
Тема: Підсумкове заняття. Орфографічний практикум 

 

Шановні студенти, вітаю вас із закінченням вивчення предмету «Українська 

мова» цього року. Пропоную вам написати підсумковий модуль та закріпити 

вивчений матеріал.  

Методичні рекомендації:  

Обрати картку за вашим прізвищем (перша буква), виконати у робочому зошиті 

практичні завдання.  

 

 

Картка 1 (А, Д, З, М, Р, Х, Щ) 

1.Вставити пропущені літери. 

Проїз…ний, пристрас….ний, доблес…ний, форпос…ний, сер…це вий, шіс…сот, 

артис…ці, калу…ький, францу…ький, ри…ький, чува…ький, коза…ина, 

кріпа…ина, Гали…ина, Ві…ни…ина, зозул…ці, річне…ці, годит…ся, камін..чик, 

виріз…блений, кін…с…кий, Уман…щина, русал…чин, яблун…ці, горохв…ний, 

дит…ясла, Св…тослав, пів…Європи, без…язикий, горохв…яний, мр…ка, різ..бяр. 

 

2.Записати літерами час. 

10:40      6:30     4:15     15:10    18:00     3:05      

3. Пояснити значення фразеологізмів  

Дати гарбуза, дамоклів меч, прокрустове ложе, п’яте колесо у возі, хоч за рамку 

клади, хоч у вухо бгай, хоч у рамку прав, пекти раків, пахне смаленим, каїнова 

печать, І(і)удин поцілунок. 

 

4. Відредагувати словосполучення. 

Святкові міроприємства, відповіді співпадають, моя автобіографія, вільна вакансія, 

перша прем’єра, бутилка шампанського, білет на потяг, здавати екзамен, бувші 

студенти, товар у розстрочку. 

5. Записати правильно слова.  

Де/що, ні/з/ким, де/хто,казна/коли, будь/із/чим, що/дня, що/небудь, будь/до/чого 

зробив/таки, таки/виконав, кажи/но, де/бо, десь/не/десь, будь/де. 

 

 

 



Картка 2 (Б, Е, І, Н, С, Ц, Ю) 

1.Записати слова правильно. 

С(с)офійський С(с)обор, Ш(ш)шевченківський стиль, цукерки Карпати, А(а)хіл…есова п…ята, 

М(м)міністерство Ю(ю)стиції, Д(д)державний М(м)узей Н(н)ародного М(м)мистецтва, П(п)івнічна 

Б(буковина), Г(г)олова Д(д)ержави, К(к)королівство Швеція, З(з)бройні С(с)или Україна, Д(д)ень 

Ш(ш)шахтаря,  Б(б)арок…о,  П(п)алац У(у)рочистих подій, вулиця Я(я)рославів В(в)ал, сузір…я 

В(в)олос..я  В(в)ероніки. 

 

2.Пояснити значення фразеологізмів.  

Гріти руки, альфа і омега, бути на коні, від букви до букви, дати гарбуза, дивитися вовком,розбити 

глека, пахне смаленим, рукою сягнути, обітована земля, кадити фіміам. 

 

3.Записати літерами час. 

5:07     18:10    22:45     3:30    11:50     13:55 

4. Записати слова правильно. 

Без/упину, в/цілому, як/слід, спід/лоба,  без/кінця/краю, честь/честю, сама/самотою,  

Уві/сні,  на/зло, зо/зла, на/вкулачки, по/польськи, по/латині, по/тихому, по/тиху. 

 

5. Відредагуйте словосполучення. 

Участковий лікар, виключити світло, освітнє перехрестя, більш доречніший текст, розкрити книгу, 

виключення з правопису, відкрити вікно, вірна відповідь, відповіді збігаються,  діючий закон. 

 

 

Картка 3 (В, Є, К, О, Т, Ч, Я) 

1.Записати слова правильно. 

Напів/імла, задньо/язиковий, кисло/солодкий, сіро/зелений, супер/маркет, унтер/офіцер, 

мікро/елемент, максі/пальто, ячмінно/житній, кам’яно/вугільний, 

сіл…сько/господарський,хліб/сіль, член/кореспондент, сніжно/білий, біло/сніжний, 

івано/франківець, південно/західний, північно/слов’янський,  біо/система, радіст..ю, жовч…ю, 

ніч…ю, рис…ю, усе/таки, усе/одно,  кінець/кінцем, вряди/годи, повік/віки. 

 

2. Визначте рід іменників. 

Ступінь, тюль, степ, Сибір, лазур, ООН, лоша, Дніпро, сирота, тренер, Міссурі, собака, маестро, 

нежить, шампунь, колібрі, кольрабі, хлоп'ятко, Борнео, путь. 

 

3. Поясніть значення фразеологізмів. 

Руки сверблять, у свинячий голос, пекти раків, ні за цапову душу, перейти рубікон, спіймати 

облизня, з-під ринви на дощ, дрижаки хапати. 

 

4.Записати літерами час. 

6:10    16:20    22:45     5:30    12:50     17:55 

5. Поставити у словах наголос. 

Вітчим, засуха, подруга, дочка, решето, жалюзі, ознака, колесо, перепис, одинадцять, каталог, 

кропива, дрова, кілометр, мережа. 

 

 



Картка 4 (Г, Ж, Л, П, У, Ш) 

 

1. Записати слова правильно, виділити орфограму. 

Ро..повісти, ..поживати, бе..барвний, ..тягнення, ..хвильований, ..чорнілий, 

ро..чистити, пр..бережний, пр..велебний, пр….тихий, пр..в’ялий, пр..д’явник, 

пр..мерзлий, пер..можений, пр..освященний, при..шитий, іп…одром, ін..овація, 

тон..а, сум..а, ім..іграція, мас..аж, ім..унітет, Джульєт..а, Марок..о, Філіп..іни, 

ц..стерна, інц..дент, Ч..каго, Аргент..ина, мед..цина, віл..а, ман..а.  

 

2. Пояснити значення фразеологізмів. 

Сізіфова праця, притча во язиках, хоч голки збирай, хоч греблю гати, хоч конем 

грай, накрити мокрим рядном, не бачити лісу за деревами, ні за цапову душу, каліф 

на годину. 

 

3. Узгодити числівник з іменником. 

22 абрикос, 4 помідор, 1,5 аркуш, 8 кілограм, 5,5 тонна, 2/3 апельсин, 6 стіл, 8 брат, 

2 зошит, 34 студенти, півтора огірок, 21 апельсин, 3 товариш, 2 квартал. 

 

4. Поставити  іменники у форму кличного відмінка. 

 Добродій, друг, син, Ольга, Тамара Петрівна,Сава, Ілля, земля, дідусь, полковник,  

старець, Галинка. 

 

5. Відредагуйте словосполучення, вкажіть лексичну помилку. 

Вірна відповідь, відіграє значення, остановка, святкові міроприємства, самий 

високий, осінню відлітають гуси, заключити договір, здійснити злочин, на протязі 

року, відмінити указ. 

 

 

Примітка. Роботу надіслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у Телеграм 

 

 

mailto:nataliznachur88@gmail.com

