
Урок 29-30 

Тема: Варіативне наголошування слів в українській мові. Діалектний 

наголос. Словорозрізнювальний наголос. Написання есе на тему: « Наголос-

душа слова» 

Мета: формування знань про правила наголошування слів; знання про 

орфоепію та орфоепічні норми; навчити учнів самостійно робити висновки, 

формулювати питання з вивченої теми, завдання, які необхідно вирішити на 

занятті; формувати навички роботи в колективі та самостійної 

роботи;навички роботи з тлумачним словником); виховувати інтерес до 

вивчення рідної мови. 

Обладнання: презентація 

Тип: дистанційний 

Матеріали до уроку 

І. Організаційний момент 

1. Привітання 

2. Перевірка готовності до уроку 

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок 

Лінгвістичне дослідження 

Уставте у визначення пропущене пояснення термінів. Наведіть потрібні 

приклади.  

В українській мові наголос динамічний (...), вільний (...) і рухомий (...). 

Коментар для викладача. В українській мові наголос динамічний 

(наголошений склад звучить сильніше і триваліше), вільний (різномісний, 

тобто постійно не закріплений за певним складом, як, скажімо, у польській, 

угорській, французькій, чеській мовах) і рухомий (у процесі словозміни може 

переходити з одного складу на інший: книжка — книжки, трава — трави). 

Орфографічна п'ятихвилинка 

Попрацювати з орфографічним словничком (ЗНО). Виписати слова з 

наголосами на різних складах, виразно прочитати, вивчити їх 

наголошування. Особливу увагу звернути на слова з подвійним наголосом. 



Наголос на 1-му складі 

дОгмат, кИдати, вИпадок, рАзом, рОзвідка, вІрші, віршів, прИповідка, 

Олень, спИна, цАрина, немає чАсу, щИпці, грОшей, дрОва, зОзла, фОльга, 

кУрятина, бУдемо, дОлішній, пІдлітковий, дОнька, рЕшето, зАгадка 

Наголос на 2-му складі 

фенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИде, аджЕ, абИколи,аніж, рондО 

(шрифт), рубЕль, рукОпис, правОпис, перЕбіг подій,пізнАння, новИй, 

щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблі, дочкА, зубОжіти, зубОжілий, 

фартУх, подУшка, позАторік, тріскОтнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, 

налИгач, дичАвіти, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія 

На 3-му складі 

розв’язАння, сільськогосподАрський, сторінкИ (множина), одинАдцять, 

кіломЕтр, ідемО, беремО, абИяк, ідетЕ, асиметрія, бюлетЕнь, навчАння, 

псевдонім, кропивА, болотИстий, валовИй, ветеринАрія, інженЕрія, 

мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь, рукопИсний, 

кулінарія 

Подвійний наголос 

пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слізьмИ, рОзбір, 

бАйдУже, кОрИсний, мАбУть, пЕрвІсний, тАкОж ТОЩО. 

III. Повідомлення теми та мети уроку 

Сьогодні говоримо про наголос в українській мові. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1.Теоретичні питання 

Смислорозрізнювальна роль наголосу полягає в тому, що наголос є засобом 

вираження різних лексичних значень: Атлас — атлАс, вАрення (процес 

варіння) — варЕння (харчовий продукт із плодів, ягід), зАмок — замОк, 

елЕктрик (фахівець з електротехніки) — електрИк (голубий та синій колір із 

сірим виблиском), лікарський (похідне від лікар) — лікАрський (похідне від 

ліки), прИклад — приклАд, плАкати — плакАти. 

Наголос виконує форморозрізнювальну роль, тобто є засобом диференціації 

граматичних значень однакових словоформ: кнИжки — книжкИ, рУки — 

рукИ, слОва — словА, гІлки (родовий відмінок однини) — гілкИ (називний і 



знахідний відмінки множини), пізнаЮть (майбутній час) — пізнАють 

(теперішній час), прислухАлася (недоконаний вид) — прислУхалася 

(доконаний вид). 

Діалектний наголос зумовлений двома основними територіяльними 

тенденціями у наголошенні: південно-західній і південно-східній. Із ХІХ 

століття нормативною стає південно — східна тенденція наголошення слів.  

Наприклад, наголошення дієслівних форм: роблю (треба роблю), пишу (треба 

пишу), закінчу (треба закінчу), плести (треба плести), вести (треба вести), 

перейдемо (треба перейдемо), смієтеся (треба смієтеся), живемо (треба 

живемо); наголошення присвійних, означальних і вказівних займенників: 

свого (треба свого), всього (треба всього), того (треба того), цього (треба 

цього), (але до свого, до всього, до того, до цього). 

V. Закріплення нового матеріалу 

Вправа 1 

Використовуючи тлумачний словник, поясніть лексичне значення 

слів. 

Госпóдарський і господáрський; деревúна і деревинá, похíдний і 

похіднúй; людський і людський; переносний і перенóсний; 

вíдомість і відóмість. 

Вправа 2 

Розставте наголос у словах. 

Болотистий, бородавка, верба, кропива, купіль, курятина, кухонний, 

ласкавий, легкий, легко, липкий, літопис, малий, посидіти, постояти, причіп, 

приязнь, приятель, проріз, простір, сороковий, спинa, спустошити, старий, 

стійкий, столяр, страшний, тяжкий, уродженець, усидіти, черпати, черствий, 

чистенький, чіткий, широко, шовковий, яблуневий, ясеновий. 

Вправа 3. Я — перекладач 

  

Перекласти слова з російської мови українською, порівняти в обох мовах 

наголоси в словах. Указати особливості наголошування слів в українській 

мові. 



Рукопись, одиннадцать, дрова, твёрдый, дочка, коромысло, говорят, братья, 

песни, семьдесят, ненавидеть, олень, крапива, гетманщина, широко, 

чистенький, росяной, звонкий, рукопис, доска, летопись, подружка, глибоко, 

тоненький. 

4.Робота над есе 

 

https://www.youtube.com/watch?v=li_hYR725OU  

Цитати до теми: 

Людина вища за тварину здатністю до мови, але нижча за неї, коли негідно 

поводиться з мовою (Сааді). 

Якщо людина не знає мови народу, на землі якого проживає, то вона є або 

гостем, або окупантом, або не має розуму (Ш. Бернар). 

Не використовуючи сповна своєї мови, тої національної перетворювальної 

машини, цілий народ слабіє і поволі дегенерується у всіх ділянках життя (К. 

Чехович). 

Врешті-решт мене приваблює лише мальовнича, майже етнографічна сторона 

мови, що відрізняє її від усіх інших мов як таку, що властива певному 

народові певного походження (Ф. де Сосюр). 

https://www.youtube.com/watch?v=li_hYR725OU


VI. Підсумок уроку 

1.Повідомлення д.з 

1. Зробити конспект  

2. Виконати вправи, які виділені та вивчити правильний наголос слів і 

теоретичний матеріал  

3. Написати есе на тему: « Наголос-душа слова» 

Завдання надіслати на мою пошту julia.n95@ukr.net  

mailto:julia.n95@ukr.net

