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Тема:  Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження приголосних 

Мета:  дати поняття про спрощення у групах приголосних та повоєння і подовження; виробляти 

навички правильного запису слів зі спрощенням у групах приголосних; розвивати мовний слух і 

пам’ять, виховувати правописну пильність. 

 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 ми говоримо про спрощення у групах приголосних, а також про подвоєння та 

подовження. 

ІII.Опрацювання теми 

1. Пояснення вчителя 

Іноді за творення нового слова або його зміни виникає складний для вимови збіг кількох 

приголосних звуків. Тоді один зі звуків випадає, і  вимова слова стає легшою, а мовлення –

милозвучним. Таке явище називається спрощенням. Спрощення – явище усного мовлення.  

Літеру т у підкреслених словах зберігаємо на письмі. 

Не зберігається спрощення у словах кістлявий, пестливий, контрастний, форпостний, баластний, 

аванпостний, гігантський. 

Спрощення в групах приголосних 

[стн] — [сн] 

[стл] — [сл] 

якість – якісний 

щастя – щасливий 

Винятки: 

1. Кістлявий, пестливий, 

хвастливий, хвастнути, 

хворостняк, зап’ясний, 

шістнадцять 

Спрощення лише 

у вимові 
2. У прикметниках від 

іншомовних слів 

баластний, контрастний, 

компостний, 

форпостний, 

студентський, 

волейболістці, агентство 

[скн] — [сн] 

[зкн] — [зн] 

[шчк] — [шк] 

Тиск – тиснути 

Брязк – брязнути 

Горщок – горшка 

Винятки: 

Випускний, рискнути, 

вискнути, тоскно, 

Баластний – 

непотрібний, 

зайвий. 



[ждн] — [жн] 

[здн] — зн[] 

Тиждень – тижневий 

Проїзд – проїзний 

скнара, скніти Контрастний – 

різко 

протилежний. 

Компостний – 

складений із 

органічних 

добрив. 

Форпостний – 

передовий пост, 

передня варта. 

 

Подвоєння та подовження приголосних 

Двi однаковi лiтери на письмi можуть позначати подовжений м’який приголосний або збiг 

однакових приголосних.  

Збiг однакових приголосних виникає: 

За збiгу кiнцевих i початкових лiтер рiзних частин слова (морфем): 

 префiкса та кореня: ввiчливий, оббiгти 

 кореня та суфiкса: сонний 

 префiкса та префiкса: возз’єднання 

 суфiкса та суфiкса: письменник 

 основи дiєслова минулого часу, що закiнчується на -с i постфiкса -ся: пасся, трясся 

 частин складноскорочених слiв: спорттовари, вiйськкомат 

У наголошених прикметникових суфiксах -енн- i -анн- (-янн-) переважно зi значенням збiльшення 

ознаки, пiдсилення, можливостi дiї: здоровенний, нескiнченний. 

Виняток: шалений, священик. 

У словах Ганна, бовван, лляний, ссати, овва та похiдних.  

Щоб не помилятися в написаннi прикметникiв та дiєприкметникiв, слiд запам’ятати, що -нн- 

пишемо в суфiксах -енн- та -анн-, якщо на них падає наголос. 

 Наприклад: несказанний - несказаний, нездоланний - нездоланий, нездiйснeнний - нездiйснений. 

 Подовження - явище, притаманне українськiй мовi (на вiдмiну вiд багатьох iнших). 

 Подовжуються приголоснi д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш, якщо вони стоять у позицiї мiж голосними: 

В iменниках середнього роду: знаряддя, знання.  

Але в назвах малих iстот подовження немає. 

 



 

Наприклад: гусеня, каченя, теля.  

В орудному вiдмiнку однини iменникiв жiночого роду III вiдмiни перед -ю: 

сiль - сiллю, зустрiч – зустрiччю. 

У прислiвниках перед я, ю: 

зрання, навмання, спросоння, попiдвiконню, попiдтинню. 

У словах Iлля, рiлля, стаття, суддя. 

У дiєсловах ллю, ллєш, ллється тощо. 

IV. Закріплення знань і вироблення вмінь. 

1.Вправа 

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка: гіл(л/лл)я, зустрі(ч/чч)ю, орли(н/нн)ий рі(л/лл)я, 

підні(ж/жж)я, камі(н/нн)я ві(д/дд)ати, силе(н/нн)ий, глиня(н/нн)ий ку(т/тт)я, сувере(н/нн)ий, 

узбере(ж/жж)я Орли(н/нн)ий, глиня(н/нн)ий, ку(т/тт)я. 

2.Вправа 

Запишіть, вставте, де потрібно, пропущені букви, 

Рання пташка росу п’є, піс...ня — сльози ллє. І на Со...ці плями є. Сер...цю не підкажеш. 

Хвас...ливого зразу видно. Щас...ливому і в сні щас...тя сниться. 

3.Вправа-переклад. 

Запишіть слова українською мовою 

Счастливый, буревестник, областной, устный, шестнадцать, радостный, поздний, честный, 

костлявый, наместник, участник, скоростной, злостный, доблестный, солнце, сердце, безвыездно, 

перекрестный, проездной. 

4.Вправа  

Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Поясніть вживання подвоєних 

приголосних. 

1. У ван…і короп золотистий плюскоче, наче з піни пан…а (І. А.). 2. Не уст золотомовний мед, не 

почестей солодка ман…а (Б. І. А.). 3. Літа повільно бредуть, як верблюди в піску марок…анськім (Б. 

О.). 4. Вночі при місяці більш, ніж удень, вражає тебе оце розкошисте зачіплянське барок…о (О. Г.). 

5. Ліворуч по долині, вкритій лісом, на значній віддалі від шос...е Брянський і Черниш помітили 

дахи гірського селища (О. Г.). 6 . ...Останній ак...орд. Леся встала і разом з хором низько 

вклонилась присутнім (М. О.). 7. Саме гаряча пора була: коміс...ія за коміс...ією (Б. Янч.). 8. Ірина та 

Сергій ішли ал...еєю, нічого не помічаючи, забувши про все на світі (І. Ст.). 9. Я люблю свою 

кімнату, білу, наче снігурка, з букетом ірисів на столі і з Ботічел...і на стінах (М. Коц.). 10. У кінці 

вулиці виднілися високі білі колон...и двоповерхового будинку (О. Десн.). 



V. Підсумок уроку 

 

1. Бесіда на закріплення вивченого матеріалу. 

 Розкажіть, з якою метою відбувається спрощен¬ня в групах приголосних. 

 Розгляньте стовпчики. Скажіть, у якому з них спрощення в групах приголосних 

відображено правильно. 

[здн] — [зн]             [здн] — [зн]             [здн] — [зд] 

[ждн] — [жн]           [ждн] — [жн]          [ждн] — [жн] 

[стн] — [сн]             [стн] — [сн]             [стн] — [ст] 

[стл] — [сл]             [стл] — [ст]              [стл] — [сл] 

 Наведіть приклади слів, у яких відбувається спро¬щення в групах приголосних. 

 Назвіть слова-винятки, у яких на письмі спро¬щення не відбувається. 

2. Повідомлення д.з 

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

