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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

Подвоєння i подовження приголосних
І. Ввiчливий, невблаганний, стаття, даний, До-

неччина, ллю, суддя, благословенний, життя, зна-
менник, бiльшiстю, знаряддя, щастя, письменник,
пасся, юннат, осiннiй, жовчю, спросоння, ссавцi, ко-
заччина, Галичина, винний, мiськком, подання,
вiссю, священик, буття, благословенний, миттю,
Нiмеччина, хрещений, розкiшшю, статей, божест-
венний, молодiстю, священний, окаянний, навман-
ня, несказанний, мерзенний, попiдтинню, освяче-
ний, гайдамаччина, матiр’ю, обличчя, колосся, ви-
сочiнню.

ІІ. Беззвучний, пiввiдра, суддiвство, повiнню,
бездорiжжя, чуття, щеня, мотуззя, безводдя, туш-
шю, привiлля, вiддаль, Голландiя, баштанник,
мiццю, Подiлля, безвинний, повiстю, вважати, чис-
ленний, вiдкриття, заввишки, юннат, вiссю, збiжжя,
почуття, кiнний, Алла, життєпис, роззброїти, ззаду,
сiллю, роззява, вивершений, нiччю, оббити, розрiс-
ся, зроблений, причинний, вихований, галуззя, бов-
ванiти, зрання, годинник, листя, насiння, Вiнниччи-
на, багаття. 

ІІI. Записати в 1-шу колонку слова з подовжен-
ням, а в 2-гу – з подвоєнням.

Пiддашшя, маззю, оббiгти, сторiччя, вiддiл, во-
лосся, денний, рiлля, сумлiнний, туманно, iменник,
вiддати, знання, пронiсся, помiччю, пiддубник,
ллють, пасся, попiдвiконню, вiйськкомат, угiддя, си-
ленний, Ілля, здоровенний, тiнню.

ІV. Прокоментувати наявнiсть або вiдсутнiсть
подвоєння приголосних в iншомовних словах.

Голландiя, Іполит, Ахiллес, донна, Марокко, Іне-
са, Ілона, ссавець, iммiграцiя, пiцикато, анотацiя,
контрреволюцiя, Кирило, iнновацiя, Пилип, осанна,
пiанiсимо, Аполлон, фiн, Вiссарiон, бароко, панна,
група, Інна, одiссея, беладона, Елла, нетто, бравiси-
мо, клас, мулла, гето, Ізабелла, програма, гуни, мок-
ко, лiбрето, Стелла, iнтермецо, Жанна, панно, ванна,
шасi, алло, мадонна, ват (одиниця вимiру), бiлль
(законопроект), Сава.

Спрощення у групах приголосних
Кiстлявий, якiсний, зап’ястний, улесливий,

шiстнадцять, тижневик, невiстцi, безшелесно, пест-
ливий, щасливий, пристрасний, їжджу, гiгантський,
студентський, хвастнути, заздрiсний, туристський,
виїзний, свиснути, волейболiстцi, компостний, кон-
трастний, баластний, форпостний.

Правопис голосних в iншомовних словах 
Дизель, клiєнт, Кiпр, дилогiя, Єрусалим, мiсiс,

Вiзантiя, трiумф, Сибiр, Шиллер, консилiум, нiмфа,
Пакистан, Сочi, Сирiя, дискусiя, Рив’єра, диктофон,
бiнокль, Кембридж, шасi, Крит, кинджал, журi,
Гiмалаї, Мадрид, Гаваї, фортисимо, жалюзi, корида,
вiзавi, кизил, Маврикiй, Чикаго, Чилi, Алжир,
жульєн, брошура, єпископ, Єсентуки, гиря, феєрiя,
фойє, досьє, парашут, парфуми, кутюр’є, траєкторiя. 

Правопис префiксiв пре-, при-, прi-
І. Прикручений, предобрий, прилетiти, преосвя-

щенство, прiзвище, приблизитись, преподобний,
привабливо, прiрва, презирство, пригiрок, прiори-
тет, превисоко, превеселий, приборкати, престол,
приїздити, прекрасний, преамбула, прикордонник,
прiзвисько, превелебний, притулок, претихий, пре-
швидкий, префiкс, прибережний, прехороший,
присвiтити, присвоїти, пребiлий, признатися, пре-
мудрий, прилинути, предовгий, пританцьовувати.

ІI. Розподiлити слова у 1-шу колонку з префiксом
пре-, у 2-гу – з префiксом при-.

Приозерний, пречистий, приораний, прегарний,
приємний, претяжкий, принишклий, преспокiйний,
приживлений, препишний, примочити, претекст,
примружити, прекумедний, пресмачний, приколи-
сати, пресвятий, пригiрклий, прещедрий, придвор-
ний, пригрiти, прежорстокий, премилий, принизи-
ти, пребагатий, предорогий, приголосний, прещиро,
прибити, пречорний, привласнити.

Правопис префiксiв з-, с-
І. Зчистити, скраплений, зсiкати, список, зсох-

лий, сповiдь, зцiлити, сфотографуватись, звiльнити,
споглядати, зцiпити, згладити, схудлий, згаяти,
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СЛОВНИКОВІ ДИКТАНТИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

До уваги вчителiв-фiлологiв – добiрка словникових диктантiв, яка стане у пригодi у процесi вивчен-
ня нового матерiалу, закрiплення теми, виконання тренувальних вправ, перевiрки здобутих знань пiд
час контрольних робiт у 5–11-х класах. Форму роботи з поданими матерiалами вчитель визначає сам.
Це може бути пояснювальний, розподiльний або творчий диктант. Окрiм того, можна доповнити
власне диктанти iншими видами дiяльностi: фонетичним, морфологiчним або словотвiрним розбором,
написанням транскрипцiї, уведенням слiв у речення чи зв’язнi висловлювання тощо. Для перевiрки ре-
зультатiв радимо застосувати колективну роботу над помилками, вибiркове коментування, взаємо-
оцiнювання тощо. Оскiльки диктанти складаються з 12, 24, 36 чи 48 слiв, це дає вчителевi змогу легко
iнтерпретувати результати у 12-бальну систему. Добiр лексичного матерiалу зорiєнтований на по-
вторення i закрiплення правопису слiв, якi найчастiше трапляються в завданнях ЗНО. 



згорнути, струшувати, спалах, зсувний, скроїти,
зжити, сходження, зчорнiлий, сформувати, сфабри-
кований.

ІІ. Зчленувати, сплесне, здивувати, сколихнути,
зшиток, спершу, зцiджувати, схилити, зчiпний,
скупченiсть, зчiсувати, зсадити, схвильований,
згоїти, сфальшований, спопелити, зсипати, схрещу-
вання, скрутка, сформулювати, зсередини, скерова-
ний, зчеплений, спарити.

ІІI. У 1-шу колонку записати слова з префiксом з-,
у 2-гу – з префiксом с-.

Сказати, зв’язати, спантеличити, зшити, спита-
ти, здобути, збожеволiти, скрикнути, зцементувати,
здиблений, зламати, сколотити, зслизнути, схиби-
ти, скувати, зцiдити, зчорнiлий, сформуватися,
зцiлити, зсутенiти, скосити, схуднути, сплеснути,
скоїти, зчистити, ступити, зменшити, збити, схова-
ти, збудити, скликати, згорiти, згiркнути, сточити,
ствердити, зсiчений, скрiпити, сфокусувати, схиби-
ти, зрiзати, сплюснути, спам’ятатися, зцупити,
зрiвняти, стурбований, скупати, сходити, стишити.

Написання складних службових слiв 
Якщо, iз-за, тощо, абищо, з-над, якби, iди-бо,

упродовж, з-попiд, внаслiдок, тим-то, наприкiнцi, за-
для, так-от, надалi, абищо, зроби-но, понад, з-за, при-
чому, розкажи-но, тож-то, немовбито, знайшов-таки,
адже, начебто, тому-то, заради, iди-бо, з-помiж, мов-
би, отак-то, попри, якось-то, з-посеред, навпроти.  

Вживання i–й, у–в
І. Записати в 1-шу колонку сполучення слiв з i,

у 2-гу – з й.
1. Жоржини … айстри, гладiолуси … гвоздика, ду-

би … берези, горобець … синичка, клени … осокори,
каштан … осика, чайки … орли, дощ … вiтер, Катери-
на … Вiктор, Семен … Михайло, рiчки … озера, снiг …
лiд, мiсяць … зорi, вчитель … учнi, татусь … ненька, ба-
буся … онук, хлопчик … дiвчинка, моря … океани,
живiть … радiйте, берег … узбережжя, музиканти …
оркестр, роман … нарис, елегiя … етюд, повiстi …
оповiдання.

2. Удень … вночi, послухайте … iдiть, зупинись …
озирнися, любов … ненависть, турбота … опiка, ли-
мон … апельсин, кульбаба ... конвалiя, вальс … танго,
цукерки … мармелад, виноград … яблука, персик …
абрикоса, сюжет … композицiя, зошити … обкладин-
ки, кiт … собака, жовта … блакитна, дуб … акацiя,
ведмiдь … бджоли, брови … очi, розпука … страх, чис-
то … охайно, синтаксис … пунктуацiя, синонiм … ан-
тонiм, диктофон … мiкрофон, фонетика … орфоепiя.

II. Записати в 1-шу колонку словосполучення з
в, у 2-гу – з у.

1. Спiває … оперi, шукає … хлiвi, мешкала … Жи-
томирi, жити … злагодi, побував … Англiї, висновки
… творi, залишиться … спогадах, кiт … чоботях, квiти
… оранжереї, мандруємо … свiт казок, придбати …
аптецi, вишнi … цвiту, усi … оселi, лавка … парку, бу-
ти … епiцентрi, одужувати … лiкарнi, риба … ставку,
альбом … шафi, хiрург … операцiйнiй, ростуть … са-
ду, студент … унiверситетi, дiвчина … розпачi, нара-
да … областi, глядач ... захопленнi.

2. Побувала … Вiднi, плаває … океанi, бути … за-
хватi, танцював … ансамблi, тримав ... обiймах, побу-
вати … Венецiї, вiдлiтають … теплi краї, прибрав …
оселi, пирiг … печi, жити … Українi, працює … освiтi,
iграшка … хлопчикiв, плавати … океанi, бузок … вазi,
потрапити … оточення, рiк … рiк, вуха … осла, шиє …
свята, запитати … актриси, зайдiть … кiмнату, меш-
каємо … власному будинку, зiбрав … кошик гриби,
працювала … сферi обслуговування, занiс … хату.

Правопис не i нi з рiзними частинами мови
Не осмислити, невмiння, нездужатися, нiякий,

неважкий, неабихто, не пiзнавати, нiякий, невесело,
ненавидiти, непокоїтися, непослух, нiтрохи, неспро-
ста, необтяжений, недооцiнювати, недостача, не
треба, нiколи, не до речi, невдало, не вислухавши,
недоречно, нероба, неабиякий, нiвроку, невiльник,
неук, нехтувати, немiчний, не до вподоби, нiскiльки,
нi в кого, невтiшно, невблаганний, невсипуче, не-
сказанний, невтiшно, недiєвий, не дивно, неславити,
не спинити, невдаха, не випадково, ненавмисне, не-
нароком, неначебто, нi так нi сяк.
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ÑÎfl Ô‡Ï’flÚ¥, ‰Îfl ÓÁÏËÒÎÛ. . .

Слово Тараса Шевченка, на жаль, актуальне й сьогоднi, як

це було i сто п’ятдесят, i двадцять рокiв тому. Як писав свого

часу Д.Донцов, «про Шевченка треба нинi не на святах

промовляти, а кричати на перехрестях. Щоб, як дзвiн

тривоги, калатало його слово!»

Іван Ющук


