
Урок 33-34 

Тема:  Ненаголошені е, и в корені слова. Апостроф 

Мета:  поглибити знання учнів про орфограму й орфографічну помилку; ознайомити учнів з 

орфограмою «Ненаголошені голосні [е], [и] в коренях слів, що перевіряються наголосом», а також 

з апострофом ; формувати вміння правильно писати слова з ненаголошеними [е], [и] в коренях 

слів, перевіряти правильність написаного за допомогою пра¬вил; розвивати орфографічну 

пильність, правописні навички, пам’ять, уміння об¬ґрунтовувати вибір потрібної літери у слові; 

прищеплювати любов до  образного слова.     

 Обладнання: презентація 

Тип: дистанційний 

Матеріали до уроку 

І. Організаційний момент 

1.Привітання 

2. Перевірка готовності до уроку 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми та мети уроку. 

Сьогодні поговоримо про ненаголошені е,и , а також пригадаємо правила вживання апострофа. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

1. Робота з теоретичним матеріалом підручника. 

2. Теоретичний матеріал для учнів 

1. У складах із ненаголошеними е та и пишемо ту саму літеру, що й під 

наголосом: вели́кий, величе́зний, бовели́ч; держу ́, бо оде́ржати; клекоті́ти, 

бо кле́кіт; несу ́, бо прине́сений; шепоті́ти, бо ше́піт; блища́ти, боблиск; 

вишне́вий, бо ви́шня; трима́ти, бо отри́мувати; широ́кий, бо ши́роко. 

2. Е пишемо: 

а) у групах -ере-, -еле-: бе́рег, де́рево, передмі́стя, сере́дній; оже́ледь, 

пелена́, се́лезень, ше́лест; 

б) у суфіксах -ен-(я), -єн-, -ен’н’-, -енк-, -еньк-, -ер-(о), -есеньк-, -ечк-, -

тель: козеня́, дору́чений, повідо́млення, Юхи́менко, ру́ченька, се́меро, 

мале́сенький, кни́жечка, вихова́тель; 

в) коли е при зміні слова випадає або вставляється: 

сі́чень, бо сі́чня; ві́тер, бо ві́тру; мі́тел, бо мітла́; справедли́вий, бо пра́вда; 

хло́пець, бо хло́пця. 

3. И пишемо: 

а) у групах -ри-, -ли- між приголосними у відкритих ненаголошених 

складах: брині́ти, гримі́ти, дрижа́ти, крива́вий, крини́ця, криши́ти, 

стримі́ти, трива́ти, триво́га; глита́ти, блища́ти, але дріма́ти, тріща́ти; 

б) інколи ненаголошений и в групах -ри-, -ли- перевіряється 

наголосом: криши́ти (кри́хта, кри́шка), трима́ти (стри́мувати); блища́ти 

(бли́скавка). 



Там, де застосувати визначені правила написання ненаголошених е, и не 

можна (апельси́н, лева́да, кише́ня, лемі́ш, мину́лий, лимо́н, пирі́г та ин.), треба 

звертатися до орфографічного словника. 

3.Робота із тлумачним словником. 

Орфограма. Орфографічний словник. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.Пояснення вчителя про апостроф 

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї: 

1. Після літер, що позначають губні тверді приголосні звуки б, п, в, м, ф, але 
якщо перед ними немає іншого приголосного (крім р), який належав би 
до кореня: солов'їний, сім'я, м'ята, п'ятниця, зв'язати, п'ю, б'ється, в'яз, м'язи, 
ім'я, В'ячеслав, Стеф'юк; верб'я, верф'ю, торф'яний, черв'як. Але: свято, 
морквяний, мавпячий, цвях. Якщо приголосний, що стоїть перед губним, належить 
до префікса, то апостроф теж ставиться: зв'язок, підв'ялити, обм'яклий, 
розв'ючувати. 

2. Після твердого р у кінці складу: подвір'я, сузір'я, на узгір'ї, з матір'ю, кур'єр, 
пір'їна. Якщо ря, рю, рє позначають сполучення м'якого [р'] із голосними а, у, е 
([р'а], [р'у], [р'е]), то апостроф не пишеться: рясний, Рябко, буря, рюмсати, Рєпін. 

3. Після будь-якого твердого приголосного, яким закінчується префікс або 
перша частина складних слів: без'язикий, від'єднати, з'ясувати, над'їдений, 
над'ярусний, роз'ятрити, роз'юшений; дит'ясла, пан'європейський, пів'юрти, 
пів'ящика, але з власними назвами ― через дефіс: пів-Європи. 

4. Після к у словах Лук'ян, і похідних від нього: Лук'яненко, Лук'янчук, 
Лук'янчик, Лук'янівка тощо. 

5. У складних словах, перша частина яких закінчується на 
приголосний: дит'ясла, двох'ярусний, трьох'ярусний. 

 

Апостроф не ставиться: 

1. Після б, п, в, м, ф, що позначають тверді губні звуки, якщо перед ними 
стоїть інша, крім р, літера на позначення кореневого приголосного 
звука: Святослав, святковий, тьмяний, морквяний, медвяний (але: 
торф'яний, черв'як, верб'я). 

2. Після букви р, що позначає м'який приголосний на початку слова чи в 

середині складу: порятунок, рясний, гарячий, буряк. 

Запам’ятайте! 

е 

На леваді літає метелик. 

Апетит від апельсина. 

Пенал у чемодані. 

Кермо велосипеда. 

До театру їдемо в метро. 

Бензин займається за секунду. 

Бетон міцний, як метал. 

 

 

 

 

и 

Директор любить дисципліну. 

У шинелі є кишеня. 

Пиріг із цибулею. 

Кипариси й абрикоси дуже гарні. 

Дитина на килимі біля дивана. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


3. У словах іншомовного походження у злитій вимові: резюме, бюджет, бюро. 

Апостроф у словах іншомовного походження  пишеться перед я, 

ю, є, ї: 

а) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, ґ, к, х, ж, ч, ш, р: б'єф, комп'ютер, п'єдестал, 
інтерв'ю, прем'єр, торф'яний, к'янті, миш'як, кар'єра; П'ємонт, П'яченца, Рив'єра, 
Ак'яб, Іх'ямас; Барб'є, Б'єрнсон, Б'юкенен, Женев'єва, Ф'єзоле, Монтеск'є, Руж'є, 
Фур'є. 

б) Після кінцевого приголосного в префіксах: ад'юнкт, ад'ютант, ін'єкція, 
кон'юнктура. 

Апостроф не пишеться: 

Коли я, ю позначають пом'якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; 
бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Бюффон, 
Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Рюдберг. 

Винятки: ад'ютант, кон'юнктивіт, кон'юнктура, ін'єкція. 

Апостроф у прізвищах 

Апостроф пишеться після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аляб'єв, 
Ареф'єв, Водоп'янов, В'яльцева, Григор'єв, Захар'їн, Луб'янцев, Лук'янов, 
Пом'яловський, Прокоф'єв, Юр'єв; перед йо апостроф не пишеться: Воробйов, 
Соловйов. Примітка. Коли я, ю означають сполучення пом'якшеного 
приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться: Бядуля, Пясецький, 
Рюмін. 

Скорочена частка д та ірландська частка о пишуться з власними іменами через 
апостроф: Д'Аламбер, Д'Артаньян, Д'Обіньє; О'Генрі, О'Кейсі, О'Коннейль. 

Апостроф у географічних назвах 

Апостроф пишеться в географічних назвах після губних (м, п, б, ф, 
в), задньоязикових (ґ, к, х) і р, а також після префіксів, що закінчуються 
приголосним, перед я, ю, є, ї: В'язники, Дем'янськ, Прокоп'євськ, П'ятигорськ, Ак'яр, 
Амудар'я, Гур'єв; перед йо апостроф не пишеться: Муравйово. Примітка. Коли я, 
ю означають сполучення пом'якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед 
ними не пишеться: Вязьма, Кяхта, Крюково, Рязань. 

 

ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого 

1.Завдання з ключем. Вибірково-розподільний диктант. 

Запишіть слова у дві колонки: у першу – з ненаголошеним е, у другу – з ненаголошеним и. 

З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, 

трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, 

п..ньок, м..тро. 

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву - прочитаєте народну мудрість. 

2.Переписати слова, на місці крапок уставляючи, де потрібно, пропущені букви, м’який знак або 

апостроф. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Поділ..я, Поліс..я, Підмосков..я, покрит..я, насін..я, корін..я, прибут..я. Примор..я, Покут..я, 

Приазов..я, Приурал..я, роздоріж..я, збіж..я, лист..я, щаст..я, роззброєн..я, повіст..ю, річ..ю, піч..ю, 

стиснен..я, радіст..ю, швидкіст..ю, любов..ю, сіл..ю, мід..ю, подоро..чан..я, бря..чан..я, довкіл..я, 

риштован..я. 

 

 

V. Підведення підсумків уроку 

VI. Домашнє завдання 

1.Законспектувати матеріал 

2.Вивчити теорію і виконати всі вправи 

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

mailto:julia.n95@ukr.net
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