
Урок 31 

Тема: Контрольна робота з теми «Орфоепічна норма»:тестування.  

Мета: перевірити знання з орфоепії, правила вимови голосних та приголосних звуків, правила 

наголошування ,уміння виконувати тестові завдання, працювати самостійно, навички роботи з 

джерелами інформації, загальнокультурні: навички самоорганізації. 

Обладнання: роздатковий матеріал,презентація 

Тип уроку:дистанційний 

Матеріали до уроку 

I.Організаційний момент 

II.Пояснення виконання завдань контрольної роботи 

Контрольна робота 

Орфоепічна норма 

Тести 

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. 

1. Який зі словників регулює правильну вимову звуків, звукосполучень і наголосу в 

словах? 

А Тлумачний;                               В орфоепічний; 

Б орфографічний;                        Г діалектизмів. 

2. Яке явище впливає на милозвучність української мови? 

А Правильне творення слів; 

Б чергування у/в, і/й; 

В правильний запис слів; 

Г чергування [д]/[дж]. 

3. Позначте рядок слів, у якому наголос падає на перший склад: 

А новий, дочка, донька, фартух; 

Б завдання, читання, кохання, люблю; 

В спина, разом, випадок, олень; 

Г арахіс, грошовий, близький, бесіда. 

4. Позначте рядок слів, у якому наголос падає на другий склад: 



А задовго, далеко, циган, експерт; 

Б одинадцять, обмін, ремінь; 

В ненависть, грошовий, дихання, вимога; 

Г задовго, допізна, експерт, мізерний. 

5. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А життя, земля, соловей, яблунька 

Б єдність, пояснення, юнь, щавель 

В зяблик, життєпис, українець, з'єднання. 

6. Позначте рядок, у якому правильно подано звуковий запис слів. 

А [гоул’убка], [зоузул’а];                   В [голубка], [зозул’а]; 

Б [гоалубка], [зоазул’а];                      Г [гоул’убка], [зозул’а]. 

7. Позначте рядок слів, у якому наголос змінює значення слова. 

А галка, Галка, за те, зате;                         В поля, замок, кидати; 

Б батьків, сестри, помилка;                       Г мука, замок, характерний. 

8. Знайдіть варіант, у якому буквосполучення дж, дз передають одну 

фонему в межах морфеми: 

А. Дзеркало, воджу, надзвуковий; 

Б. Кукурудза, віджени, дзвіниця; 

В. Бджола, родзинки, засуджений 

У завданнях 9-10 треба встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного 

буквою, дібрати відповідник, позначений цифрою. 

9. Поєднайте поняття, позначене цифрою, з прикладами, позначеними буквами. 

1 

Словорозрізнювальний 

наголос 

2 

Форморорізнювальний 

наголос 

3Подвійний наголос 

4 Зміна значення слова 

А Помилка, також 

Б Зате, проте 

В Замок — замок, атлас — атлас 

Г Води — води, викликати — викликати 

Д Косьба, боротьба 

10. Поєднайте поняття, позначене цифрою, з прикладами, позначеними буквами. 



1 Чергування у/в не 

розрізнює значення слів 

2 Чергування у/в 

розрізнює значення слів 

3Порушено 

чергування у/в 

4Порушено 

чергування і/й 

А Вправа — управа, враження — ураження 

Б Петро й Йосип 

В Вдень — удень, врозліт — урозліт 

Г У Одесі відбулася гуморина 

Д Брати і сестри 

Завдання 11 та 12 — завдання відкритої форми. 

11. Запишіть речення, обравши правильний варіант з наведених у дужках: 

З древньоруських літописів, легенд, (з, із) героїчних дум та пісень постає (перед, 

переді) нами та любов, гартована (у, в) битвах (з, із) степовими ордами (Є. Гуцало). 

12. Запишіть транскрипцію слів: 

Нігті, дьоготь,граєшся,сміється. 

 

Виконані завдання надіслати на пошту julia.n95@ukr.net 

 

 

Урок 32 

Тема: Орфографічна норма. Орфограма. Орографічна помилка 

Мета:  з’ясувати поняття «орфографічної норми», «орфограми», «орфографічної помилки», 

навчити визначати  орфографічні помилки,працювати з орфографічним словником;формувати 

навички самостійної роботи, розвивати логіку, виховувати любов до рідної мови 

Обладнання: роздатковий матеріал,презентація 

Тип уроку:дистанційний 

Матеріали до уроку 

I.Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань 

Розподільний диктант. 

Подані слова запишіть у три колонки: І – слова, з наголошеним першим 

складом; ІІ - слова, з наголошеним другим складом; ІІІ - слова, з 
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наголошеним третім складом. 

Чорнослив, щелепа, аркушик, чарівний, агрономія, шовковий, тризуб, 

глибоко, відвезти, догмат, данина, вимога, єретик, вірші, форзац, течія, 

кулінарія, гальмо, піала, лате, мережа, новий, косий, завчасу, ознака, 

причіп, псевдонім. 

III.Повідомлення теми та мети уроку 

Сьогодні ми починаємо говорити про орфографічну норму. 

IV.Вивчення нового матеріалу 

1.Теоретичний матеріал 

Орфографія (від грецьк. ορθογραφία — правильно писати) має 4 значення: 

 1)історично сформована, уніфікована система правил, що визначають написання слів згідно з 

усталеними нормами, яку приймає і якою користується суспільство; 

 2)правила, що забезпечують однотипні написання в тих випадках, коли можливі різні варіанти; 

 3)дотримання всіма прийнятих написань; 

4)розділ мовознавства, який вивчає та встановлює правила написання. 

Орфограма — це написання, що вибирається з кількох можливих варіантів і ґрунтується на 

сформульованому й закріпленому в системі орфографії правилі. 

Типи орфограм: буквені, небуквені. 

Види орфограм за графічним вираженням: 

1)орфограма-буква; 

2)орфограма-дефіс; 

3)орфограма-риска (знак переносу); 

4)орфограма-пропуск (написання слів окремо); 

5)орфограма-контакт (написання слів разом); 

6)орфограма-апостроф. 

Орфографічне правило — це особлива коротка, чітка рекомендація-інструкція, у якій 

перераховуються умови вибору тих чи інших єдино прийнятих написань як зразкових. 

Принцип правопису (від лат. principium — основа) — це те, що лежить в основі правопису. 

Український правопис визначають 4 принципи:  

І. Фонетичний; 



ІІ. Морфологічний; 

ІІІ. Історичний (або традиційний); 

 ІV. Смисловий (або семантико-диференційний). 

Орфографічний словник — словник, що містить перелік слів у їхньому нормативному написанні та 

розкриває слова лише в аспекті їхнього правопису. Орфографічний словник є показником 

сучасного йому правопису. 

 

  

V.Закріплення вивченого матеріалу 

1. Уставте пропущені букви, доберіть перевірні слова. 

Бага..тво, лю..ство, грома..ський, студен..ський, гіган..ський, тури..ський,пропаганди..ський, 

моло..ьба, про..ьба, лі..ба, кі..ті, дал..ч, вел..ч. 

2. Вибірково-розподільна робота 

 Уставте з або с. Слова запишіть у дві колонки: 

1) зі вставленою буквою з; 2) зі вставленою буквою с. 

Ро..пис, вро..сип, ..кат, ..цементувати, ро..чин, ..формувати, ..тискач, ..чепити, ро..кис, ..прожогу, 

..пад, бе..крилість, не..терпно, ..сох, ро..сунув, ..чавити, ..хов, ро..сіл, ..шити, не..проста, ро..тин, 

бе..платно. 

3. Прочитайте. Визначте у словах буквені та небуквені орфограми. 

1. Грамотність — це ввічливість автора тексту стосовно читача (С. Янковський). 2. Письмо з 

помилками — то як немиті руки чи зуби (Б. Стус). 3. Якби ж то були ін’єкції грамотності! Уколов у 

руку чи ногу — і йди складай ЗНО! (З розмови) 4. Закони літер — не разок намиста: одну хитнеш — 

і поміняєш суть (Б. Олійник). 5. Справжні помилки — ті, які ти вчасно не виправив (Конфуцій). 6. 

Вулицею «Нехай колись» прийдеш до будинку «Ніколи» (Англійське прислів’я). 



 

• Поясніть написання слів орфографічними правилами. 

4. Складіть статті до орфографічного словника на слова українець, українознавство, 

українськомовний. 

VI.Підсумок заняття 

1.Повідомлення д.з 

1.Законспектуйте матеріал 

2. Виконайте вправу 

Перепишіть, вибираючи з дужок велику чи малу літеру та вставляючи пропущені букви. 

1. Ми відомі із прадавна, як (Л,л)ітоп..с - сяє (Л,л)авра. Не якийсь чужий ..нвестор, нам про нас 

ро..каже (Н,н)естор (А. Камінчук). 2. Без істор..чної пам’яті та усвідомленая ролі культури в ж..тті 

суспільства народ пр..речений стати фіз..чним донором іншої д..ржави (В. Грабовський). 3. 

Відкрився в томику (Ш,ш)евченків «(3,з)аповіт». Ти в школі чув його, ч..тав удома (П. Воронько). 4. 

Від’їжджати нікуди не хочу. Тут є простір для мого кр..ла (Г. Чубач). 
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