping тощо). 

 

 

Вправа «Коректор» 

 

Знайдіть у словнику значення слова 

«вірний», перейшовши за покликанням: 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/. 

 о ірку те,     ра  льно    то 

сло о «Не ірн  » на іл страці ? Ві  о і ь 

об рунту те.  

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/437123430211173
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Вправа «Сходинки успіху» 

 

Прочитайте текст. Знайдіть 14 змін, унесених до правопису.  

Перевірте написання слів, скориставшись словником за покликанням: 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/. 

 

 н  к     а  у е осінні  етер  кра н . В соко на  н   у на ря ку Атен 

леті   рі . «Иро  !» —  кну  крі ь  уб  ін  к і  ішо   ороблят   роєкт. 

 роєкт у е  а но не  р нос   ін  ку ра ост . Су но  рац  ат  сере  тіє  

 а н .  о с ерт   отілось оголос т   роєкту анате у і  і кр т   алесеньк   

гостел  ля  уші.  н  к   е на іть уя ля  с о  цільо у а   торі . 

  нього  огл  б  у  нят ся екс ре   ент ,  і о і  і  а  сн к . Не  есь у 

себе на  і остро і, а у нього   гостелі.  

   оє грат  е  о  у  ка. 

     ісце  і  гостел у е  р      ся - біля  уллі ера. З і т   і  К є а    но. 

В у  — і  а  і  го  н  т    е « есло » на  ре ат ку.  оло не,  е  на т  

 арко ку сере  усі  т   « ерсе есі »… Зроб   а  у,  ’   т ікс та       кока-

кол ! А  ленк ня   о на на сні анок  і  яблука  а ат , а ко усь  о на і  і  

  ака. 

—   ректорко   акла у  робл   ілолог н . Щоб  ро  ене на  сі  

 ебсторінка  і у  е сбуці на  сал . А кол   р   е  о улярність, то,  асть 

ар   ан р т,  е    оло у  ра н ц  на  у.  то на,  о е, на  рі ц  са  

 ре   ент  о гостелу  а ітає.  ут таку  рескон еренці   о на органі у ат ! 

  а  ок   о то  іт.  о ерта сь  о  роєкту, ін   е. (За  аріно  

Карасі но ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Робота з візуалізацією 

Проаналізуйте візуалізацію. Перевірте правопис презентованих слів за 

словником.  

Сформулюйте правила, які ілюструють написання.  

Поміркуйте, які зміни відбулися. 

 

Приклад 1                                                                                                                    Приклад 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад 3                                                                                            Приклад 4 
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Підступні фемінітиви 

Нова редакція правопису окреслює використання фемінітивів. Вільно 

застосовуйте фемінітиви у розмовному мовленні, але з обережністю – у 

документах.  

Назви посад та професій мають відповідати Класифікатору професій.  

Перевірте, чи є фемінітиви у словнику. А як Ви ставитеся до фемінітивів?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово року 

Онлайн-словник неологізмів і сленгу сучасної української мови «Мислово» вибрав 

слово «діджиталізація» словом 2019 року. 

У «Мислові» відзначають, що «діджиталізація» означає зміни у всіх сферах 

суспільного життя, пов'язані з використанням цифрових технологій. 

Слово є спрощеною формою більш точного терміну «цифрова трансформація» і 

проявом глобальної цифрової революції. Інші світові тренди, такі як зміна клімату або 

проблеми гендерної ідентичності, не отримали значного поширення в українській 

публічній дискусії. Термін з великим відривом очолив список найбільш відвідуваних слів 

словника, а кількість його переглядів зросла на 1,535% порівняно з минулим роком», – 

відзначили в «Мислові». 

Усі інші претенденти на слово року відображали політичні події: «Зе», «моно 

більшість», «турборежим», «розведення», «червоні лінії», «полонені». 

Торік словник вибрав словом року «Томос», у 2017 році – «безвіз», а в 2016 – 

«корупція». 

«Мислово» є інтерактивним проєктом розвитку сучасної української мови і сленгу, 

слова і визначення в який вписують користувачі. 

 ере ірте,    є ці сло а у сло н ку,  ере шо ш   а  окл кання : 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/. 

 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Вправа «Синоніми» 

 

На ілюстрації відображені синоніми до слова спікер.  

 

Знайдіть у словнику, перейшовши за покликанням: 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/,  на ення ц   слі .  

 

 о ірку те,      он   і рі ня ться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Вправа «Красиві слова» 

 

На іл страці   і обра ено крас  і укра нські сло а.  

 ере ірте   нє  на ення,  ере шо ш   а  окл кання : 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/. 

 о  сліть на  т  , які сло а  

В  б  о ал   о цього  ереліку. 

 Ст оріть  о ібну  і уалі аці . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Мирослав Деревянко 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Вправа «Візуалізація» 

 

На іл страці   і обра ено  ра  ла     ання  ароні і .  

 ере ірте   нє  на ення,  ере шо ш   а  окл кання : 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/. 

 о ірку те,     сі сло а на  сані  ра  льно?  

 роіл стру те сло н ко о  статте . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Автор: Валентина Баєва 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Вправа «Хмаринка слів» 

Проаналізуйте хмаринку слів (автор – Л. Шерстюк). Перевірте правопис слів, 

скориставшись словником, перейшовши за покликанням: 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/. 
 

Створіть власну хмаринку,  

скори ставшись інтернет-ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Автор: Любов Шерстюк 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Вправа «Мова медіа» 

 

Проаналізуйте медіатексти. Знайдіть помилки. Проілюструйте правильне 

написання словниковими статтями. 

 

 

 

 

 

 

Вправа 

«Художня 

галерея» 
 

Підберіть усі можливі фразеологізми до 

картини «Сватання на Гончарівці», скориставшись 

розділом «Фразеологізми», перейшовши за 

покликанням: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 
 

 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Вправа «Медіа і фразеологія» 

 

Випишіть із тексту фразеологізми і розкрийте їхнє значення, скориставшись 

словником. 

Висловіть міркування: як зміниться текст, якщо замість фразеологізмів 

увести звичайні слова. 

 

Якість, яку ви найбільше цінуєте в людях? 

- Найбільше ціную глибоких людей. Це має на увазі багато якостей. Бувають 

люди з негативною енергетикою, з якими тобі некомфортно. Але ти цінуєш цю 

людину, бо точно знаєш, що вона бачить усю палітру і в тому числі тебе наскрізь. 

А бути з людиною, яка не може зрозуміти тебе апріорі, нецікаво. 

 

- Яке найбільше випробування? 

- Мені було 29 років, я дуже болісно переживав відхід музикантів з групи. 

Зараз я ставлюся до цього по-філософськи. І вже не шкодую, що так сталося. Час 

усе розставляє по своїх місцях. Стосунки в нашої початковій групі були 

побудовані в першу чергу на дружбі, в другу чергу – на музичній взаємодії. А 

потім все це розсипалося, як картковий будиночок.  

 

- Які принципи є головними в політиці? 

- Говорячи про порядність в політиці, я маю на увазі глобальні моральні 

принципи: не прогинатися, не опускати голову, а якщо ти вже пішов у парламент, 

не став інтереси своєї сім'ї вище за інтереси країни. Звичайно, всі люблять своїх 

дітей і хочуть, щоб у них все було добре, але якщо ти ставиш інтереси своїх дітей 

вище, ніж інтереси країни, будучи політиком, – це непорядно. 
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Гра «Лови фейк» 

 
Мета гри: перевірка рівня засвоєння здобувачами освіти теоретичного 

матеріалу. 

Зміст гри: учитель звертається до здобувачів освіти із запитанням, яке 

починається словами: «Фейк чи правда представлені на слайді?» Здобувачі освіти 

повинні погодиться з цим твердженням, чи ні. Якщо не погоджуються, то 

пояснюють чому і дають правильну відповідь. 

Гру можна проводити як під час офлайн, так і онлайн занять. 

На слайдах представлено гру, яка побудована на матеріалі, що 

розповсюджувався у ЗМІ щодо нової редакції українського правопису (2019 р.). 

Учасникам гри варто погодитися з цією інформацією або спростувати її, 

покликаючись на текст нової редакції українського правопису та онлайн-словника. 
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Робота з текстом 
 

Інструкція до виконання:  

1. Прочитайте текст за покликанням: https://zn.ua/ukr/family/socialni-

merezhi-spivvidnoshennya-pozitivu-i-negativu.html. 

2. Сформулюйте тему та основну думку тексту. 

3. Перевірте за новою редакцією українського правопису, чи правильно 

написано слова. 

4. Складіть пам’ятку для користувачів соціальних мереж на основі 

тексту. 

5. Запропонуйте назву тексту. 

6. Визначте жанр тексту. 

7. Проаналізуйте лексику, що використана автором. 

8. Укладіть словник інтернет-лексики.  
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Яке закінчення?! 

 

Послухайте пісню «Я ще п’ю з твоїх долонь» гурту «Друга ріка» та пісню 

«На лінії вогню» гурту «Океан Ельзи». 

Перевірте правильність вживання граматичних категорій, скориставшись 

словником (https://lcorp.ulif.org.ua/dictua/). 

 

 

Мовне дослідження 

 

Надихніться атмосферою Різдва, переглядаючи картину Івана Шупляка. 

А як називається вечір перед Різдвом? 

Порівняйте, як це слово писалося раніше і як пишеться згідно з новою 

редакцією правопису. 

Поміркуйте, чи обґрунтовані ці зміни? 
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ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ЕЛЕКТРОННИХ СЛОВНИКІВ! 

Вебсайти на кшталт goroh.pp.ua, sum.in.ua, slovnyk.me використовують 

електронні версії «Словника української мови» та «Словника української мови в 20 

томах» неправомірно, не вказуючи авторів! 

Зазначені джерела не є офіційними академічними виданнями, а, 

відповідно, можуть містити певні неточності. 

«Словник української мови в 20 томах» укладається науковцями Українського 

мовно-інформаційного фонду НАН України та Інституту мовознавства 

ім. О.О. Потебні НАН України відповідно до Державної програми розвитку 

Національної словникової бази України. На сьогодні видано друком 1-11 том              

11 (А-ОЯ СНЮВАТИ).  

Електронні версії перших одинадцяти томів тлумачного академічного 

«Словника української мови в 20 томах» доступні на 

сайтах: 

sum20ua.com, services.ulif.org.ua/expl                       

Електронна версія усіх одинадцяти томів тлумачного академічного «Словника 

української мови» доступна на сайті Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні 

НАН України: 

www.inmo.org.ua/sum.html 

Звертаємо Вашу увагу, що за достовірність електронних версій Словників на усіх інших 

сайтах автори відповідальності не несуть. 

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ТА КОРИСТУЙТЕСЯ 

ДОСТОВІРНИМИ АКАДЕМІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ! 

Словники України» on-line: 

словозміна, синонімія, фразеологія 

 http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 

 

 

 

http://goroh.pp.ua/
http://sum.in.ua/
http://slovnyk.me/
http://sum20ua.com/
https://services.ulif.org.ua/expl/
http://www.inmo.org.ua/sum.html
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Надутенко Маргарита, Пономаренко Наталія, Семеног Олена.   

Електронні словники Українського мовно-інформаційного фонду Національної 

академії наук України в освітньому процесі. Київ. Український мовно-

інформаційний фонд Національної академії наук України. 2020. 50 с. 

 

 

Посібник охоплює  різноманітні вправи та творчі завдання, які сприяють засвоєнню, 

закріпленню вивченого матеріалу і перевірці знань, умінь та навичок учнів із використанням 

словників Українського мовно-інформаційного фонду.  

Збірник пропонує вправи, які допоможуть вчителеві організувати самостійну, групову, 

парну та індивідуальну форму роботи; цілеспрямовано розвинути в учнів мислення, творчість; 

сформувати практичні вміння та навички користуватися достовірними відкритими електронними 

джерелами; виховати любов до рідної мови, культури народу та України.  

Пропонований матеріал відповідає навчальним принципам науковості, доступності, 

послідовності. Вправи різноманітні за ступенем складності, що дає можливість вчителю 

використовувати їх диференційовано на всіх етапах уроку.  

Український мовно-інформаційний фонд є базовою організацією Національної 

словникової бази України, яку рішенням Уряду України внесено до Державного реєстру 

наукових об`єктів, що становлять національне надбання України; Український національний 

лінгвістичний корпус внесений до списку наукових об’єктів, що становлять національне 

надбання України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. № 73-р). 

«Словники України» on-line: 

словозміна, синонімія, фразеологія 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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Технічний редактор Л. О.  ере енко. 

Комп’ютерна верстка  .  . Ябло ко . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


