
Тема заняття: Складні випадки написання апострофа, м’якого знака. 

Завдання 1. Опрацювати правила за підручником §29-30 (с. 90-93) або матеріалом 

таблиць (Додаток 1) 

Завдання 2. Орфографічний практикум 

Вправа 1. Перепишіть слова, замість крапок поставте, де треба, м'який знак. Поясніть 

правила вживання м'якого знака. 

 Дяд..ко, пис.мо, емал.., памороз.., мороз.., постат..., близький, бояз..кий, тон..кий, 

вуз..ко, тон..ко, пол..с..кий, в'юн…кий, держал..це, кружал..це, Ковал..чук, Медвед..чук, 

палац.., палец.., Хар..ків, кин..те, вишен..ці, промін..чик, футбол..ці, секретар.., лял..чин, 

л..лєт..ся, інтерв..ю. 

Вправа 2. Випишіть слова у дві колонки: у ліву –  з м'яким знаком, у праву –  без нього, у 

кожному слові підкресліть 2 букву, скласти початок вислову В.Сухомлинського  

«…. – то найвища людська освіченість» 

Квіт..ці, жін..ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, 

стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці, внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, 

нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці. 

Вправа 3. Перепишіть слова, поставивши, де потрібно, апостроф.  

Тьм..яний, без..язикий, розм..якшити, Стеф..юк, загір..я, Заполяр..я, брукв..яний, 

з..юрмитися, краков..як, різдв..яний, бур..як, дзв..якати, двох..ядерний, Зв..ягель, 

між..ярусний, присв..ята, горохв..яний, св..ятиня, супер..яхта, трав..янистий, різьб..яр, 

перед..ювілейний, Придніпров..я. 

Вправа 4. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів –ян-, -яч- 

Торф, морква, тьма, різьба, дерево, рута, камінь, мед, дух, мавпа, корова, жаба, риба 

Вправа 5. Скласти невелике оповідання на тему «Прогулянка до міського парку» 

використовуючи подані словосполучення: дев’ятнадцяте вересня, п’ятниця, наша група, 

в’ються доріжки, м’який килим, зів’яле листя, грали у м’яча, з рум’янцем на щоках.  

 

Вправа 6. (виконайте тести за підручником с. 95) 

                КУЛЬТУРА СЛОВА (записати до зошита) 

                Запам’ятайте правильний варіант слововживання. 
 

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 

два відсотка два відсотки 

півтора місяця півтора місяці 

по п’ятницям  щоп’ятниці,  

без десяти шість за десять шоста 

вірна відповідь правильна відповідь 

приймати участь брати участь 

 



Електронний підручник за посиланням: https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-

mova10-gramota.pdf  

 

 

            Домашнє завдання:  

1. §29-30 (с. 90-93) повторити правила. 

2. Вправа 3 (с. 91) 

3. Виписати 5 народних висловів (прислів’їв, приказок тощо), у яких є слова з 

апострофом, або слова зі складними випадками правопису м’якого знака.  
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