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ТЕМА 12. ПРАВОПИС ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ 
СЛУЖБОВИХ ЧАСТИН МОВИ. ЧАСТКИ НЕ, 

НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ 
 

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, ані/когісінько, де/хто, 
хтось/то, будь/який, де/небудь, а/ні/як, як/най/детальніше, коли/б/то, 
ні/би/то, не/мов/би, не/наче/б/то, казна/з/ким, де/з/ким, будь/до/кого, 
аби/тільки, хто/зна/де, все/таки, зробив/таки, дарма/що, що/дня, аби/куди, 
де/інде, не/аби/хто, не/аби/який, де/не/де, де/котрий, де/чий, де/який, 
будь/де, хтось/то, що/правда, ані/когісінько, ні/хто, ні/в/кого, ні/за/що, 
аби/де, хтозна/як, як/най/дорожче, хтось/таки, аби/тільки, все/ж, ото/ж, 
а/як/же, як/раз, а/все/ж/таки, з/ким/не/будь, таки/пішов, зробив/таки, 
не/мов/би/то, не/наче/б/то, то/ж, дарма/що, хто/зна/який, ні/би, чим/дуж. 

 
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), 
(де)далі, аби(то), (ані)скільки, (аби)тільки, (як)таки, де(на)чому, 
написав(би), немов (би), так(таки), як(небудь), економимо (чи)мало, 
спотикається (що)разу, казна(що), надумав(таки), електроніка (ж), 
майнув тільки(що), та(ж)так, (екс) чемпіон, роздивився(таки), а 
все(ж)таки, експериментуючи з чим(сь), отакий(то), робить (аби)як, 
ні(до)кого, іди(ж)бо, пішов (аби) куди, (будь)куди, чого(б)небудь, 
(ні)скільки, стань(бо), (он)куди, (ген)далеко, тільки(но), ось(так), 
шурхотить начеб(то), ото(ж), все (таки), отак(от), гойдають(ся). 

Вправа 3. Напишіть частки не, ні із словами разом чи окремо й 
поясніть їх правопис. 

Не/вблаганний, не/густо, не/в’янучий, не/краще, не/врожай, 
не/жить, не/мічний, не/знаний, не/забутий усіма вчинок, ні/кроку далі, 
не/мовби, не/щастя, не/йти, не/досушити, не/зважаючи на, не/здужати, 
не/привітний, не/далеко, не/спроста, ні/скільки, не/доречний, 
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не/абиякий, не/білений, не/доліт, не/дорого, а дешево, не/до/виконати, 
ні/одна зернина, не/співаючи, не/охота, ні/що, не/мій, не/дев’ятий, 
не/раз, не/досить, не/проворний, не/істотно, не/до/спілий, не/з’ясоване 
досі питання, не/там, не/переконливий, ніде не/знаний, не/активний, 
ні/сенітниця, не/вдогад, не/гадано, не/цілком, ні/звідки, не/зовсім, 
не/славити, а ганьбити, не/малюючи, не/дуже, не/нависть, ні/що, 
ні/сотні, не/активний, документ ще не/написаний, не/дарма, 
не/підписаний зошит, ні/яковість, не/допущений до іспиту студент, 
не/збудований, ні/живий ні/мертвий, не/по/українському, 
не/вблаганний, ні/трохи, не/ржавіюча сталь, ні/при/кому, не/добачати. 

 
Вправа 4. Запишіть наведені сполуки, вибравши з дужок 

потрібні сполучники і прийменники. Якщо можливі варіанти, 
наведіть їх. 

Ми (і, й) ви, були (в, у) Черкасах, дивитися (в, у) очі, години        (з, 
із, зі, зо) дві, стіл (і, й) шафа, рукавичка (з, із, зі, зо) шкіри, Ольга (і, й) 
Ірина, я (з, із, зі) тобою, пиріг (з, із, зі, зо) маком, сказав (і, й) пішов, був 
(в, у) Києві, Олеся (і, й) Катерина, сніг (з, із, зі) вітром, опинитися (в, у) 
небезпеці, (з, із, зі, зо) врахуванням обставин, Марія (і, й) Олег, 
прибрати (з, із,зі) столу, зберігати (у, в) погребі, перепитувати (в, у) 
когось. 

 
Вправа 5. Виберіть правильний варіант евфонічного 

чергування, поясніть.  
В/у червні 2006 року, витяг з/із/зі протоколу, навчається у/в 

Миколаївському державному університеті, у/в роботі уважна, розмова 
з/зі/із звичайної робилася політичною, значеня у/в формуванні, Ольга 
і/й Андрій. 

Згідно з/із/зі законом, довідку видано для подання в/у 
Шевченківську районну лікарню, у/в разі потреби можу подати 
рекомендації, вчитися у/в Львові, Ігор з/із/зі Степаном, гнав з/із/зі села, 
без верби і/й калини нема України. 

 
Вправа 6. Складіть речення. З’ясуйте всі можливі варіанти 

конструкцій на позначення часу. 
1. Зараз (7.00; 13.00; 12.15; 18.55; 9.45; 19.10). 
2. Зустріч розпочнеться (8.00;11.30; 16.40; 17.55). 
3. Поїзд прибуває (24.00; 16.00; 17.15; 12.00). 
 
Вправа 7. Перекладіть подані словосполучення українською 

мовою.  
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Сейчас без четверти семь, по заказу, отпуск по болезни, встретимся 
без четверти  семь, в алфавитном порядке, в девять часов, в защиту, в 
наш адрес, в сущности, ввести в состав, вступать в силу, в те времена, в 
трех километрах, возводить в степень, получить в рассрочку, поставить 
в пример, превратить в шутку, пьеса в трех действиях, сказать в двух 
словах, за дальностью расстояния, по выходным дням, за недостатком 
сведений, идти за водой, ходить за грибами, началу года, к трем часам, 
говорить на двух языках, на следующий день, писать на украинском 
языке, смеяться над ним, вызвать по делам службы, старший по 
возрасту, важный по значению, издеваться над тобой, волноваться о 
тебе, идти около часа, при всех обстоятельствах, при жизни, при 
исполнении служебных обязанностей, при условии, при сем 
прилагается, согласно приказу. 

 
Вправа 8. Перекладіть речення українською мовою. 
1. По прибытии в порт судно подвергли досмотру. 2. По вашему 

совету мы внесли ряд изменений в проект. 3. Фирма реализует мебель 
по безналичному расчету. 4. Все студенты уже разъехались по домам. 5. 
За время болезни она очень отстала по математике. 6. По опыту игроков 
команда не уступает сопернику. 7. По делам службы я часто бываю во 
Львове. 8. Милиционер из службы ГАИ передал по рации приметы 
скрывшихся “Жигулей”.        9. Какие разряды прилагательных по 
значению ты знаешь?               10. В магазин поступил справочник по 
украинскому правописанию. 11. Я очень скучаю по родителям. 12. По 
возвращении домой обязательно перезвони нам. 13. По требованию 
одной из сторон договор может быть изменен. 14. У нас вы можете 
получить консультации по всем вопросам, связанным с эксплуатацией 
автомобилей. 15. По сведениям гидромецентра в выходные дни в 
Украине сохранится теплая ветреная погода. 16. Сборная Украины по 
баскетболу находится сейчас в Испании. 

Завдання 
 

У завданнях 1-2 знайдіть слова, написання яких не відповідає 
мовним нормам, або вкажіть, що помилок немає. 

 
1.  

І. Не славити, не менше.  
ІІ. Недаремно, не зроблено.  
ІІІ. Не можливо, не зважаючи. 
ІV. Не можна, неславити. 
V. Помилок немає. 
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2.  
І. Невпорядкований, не з’ясоване досі питання.  
ІІ. Немовбито, коли б то. 
ІІІ. Не спростований ніким факт, неждано-негадано. 
ІV. Не зробивши, незроблений. 
V. Помилок немає. 

 
3. В якому варіанті правильно поданий переклад часової 

конструкції “Сейчас без четверти восемь”? 
І. Зараз чверть по восьмій.  
ІІ. Зараз за чверть вісім. 
ІІІ. Зараз без чверті восьма. 
ІV. Зараз за чверть восьма. 
V. Зараз чверть восьма. 

 
4. Визначте, в якій парі словосполучень прийменник вжито 

правильно. 
І. Приємний по смаку, за ініціативою.  
ІІ. Називати на ім’я, через сімейні обставини. 
ІІІ. Пливти по течії, на замовлення. 
ІV. Після прибуття поїзда, сумувати по коханій. 
V. У всіх варіантах помилок немає.   

 
5. В якому варіанті подано неправильно побудовану 

прийменникову конструкцію? 
І. Повідомити телефоном.  
ІІ. Старший за віком.  
ІІІ. Перетворити на жарт.  
ІV. Сказати двома словами. 
I. Піти по службових справах. 

 
6. Який із фразеологізмів випадає зі смислового ряду? 

І. Хоч у рамку вправ.  
ІІ. Хоч з лиця воду пий. 
ІІІ. Очей не відведеш. 
ІV. З душі верне. 
V. Хоч картину малюй. 

 
7. Визначте спільний компонент у фразеологізмах “… очі” та “… 

тишу”. 
І. Уявляти.  
ІІ. Рвати. 
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ІІІ. Бачити. 
ІV. Мозолити. 
V. Малювати. 

 
8. Серед пар фразеологізмів знайдіть антонімічну. 

І. Мало каші з’їв – язик проковтнув.  
ІІ. Крига скресла – шукати печеного льоду.  
ІІІ. І миша не пробіжить – хоч возом в’їжджай. 
ІV. Як мед, так і ложкою – рісочки в рот не брати. 
V. Лікті кусати – бити чолом. 

 
9. В якому слові наголос не змінює значення слова? 

І. Наварний.  
ІІ. Виправний. 
ІІІ. Плакати. 
ІV. Нарізний. 
V. Набережна. 

 
10. Знайдіть слово, де порушена орфоепічна норма. 

І. У́рвище.  
ІІ. Храмови́й. 
ІІІ. Щи́пці. 
ІV. Водночáс. 
V. Беручи.́ 

 
 
11. В якому варіанті неправильно вжито літери ґ або г? 

І. Джунглі, Ґете.  
ІІ. Обгрунтувати, ґратчастий. 
ІІІ. Гете, хурдига. 
ІV. Помилки у двох варіантах. 
V. Помилок немає. 

 
12. Розкрийте значення виділеного слова. 
 Годувати бебехами. 

І. Каша.  
ІІ. Жданики. 
ІІІ. Нутрощі. 
ІV. Слова. 
V. Обіцянка. 

 
13. Визначте пару слів, яка не є синонімічною. 
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І. Мигичка – мжичка.  
ІІ. Ясик – подушка. 
ІІІ. Кандиба – шкапа. 
ІV. Веліти – воліти. 
V. Усі синонімічні. 

 
14. З’ясуйте кількість правильних словосполучень. 

І. Переказувати гроші поштою.  
ІІ. Застосовувати санкції. 
ІІІ. Втілювати в життя. 
ІV. Кулькова ручка. 
V. Візерунчасті серветки. 

Правильних: 1, 2, 3, 4, 5. 
 
15. Укажіть речення, в якому немає порушень норм сучасної 

української мови. 
І. Я тобі довіряю із закритими очима.  
ІІ. Оглядаючись назад, у пам’яті зринають незабутні зустрічі. 
ІІІ. Нам дуже сподобалася смачна івасі. 
ІV. Треба якось спасати ситуацію. 
V. Нарешті розпочалась осіння розпродажа товарів. 

 


