
Урок 37-38 

Тема: Чергування  приголосних.Заміна приголосних при збігові їх у процесі словотворення 

Мета: систематизувати знання про спрощення в групах приголосних, чергування голосних і 

приголосних,  закріпити знання про основні орфограми, навчити учнів редагувати текст та 

знаходити вивчені чергування; розвивати усне і писемне мовлення, логічне мислення студентів; 

виховувати естетичні смаки. 

Обладнання: презентація 

Вид уроку: дистанційний 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

II.Актуалізація опорних знань 

•  Що називається чергуванням? 

•  Для чого вони потрібні в українській мові? 

•  Які чергування голосних вам відомі? Наведіть приклади 

ІIІ. Мотивація навчальної діяльності.Повідомлення теми та мети 

Сьогодні ми пригадаємо складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних, а 

також чергування голосних і приголосних звуків. 

IV.Опрацювання матеріалу 

1. Пояснення вчителя. Чергування приголосних 

Найголовніші чергування приголосних у процесі словозміни і словотворення 

[г] - [ж]: Олег - Олеже 

[к] - [ч]: козак - козаче 

[х] - [щ]: сухий - суша 

[з] - [ж]: казати - кажу 

[т] - [ч]: світити - свічу 

[с] - [ш]: писати - пишу 

[д] - [дж]: садити - саджу 

[зд] - [ждж]: їздити - їжджу 

[ст] - [шч]: мостити - мощу 



[б] - [бл]: робити - люблю 

[п] - [пл]: топити - топлю 

[в] - [вл]: славити - славлю 

[ф] - [фл]: графити - графлю 

[м] - [мл]: стомитися - стомлююся 

Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств- (розповідь вчителя). 

При творенні слів за допомогою суфіксів -ськ-, -ств- приголосні на стику твірної основи й суфікса 

можуть зазнавати різних змін: 

 - г, з, ж + с = з: Кривий Ріг – криворізький, Кавказ – кавказький, Париж – паризький; 

 - к, ц, ч + с = ц: козак – козацький, купець – купецтво, ткач – ткацтво; 

 - х, с, ш + с = с: чех – чеський, Одеса – одеський, товариш – товариство. 

 Винятки: баски – баскський, тюрки – тюркський, Мекка – меккський, казах – казахський, Ла-Манш 

– ла-маншський, Дамаск - дамаський. 

 Якщо твірна основа закінчується на Д або Т, то у вимові відбуваються зміни, які, проте, на письмі 

не позначаються: солдат – солдатський, люди – людство. 

 Якщо в кінці твірної основи після приголосного стоїть суфікс -к-, то при творенні прикметника на -

ськ(ий) цей суфікс випадає: Каховка – каховський. 

2.РОБОТА  З ПІДРУЧНИКОМ (с. 97). Ознайомлення із таблицею «Зміни 

приголосних» при творенні нових слів за допомогою суфіксів.  

 

Звуки Поєднуються із 

суфіксами 

Змінюються на Приклади 

[г], [ж], [з]  -ськ-, -ств- -зьк-, -зтв- Париж –паризький; 

убогий – убозтво. 

[к], [ч], [ц]  -ськ-, -ств- -цьк-, -цтв- ткач – ткацький, 

козак - козацтво 

[х], [с], [ш] -ськ-, -ств- -ськ-, -ств- товариш – товариство,  

чех – чеський  

[с] -ш- [шч] (-щ-) високий – вищий  

[г], [з], [ж] -ш- -жч- низький – нижчий  

[ц'к] -ин- -чч- німецький – 

Німеччина  

[с'к], [ск] -ин-, -ан- [шч] (-щ-) пісок – піщаний, 

черкаський – 



Черкащина.  

 

ІV. Формування знань, умінь та навичок    

1.Доберіть до наведених слів спільнокореневі або змініть форми слів так, щоб проілюструвати 

чергування приголосних. Назвіть слова, у яких чергування не відбувається. 

Спати, гриміти, вага, графити, фонотека, горох, ріг, пекти, книга, капелюх, брунька, жінка, носити, 

громадити, казах, рух, Чернігів, колиска, будити, сміх, сікти, бік, лежати, глядач. 

2.Впр.2,ст.98 

 

3. Від іменників - назв міст утворіть прикметники. Поясніть зміну прикінцевих приголосних, якщо 

вона відбулася. 

Черкаси, Буг, Луцьк, Острог, Чернігів, Лютіж, Запоріжжя, Чернівці, Овруч, Кагарлик, Вишгород, 

Прилуки, Гадяч, Ужгород, Бучач, Славута, Радомишль, Будапешт, Прага, Мадрид, Париж, Рим, 

Вільнюс, Відень. 

4. Прочитайте речення. Від поданих у дужках іменників утворіть прикметники, запишіть їх і 

поясніть правопис. 

1. Народ (Шотландія) вільним звався, захоче - буде вільним знов (Леся Українка). 2. (Місяць) 

шляхом пішов я із дому, (сонце) шляхом прийшов (В. Сосюра). 3. Довкола, скільки кинеш оком, 

слався безмежний (молоко) сніг (Є. Гуцало). 4. Історія (Україна) етнографії своїми витоками сягає 

своїми витоками часів (Київ) Русі. 5. Виявляється, складна не лише (письменник) праця. Праця 

(читач) - нічим не легша, але й вона також багата на натхнення й радісні переживання (3 журналу). 

V. ПІДСУМОК УРОКУ 

1.Повідомленн д.з 

1. Зробити конспект, вивчити теоретичний матеріал 

2. виконати усі вправи 

Завдання надіслати на пошту julia.n95@ukr.net 


