
КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6

Робота на міський конкурс 
«Мови чиста криниця»

«Нове життя нового прагне слова»



Керівник команди  Павленко Анна Сергіївна,   
учитель української мови та літератури.

Склад команди: Василенко Олександр, 6-Б клас;
Нєдєльніцина Діана, 6-Б клас;
Талда Софія, 6-Б клас;
Бабіна Валерія, 9-Б клас;
Ткаля Валерія, 9-Б клас.



Робота над проектом
І етап – ознайомлення 
з умовами конкурсу;
ІІ етап – збір 
інформації;
ІІІ етап – обробка 
матеріалів;
ІV етап – аналіз та 
систематизація даних;
V етап – створення 
презентації.



Сучасний інформаційний світ уносить свої зміни в
словниковий склад української мови. Потрібно позитивно
сприймати нововведення та не забувати про мовленнєву культуру
й традиції. Своєрідним відображенням мовних змін у суспільстві
й засобом одержання інформації для широкого загалу населення
України є медіапростір. Питання культури українського
медіапростору на сучасному етапі досить актуальне. Щодня ми
можемо чути неправильне мовлення й читати безграмотні
оголошення. Це впливає на ставлення людей до мови, викликає в
них байдужість до її багатовікової історії. А тому треба пильніше
дбати про чистоту й збереження нашої мови. Хто, як не молодь,
почне викорінювати безкультур’я та відроджувати традиції. Саме
сучасне покоління має можливість довести, що українська мова
може звучати грамотно, красиво не лише в освітніх установах, а й
у медіапросторі.



Орфографічні помилки
Правопис 

буквосполучення 
йо

Буквосполучення
йо пишеться після
букви, що передає
голосний звук, на
початку складу:
ознайомтесь.



Орфографічні помилки
Позиційне 

чергування у-в
На початку речення
перед приголосним
пишемо у:
Усе це завдяки
новій покращеній
технології обробки
кавових зерен.



Орфографічні помилки
Позиційне 

чергування у-в
Між приголосними
пишемо у:
Представництво
інтересів у судах.
… отримуй у
подарунок …



Орфографічні помилки
Позиційне 

чергування у-в
Між приголосними
пишемо у:
Сумарна вартість
усіх подарунків
акції.
… виготовлення
страв у домашній
кулінарії …



Орфографічні помилки
Позиційне 

чергування у-в
Після голосного
перед приголосним
пишемо в:
… зберігати в 
холодильнику …;
… настояти в
закритому посуді ..



Орфографічні помилки
Позиційне 

чергування у-в
На початку
речення перед
приголосним
пишемо у:

Уживати:
дорослим …



Орфографічні помилки
Позиційне 

чергування і-й
Між голосними
пишемо й:
… функцію печінки й
очисну функцію …;
… протизапальну й
антибактеріальну ..;
тваринні й олії.



Орфографічні помилки
Правопис літери 

И
Пишемо И в основах
незапозичених слів після
твердих приголосних
(И не чергується з о та е):
суперзахисне (захист,
захищати, захищений).



Орфографічні помилки
Спрощення 

в групах 
приголосних

Спрощення
відбувається в групі
приголосних [стн] -
[сн]: захисне.



Орфографічні помилки
Правопис 

займенників
Неозначені
займенники, утворені
за допомогою часток
будь-, небудь-, казна-,
хтозна- пишуться
через дефіс:
будь-яких.



Орфографічні помилки
Перенос слова 

Не можна
відривати одну
літеру від
кореня:
ви-значені



Граматичні помилки
Уживання іменників 
у кличному відмінку
Звертання
виражається
іменником у
кличному відмінку:
Андрію, додому!
Олександре
(Сашо), додому!



Граматичні помилки
Уживання 

прийменників
Російська:
по дате
изготовления.
Українська:
за датою
виготовлення.



Граматичні помилки
Уживання 

прийменників
Російська: вопросы
по гражданскому
… праву.
Українська:
питання з
цивільного …
права.



Граматичні помилки
Уживання 

прийменників
Російська: 
средства по уходу 
за ногтями.
Українська:
засоби догляду за 
нігтями.



Граматичні помилки
Уживання 

прийменників
Російська: 
с ___ по ___.
Українська:
з ___ до ___.



Граматичні помилки
Закінчення –а

в Р. в. іменників 
ІІ відміни 

чоловічого роду 
однини:

подарунка



Лексичні помилки
Уживання 

вищого ступеня 
порівняння 

прикметника
Російська: не
выше.
Українська:
не вище



Лексичні помилки
Недоречне 
вживання 
кальки з 

російської мови 
Російська: до еды;
українська: перед
їжею.



Лексичні помилки
Недоречне 

вживання слова
Лексема «чай»
включає в себе
значення «ковтати
рідину, тобто
пити»:
Уживати:
дорослим як чай…



Лексичні помилки
Недоречне 
вживання 
кальки з 

російської мови 
Російська: строк.
Українська:
термін.



Пунктуаційні помилки
Кома перед 

сполучником як
Не виділяємо комою
звороти, що вводяться в
речення за допомогою
сполучника як і мають
значення «в ролі кого
або чого»: Майонез
призначений для
вживання в їжу як
приправа ….



Стилістичні помилки
Уживання 

прийменників 
з, із, зі

Прийменник зі
вживається перед
сполуками
приголосних, коли
початковими
виступають з, с, ц,
ч, ш, щ: зі святом.



Стилістичні помилки
Правопис 

часток –ся, -сь
Між двома
приголосними
пишеться частка
–ся:
ознайомтеся з
інструкцією



Пропозиції щодо зменшення кількості 
помилок у медіапросторі:

 при кожній міській раді створити комісію, яка б
відповідала за грамотність медіапростору й
контролювала мовну ситуацію в населеному
пункті;

 увести штрафи для тих фізичних і юридичних осіб,
які допускають помилки в рекламі, оголошеннях,
пресі, книгах, підручниках тощо;

 проводити спеціальні рейди щодо перевірки
грамотності медіапростору, результати цих
перевірок висвітлювати в засобах масової
інформації;

 організувати консультпункти для осіб, які
створюють рекламу, оголошення, видають пресу,
книгичи підручники.


