
Тема: Складні випадки правопису службових частин мови.  

Завдання 1: Опрацювати та законспектувати правила за опорним конспектом. 

Правопис прийменників 

Разом пишуться складні прийменники, утворені поєднанням одного чи кількох непохідних 

прийменників із самостійною частиною мови або поєднанням двох непохідних 

прийменників:  довкола,  назустріч,  поблизу,  наприкінці,  попід,  посеред,  напередодні, задля, заради. 

Окремо  із самостійними частинами мови пишуться прийменники, 

що  входять  до  складу  прийменникових  сполук:  згідно  з, незалежно від, відповідно до, у розріз із, з 

огляду на, стосовно до, у відповідь на, у напрямку до, в результаті  (але внаслідок). 

Через  дефіс  пишуться  складні  прийменники,  які  починаються на  з,  із:  з-за,  із-за,  з-понад,  з-

попід,  з-над,  з-під,  з-проміж, з-посеред. 

Правопис сполучників 

Разом пишуться усі складні сполучники: притому, причому, аніж, начеб, начебто, тобто, зате, 

затим. 

Окремо  пишуться  складені  сполучники,  які  мають  при  собі 

частки  та  сполучникові  звороти:  адже ж,  або ж,  хоч  би,  хоча  б, але ж,  бо ж,  все ж,  замість 

того щоб,  з тим щоб,  в  міру того як, з тих пір як. 

Через  дефіс  пишуться  складні  сполучники,  які  мають  при собі  підсилювальні  частки:  тільки-

но,  тим-то,  тому-то,  якби-то, отож-бо, тож-то 

Правопис часток 

Разом  пишуться  частки  як,  що,  чим,  аби,  де,  ані,  же(ж), би(б), то, чи, які стали префіксами, 

суфіксами або постфіксами; 

частки  ся  (сь)  у  зворотних  дієсловах  та  частка  сь  у  складі  займенників і прислівників: абихто, 

анітрішечки, чимдужче, щосили, дедалі, мовби, ніби, начеб, аякже, чималенький, дивиться, піднявсь, 

якийсь, хтось, десь, кудись. 

Окремо  пишуться  частки,  які  надають  різних  емоційних  та смислових відтінків висловлюваному: 

навіть, тільки, невже, ну, лиш, хоч. 

Окремо пишеться частка ЩО у сполученнях із прислівниковим значенням: поки що, хіба що, тільки 

що. 

Також окремо пишуться частки хай, нехай, що вживаються для творення форми наказового способу 

дієслова (хай зробить, нехай прийде) та частки би (б), що вживаються для творення форми умовного 

способу дієслова  (зробив би, піднявся б). 

Через  дефіс  пишуться  частки  -бо,  -но,  -от,  -то,  -таки,  які підсилюють  значення  слова  (прийшов-

таки, тому-то,  сідай-бо, давай-но). 

Також  через  дефіс  пишуться  частки  будь-,  казна-, хтозна,   

які  виконують  функцію  префіксів  та  частка  -небудь, що  виконує функцію  суфікса  або постфікса, 

якщо  вони  входять до складу прислівників і займенників (будь-хто, казна-де, хтозна-чого, що-небудь, 

який-небудь). 

 

 

 



Завдання 2. Переглянути відео за темою:  

Службові частини: https://navsi200.com/videos/sluzhbovi/ 

Правопис сполучників: https://navsi200.com/videos/pravopys-spolychnykiv/ 

 

Завдання 3. Виконати практичні завдання. 

 

Вправа 1. Запишіть подані слова, поясніть їх правопис. 

Скиньте/но, скинути/б, вирушили/ж, домовились/таки, ще/й, відпочинь/бо, відгорніть/же/бо, 

таки/відбили, вдарили/ж/таки, ну/й, якось/то, як/от, та/й, записав/же, все/таки, принесіть/же, 

невже/сказав, саме/тому, майже/вчасно, наверстали/таки, схаменіться/же/бо, таки/виконали, 

навряд/чи/справились, заспівайте/ж/б, хоча/б/знати що/правда, що/сили, тільки/що, поки/що, наві/що. 

 

Вправа 2. Запишіть подані слова у три колонки: разом, окремо або через дефіс, поясніть правопис. 

Коли(б)то, будь(що), казна(з)яким, (будь)коли, аби(коли), аби(що), так(то), (що)правда, тому(таки), 

(де)хто, (що)ночі, тільки(що), (як)найсерйозніше, тому(то), наче(б)то, куди(небудь), все(ж)таки, 

де(в)кого, (от)вискочить, (що)хвилини, (таки)знайшов, (аби)куди, (все)таки, дарма(що), (таки)вивчив, 

(що)до, (будь)як, поки(що), де(в)чому, як(небудь), коли(сь), (де)інде, казна(як), як(найкраще). 

 

Вправа 3. Списати, розкриваючи дужки. Пояснити написання прийменників. 

Тече вода з(під) явора яром (на)долину. Блаженний муж на лукаву не ступає раду, І не стане (на)путь 

злого, і з(лютим) не сяде. Із (за)лісу, з (за)туману місяць випливає. Душа летить (в) дитинство, як (у) 

вирій, бо їй (на) світі тепло тільки там. Є розгадка щастя (в) кожному зелі. Жити раз, але (в) огні. Живе 

лиш той, хто не живе (для)себе, хто (для) других виборює життя. Життя і мрія (в) згоді не бувають. І 

вічно борються, хоч миру прагнуть. 

 

Завдання 4. Пройти онлайн-тест (перейти за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/sluzhbovi-chastini-movi-7481.html 

 

 

 

Примітка. Виконане д/з переслати на електронну пошту викладача nataliznachur88@gmail.com або 

у групу VIBER. 
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