
09.02.2021 

Група № 16 

Урок № 41 

Тема уроку: «Правопис префіксів» 

Мета уроку: поглибити й систематизувати знання учнів про правопис префіксів; 

удосконалювати й формувати орфографічні вміння й навички; розвивати культуру 

спілкування, логічне мислення, пам'ять, вміння раціонально використовувати 

навчальний  час, виховувати  повагу до української мови. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 35-36 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 208 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Re5eZF9Tmvw&ab_channel 

3. Законспектуйте в робочому зошиті (основне): 

1. Префікс с- пишемо перед к, п, т, х, ф (кафе «Птах»): скипіти, списати, 

спиляти, сточений, стерпіти, схвалити, схилити, сформулювати, 

сфотографувати. 

Перед усіма іншими приголосними (глухими і дзвінкими) та голосними 

вживають префікс з: збити, звечора, згрупувати, здогадливий; зсувати, зчесати, 

зшити, зумовлений. 

Якщо корінь слова починається двома чи трьома приголосними, то 

вживають префікс зі- (варіант префікса з-): зібганий, зібрання, зіграти, зідрати, 

зізвати, зізнання, зійти, зімкнути, зіпхнути, зіткнути, зітхнути. Але є випадки, 

коли перед двома кореневими приголосними вживають префікс з-(с-): згребти, 

скрикнути, сплигнути, спливати, сприймати. 

2. У префіксах без-, воз-, роз-, через- завжди пишеться з-: безболісний, 

безверхий, безперечний, безсуфіксний, безтуроботний; возвеличити, 

возз’єднання; розписати, розсипати, розтлумачити; черезсмужжя, 

черезсідельник. 

3. У префіксах від-, між-, над-, об-, під-, перед-, понад - завжди пишуться 

букви д, ж, б: відписати,відступити, відточений, відходити; міжпланетний, 

https://www.youtube.com/watch?v=Re5eZF9Tmvw&ab_channel


міжспілковий; надсилати, надходити; обсіяти, обтягнути; підписати, 

підходити; передплата, передтравневий; понадплановий. 

4. Префікси пре-, при-, прі- розрізняються за значенням: 

а) префікс пре- використовують в якісних прикметниках і прислівниках 

для вираження найвищого ступеня ознаки: превеликий, прегарний, пречудовий, 

препогано; 

б) префікс при- використовують переважно в дієсловах, що означають: 

 наближення: прибігти, приблудитися, прибути; 

 приєднання: прибудувати, примкнути, приробити; 

 частковість дії: приморозити, припудрити; 

 результат дії: приборкати, прикрити, прив’язати та ін.; 

 у похідних словах: прибуття, прибудований, привчивши тощо. 

Крім того, префікс при- використовують в прикметниках, утворених від 

іменників з прийменником при: при дорозі — придорожній, при Амурі — 

приамурський, при Волзі — приволзький, при вокзалі — привокзальний, при морі — 

приморський, а також у похідних словах: придоріжжя, Приамур’я, Приволжя, 

Примор’я; 

в) треба запам’ятати правопис слів іншомовного походження з пре-, при-, 

що не є префіксами: преамбула, превалювати, предикат, предикативний, 

президент, президія, прелюдія, прем’єра, препарат, престиж, претендент, 

претензія, прецедент; привілей, приватний, примат, призер, призма, примітив 

тощо; 

г) префікс прі- використовують тільки в словах прізвисько, прізвище, 

прірва; 

д) префікс пере- з значенням «наново», «по-іншому», «через щось», «через 

когось», завершення дії пишеться з двома е: перетягти, переучити, 

перефарбувати, перефразувати, перехрестя, перешарок, перешкода, 

перешкодити та ін. 

Від префікса пере- слід відрізняти частину слова пери-, яка стоїть на початку 

іншомовних слів і не є префіксом: перикардит, перила, периметр, перипетія, 

перископ, периферія. 



5. Префікс від- і його варіант од- у мові художньої літератури виступають, 

як правило, паралельно: відкинути й одкинути, відпочити й одпочити, 

відправити й одправити. 

У науковій та спеціальній літературі вживають тільки префікс від-: відбиття, 

відбиток, відбій, віддієслівний, відіменний, відкликання. 

4. Виконайте наступні завдання: 

4.1 Запишіть слова, вставляючи пропущені букви. 

Пр…азов’я, пр…гарний, пр…звисько, пр..голомшити, пр..меншити, 

пр..звище, пр…дставити, пр…берегти, пр…зирство, пр…краси, пр…паркувати, 

пр…бій, пр…паркуватися, пр…ярок, пр…завзятий, пр…амбула, пр…близно, 

пр…хований, пр…хилити, пр…скіпливо, пр…буток, пр…своїти, пр…скочити, 

пр…свята, пр…ступити, п…р…дача, пр…рва, пр…подобний, пр…звище, 

Пр…морськ, пр…боркати, пр…стол, пр…тихий, пр…дорожній, пр…стосування. 

4.2  Від поданих слів утворіть похідні з префіксами пре-, при-, прі-. Поясніть 

написання. 

Вчити, міряти, думати, бігти, широкий, далеко, хворіти, чудовий, завзятий, 

ступити, хоробрий, солодкий, міський, мудрий, дивний, ховати,  

 4.3  Виконайте вправу. 

(З,С)хил, пр(е,и)вітан..я, бе(з,с)глузд..я, ро(з,с)в..язка, (зі,зо,з)грати, 

чере(з,с)плічник, (з,с)верстати, (з,с)паковувати, пр(е,и)гадати, пр(е,и,і)рва, 

мі(ж,ш)міс..кий, пр(е,и)тяжкий, (з,с)багачувал..ний, бе(з,с)турботніс..т.., 

пр(е,и)мусовіс..т.., ро(з,с)гніван..ий, (з,с)ходинка, (з,с)мережан..ий, 

(зі,зо,з)(з,с)какувати, пр(е,и)милий, мі(ж,ш)гір..я, у(з,с)годити, пр(е,и,і)звище, 

(з,с)дмухувати, пр(е,и)влас..нен..ий, мі(ж,ш)р..яд..я, бе(з,с)лісий, пр(е,и)мор..я, 

(з,с)фокусувати, пр(е,и)славний, ро(з,с)важувати, чере(з,с)смужний, 

(зі,зо,з)в..ялий, (з,с)плющен..я, пр(е,и)подобний, (зі,зо,з,с)ставлян..я, 

(з,с)кип..ятити, пр(е,и)кутий, мі(ж,ш)клітин..ий, (з,с)топтати. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

 



09.02.2021 

Група № 16 

Урок № 42 

Тема уроку: «Правопис суфіксів» 

Мета уроку: поглибити й систематизувати знання учнів про правопис суфіксів; 

удосконалювати й формувати орфографічні вміння й навички; розвивати культуру 

спілкування, логічне мислення, пам'ять, вміння раціонально використовувати 

навчальний  час, виховувати  повагу до української мови. 

1. Опрацюйте § 35-36 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 208 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=lIIjcF9KfyU&ab_channel 

3. Законспектуйте в робочому зошиті (основне): 

Правопис суфіксів 

 

Суфікси Правило Приклади 

-ичк-, у словах, що утворені від іменників із вуличка (бо вулиця), 

-ичок- суфіксами -ик-, -иц(я) кошичок (бо кошик) 

-ечк-, із зменшено-пестливим значенням 

вершечок, діжечка, річечка, 

Марієчка, 

-єчк-,  копієчка 

-ечок-   

-ир-, -ист-, після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р (Де ти з’їси цю бригадир, бандурист, дантист, 

-изм- чашу жиру?) класицизм 

-ір-, -іст-, після решти приголосних 

банкір, вампір, пломбір, 

піаніст, 

-ізм-  модернізм 

-ив(о) для вираження збірних понять, що означають 

вариво, добриво, мереживо, 

печиво 

 матеріал, продукт праці  

-ев(о) поняття, що не означають матеріал або марево, зарево 

 продукт праці  

https://www.youtube.com/watch?v=lIIjcF9KfyU&ab_channel


-ин- в іменниках і прикметниках 

чужина, новина, мамин, 

Ольжин, 

  орлиний 

-ен- у дієприкметниках зроблений, здійснений 

-ець-, перелічені суфікси пишуться з літерою -е- 

хлопець, велетень, учитель, 

четверо, 

-ень-,  

довжелезний, маленький, 

тонесенький, 

-тель-,  прагнення 

-еро-,   

-елезн-,   

-еньк-,   

-есеньк-,   

-енн-   

-иц(я), перелічені суфікси пишуться з літерою -и- вулиця, хмарище, вулик 

-ищ(е),   

-ик   

 

Наголос Після Пишемо суфікс Приклади 

 шиплячих і м’яких  

грушéвий, 

овочéвий, 

  -ев- 

сталéвий 

(сталь), 

на основі 
  

березнéвий 

(березень) 

подовжених 

-єв- 

життєвий, 

магнієвий  

 приголосних та й 

(магній), 

дієвий (ді[йа]) 

   

будь-де твердих  

винятковий, 

ваговий 

на закінченні 
шиплячих і м’яких -ов- 

бойовий, 

дійовий, 

  
больовий 

   

 

 



4. Виконайте наступні завдання: 

4.1 Утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ов-, -ев- (-єв-), поясніть 

їх правопис. 

Ялинка, кизил, черешня, соя, дуб, верба, граб, слива, лосось, каракуль, 

вишня, яблуня, мальва, ромашка, щавель, квасоля, жолудь, радій, гелій, магній, 

калій, тюль, мітинг, підсумок, перець, морж, лозунг, лід, нікель, марганець, 

песець, бязь, емаль, фланель, алюміній, натрій, мазь, шарж, хвощ, борщ, матч, 

замша, душ, ківш, помаранч, овоч. 

4.2 На місці крапок поставте е(є) чи о(ьо), йо. 

Черешн...вий, оранж...вий, полудн...вий, вермішел...вий, взірц...вий, 

кизил...вий, коричн...вий, тін...вий, півоні...вий, замш...вий, марганц...вий, 

марш...вий, груш...вий, вогн...вий, деш...вий, ситц...вий, гутаперч...вий, 

черепах...вий, квасол...вий, алюміні...вий, свинц...вий, вол...вий, перц...вий, 

песц…вий, торц...вий, магні...вий. 

4.3 Перепишіть, вставляючи пропущені букви. 

Гуртк..ва робота, м’яз..ва напруга, леген..ва вена, гв..нт..вий прес, силіці..ва 

мікросхема, тол..ва покрівля, тол..ва шашка, тюл..ва гардина, матч..вий рахунок, 

топаз..ве кол..є, бурштин..ві с..режки, груш..вий узвар, ревен..ве варення, 

насінн..вий фонд, пл..ч..вий та вінц..вий суглоби, тигр..ва акула, багатоківш..вий 

екскаватор, поплавц..вий датчик, тил..ве місто, фланел..вий костюм, корен..ва 

с..стема рослини. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

 

 

 


