
Урок 40 

Тема уроку: Подвоєння та подовження приголосних 

Мета уроку:  

Дидактична: 

- поглибити знання учнів про складні випадки правопису слів із 

подвоєнням і подовженням приголосних та спрощенням у групах 

приголосних ; 

- закріпити орфографічні навички. 

Розвивальна: 
- розвивати усне й писемне мовлення; 

- розвивати логічне мислення ,  мовлення, пам’ять учнів; 

- формувати комунікативну, соціокультурну, інформаційну  

компетентності. 

Виховна:     
- створити умови для виховання почуття любові до рідної мови, 

природи  та обов’язку її плекати, захищати; 

- виховувати інтерес до мови; 

Методична: 

- удосконалити методику застосування інтерактивних методів на 

заняттях з української мови. 

Вид заняття: урок - практикум 

 

                              ПЕРЕБІГ   УРОКУ 
 

І. О Р Г А Н І З А Ц І Й Н И Й    М О М Е Н Т 

 

ІІ.   М О Т И В А Ц І Я  Н А В Ч А Н Н Я 

          1.  Установчо-мотиваційний етап.  

            1. Психологічний настрій класу. 
Сьогодні, як і на всіх попередніх уроках, ви всі повинні бути особливо: 

У важними  

Р озумними  

О рганізованими  

К мітливими  

                        3.Викладач  
    Дорогі друзі, наш обов'язок – плекати мову, калічення її, як і калічення 

природи, - злочин перед народом, перед людством.  

                     Девіз нашого уроку 

 «Збереження  мови, природи, енергії - це збереження  майбутнього» 

 

ІІІ.  А К Т У А Л І З А Ц І Я     В И В Ч Е Н О Г О     М А Т Е Р І А Л У 

Урок почнемо без зупинки з повторення вивченого матеріалу. Відповіді 

записати в зошиті. 

1. Експрес-опитування 

- Як називається розділ науки, який вивчає звукову систему української мови? 

- Як називається розділ науки, який вивчає правильну вимову слів? 

- Як називається розділ науки, який вивчає правильне написання слів? 



- Скільки букв в українському алфавіті? 

- Які букви позначають два звуки? 

-  Після яких букв ставиться м'який знак? 

- Після яких букв  не ставиться м'який знак? 

- Для чого в українській мови вживається апостроф? 

 

2. Проблемне питання 

Дайте відповіді на проблемні запитання. Обгрунтуйте свою 

відповідь (Я вважаю,…         Тому що …       Отже, …………) 

 Чому в слові скриньні потрібен м’який знак, а в слові хатинці 

він не потрібен? 

 Чому в слові століть потрібен м’який знак, а в слові сторіч  

він не потрібен? 

3. Виконання  практичних завдань. 

                              Завдання 1.  

-   Відповіді на питання  (слова, що пишуться з апострофом)  вписати в 

пелюстки. 

-  У виділених колах прочитаєте назву квітки. 

 
1. Виполюють... 

2. Духмяна лікарська рослина... 

3. Пташки чистять… 

4. Дерево... 

5. Дають при народженні кожній людині... 

6. Риба, схожа на змію... 

7. Надзвичайно співучі птахи... 

8. Зв’язаний хмиз…………. 

 

 

                      Завдання 2. (робата з текстом) 

Прочитайте текст.  Спишіть слова з пропущеними буквами . 

Поясніть орфограми.  

          Проблема  (у,в)провадження енергозберігаючих технологій 

з…явилася не на порожн…ому місці. (У,В)ся попередня діял…ність 

людства,  зростання кіл…кості населення та розвиток промисловості, 

особливо (у,в)  останні десятиліття, призвели до того, що екологіч…ний 

стан нашої планети постійно погіршуєт..ся. Зараз виявляєт..ся, що запаси 

ресурсів, якими людство користувалося  (у,в)продовж  багат…ох років, 

наближают…ся до своєї межі.  



                                    Завдання 3. (робота з реченням) 

      Записати речення. Пояснити орфограми й пунктограми.       

Ефективне використання енергії – ключ до успішного розв'язання 

екологічної проблеми. 

                           Завдання 3.  

Знайдіть зайве слово, обґрунтовуючи правилом. 

1. Очеретян…ці, вишен…ці, ніжен..ці. 

2. Тон…ший, жен…шень, мен…ший. 

3. Бат…ко, приз…ба, бриз…кати. 

4. Цв…ях, св….то, черв..як. 

5. Цар…, Гор…кий, кобзар…. 

6. Мавп…ячий, бур…як, пор…ядок. 

 

ІV. С П Р И Й Н Я Т Т Я    Й   З А С В О Є Н Н Я     В И В Ч Е Н О ГО   

 М А Т Е Р І А Л У 

 

1. Оголошення теми, мети уроку 

 

2. Слово викладача. 

Українська мова є однією з наймилозвучніших мов світу. Милозвучність 

зумовлюється її фонетичною природою, досягається різними засобами: 

чергуванням голосних і приголосних звуків, використанням паралельних форм 

слів, униканням збігу приголосних шляхом спрощення. 

Окрім цього милозвучність досягається завдяки подвоєнню,подовженню та 

спрощенню приголосних звуків. 

Мета уроку: 

- Повторити, поглибити  всі правила вимови й написання слів із 

подвоєнням і подовженням приголосних, із спрощенням у групах 

приголосних. 

- І сьогодні на уроці будемо вчитися  грамотно писати, любити й розуміти 

рідне слово, щоб знати його і дбати про його розвиток.  

        А любити рідну мову – це для нас необхідна  потреба вивчати її. Адже від 

рівня знання мови залежить загальна культура людини, а значить її місце в житті.  

        Давньогрецький драматург Есхіл стверджував « Мудрий не той, хто 

багато знає, а той, чиї знання корисні». 

    Сподіваюсь, що знання, отримані сьогодні на уроці принесуть вам користь. 

 

В українській мові приголосні звуки можуть подовжуватися. 

Подовжуються звичайно зубні та шиплячі*: знання, віддаль, беззмінний, 

життя, обличчя, збіжжя. Подовжені приголосні вимовляються трохи 

протяжніше, ніж звичайні, і на письмі позначаються подвоєними 

буквами: беззахисний, старанний, відкриття, бездоріжжя. 

Але подвоєні букви не завжди читаються як подовжені 

звуки: міськком [м’ісˊком], страйкком [страйком], Вінниччина [в’інничи

на], возз’єднаний [возйеднаний]. Найчастіше це трапляється в 

іншомовних 

словах: Голландія [голанˊдˊійа], Калькутта [калˊкута], Ясси [йаси], мекк

ський [мексˊкий] (але: Мекка [мекка]). 



 

Подовжені м’які приголосні 

Подовжуються 
м’які зубні і пом’якшені 
шиплячі приголосні, якщо вони 
стоять між двома голосними: 
а) в іменниках середнього роду на -
я: знаряддя, чуття, галуззя, 
колосся, знання, затишшя, 
обличчя, бездоріжжя; 
б) в іменниках жіночого роду ІІІ 
відміни орудного ("ким?", 
"чим?") відмінка однини перед 
кінцевим -ю: тінь— тінню, сіль — 
сіллю, мазь — маззю, мідь — 
міддю, ніч — ніччю, подорож — 
подорожжю, туш — тушшю; 
в) у словах Ілля, суддя, стаття, 
породілля, рілля, зрання, 
спросоння, навмання, попідтинню, 
попідвіконню. 
У похідних словах подовження між 
двома голосними 
зберігається: життя — життєвий, 
життєвість, життєрадісний; 
суддя — суддівський, суддівство. 

Якщо м’який приголосний стоїть не 
між двома голосними, то подовження 
не відбувається: знання — знань, 
багаття — багать, Поділля — 
подільський, ніччю — жовчю, 
Побужжя — Поволжя. 

У назвах молодих істот (середній рід) 
подовження немає: теля, гуся, щеня; 

Подовження не зберігається в 
словах: стаття — (багато) 
статей, постатейний, життя — 
житейський. 

Подовжується звук л в особових 
формах дієслова лити та похідних 
від нього дієсловах: ллю, виллєш, 
наллю, зілляти; 

 

Подвоєння букв 

Подвоюються букви на межі 
значущих частин слова, якщо одна з 
них кінчається, а друга починається 
на ту саму букву: віддати 
(від+дати), беззвучний 
(без+звучний), законний 
(закон+ний), годинник (годин+ник), 
розрісся (розріс+ся), піднісся 
(підніс+ся), піввідра (пів+відра), 
юннат (юний+натураліст), 
страйкком (страйковий+комітет). 

 

Подвоюється ч в іменниках, 
утворених від прикметників на -
цьк(ий): Вінниччина (вінницьк+ина), 
козаччина (козацьк+ина), 
Німеччина (німецьк+ина). 

Виняток — Галичина (походить 
від Галич). 

Подвоюються внаслідок різних збігів 
 



Подовжені м’які приголосні 

букви ще в 
словах бовваніти, ссати, лляний (і 
льняний), овва, ввесь і похідних. 

Подвоюється н між голосними в 
прикметниках на - ний, - ній, якщо ці 
прикметники утворені від іменників з 
основою на н: туман — туманний, 
стіна — стінний, вікно — віконний, 
осінь — осінній. 

Якщо ж твірна основа кінчається на 
інший звук, то н у прикметнику не 
подвоюється: буква — буквений, 
реформа — пореформений, 
журавель — журавлиний, дерево — 
дерев’яний, не ждати — нежданий. 

Подвоюється н у наголошених суфік
сах -   нн(ий), -   нн(ий): 
а) у прикметниках, які вказують 
на більшу, ніж звичайна, чи 
найбільшу міру якості: страш нний, 
здоров нний, нескінч нний, 
невблаг нний, незрівнянний, 
недоторк нний; 
б) у небагатьох прикметниках-
старослов’янізмах: свящ  нний (звич
айно: святий), огн  нний (звичайно: 
вогняний), благослов нний, 
блаж нний, мерз нний, окаянний. 

В інших прикметниках (та 
дієприкметниках) у суфіксах -  н(ий), -
  н(ий) буква н не 
подвоюється: шал ний, скаж ний, 
навіж ний, жад ний (вказують на 
звичайну міру якості), нескі нч ний, 
незрі вняний, намальов ний, 
напис ний, з’єдн ний. 

Подвоюється н з різних причин 
також у словах старанний, 
притаманний, захланний, 
останній. 

 

У словах, похідних від прикметників, 
написання нн зберігається: туманн
ий — туманно, туманність; 
нескінче нний — нескінченно, 
нескінченність; письменний — 
письменник; віконний — віконниця; 

У похідних від прикметників словах 
написання 
одного н зберігається: шалений — 
шалено, шаленість; вихований — 
вихованість; захоплений—
захоплено, 
захопленість (хоч: виховання, 
захоплення). 

Подвоєння букв в іншомовних словах 

Увага! Написання подвоєних букв у власних іншомовних назвах треба 
кожного разу перевіряти за “Орфографічним словником” та різними 

довідниками. 

У власних іншомовних назвах і 
похідних словах подвоєння букв 
зберігається, як вони пишуться в тих 
мовах, звідки їх узято: Андорра, 
андоррський, Марокко, 
марокканець, Голландія, 
голландський, Абіссінія, Ассірія, 
Брюссель, Бонн, Ніцца, Яффа, 

Нема подвоєння у власних 
назвах: Гавана, Касабланка, 
Бразилія, Мадагаскар та ін. 



Подовжені м’які приголосні 

Дарданелли, Міссісіпі, Апенніни, 
Діккенс, Шиллер, Лонгфелло, 
Торрічеллі, Кассандра, Одіссей. 

Винятки: тонна, манна, ванна, 
мадонна, бонна, вілла, булла, 
брутто, нетто, мотто, 
контрреволюція, ірраціональний, 
сюрреалізм. інновація, 
імміграція (але: еміграція, 
емігрант). 

У загальних іншомовних 
назвах букви звичайно не 
подвоюються: колектив, каса, маса, 
група, сума, шосе, колона, алегорія, 
хобі, бароко, гуни, фін, інтермецо, 
беладона. 

В деяких недавно запозичених 
іменах подвоєння букв 
зберігається: Аполлон, Віссаріон, 
Геннадій, Палладій, Еммануїл, 
Алла, Белла, Ізабелла, Стелла, 
Інна, Сусанна, Жанна, Маріанна, 
Емма, Віолетта, а також Іванна, 
Ганна. 

В українізованих запозичених 
іменах відповідно до вимови букви 
звичайно не подвоюються: Іполит, 
Кирило, Сава, Пилип, Агнеса, Інеса. 

   V.   ЗА К Р І П Л Е Н Н Я      М А Т Е Р І А Л У 

 

        Завдання  4.  

               Орфографічна хвилинка «Відгадай ключ» 

Запишіть слова у дві колонки: у першу - із подвоєнням букв, у другу - 

без подвоєння. 

   Мит..ю, оголошен…я, створен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, 

вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, нагороджен..ий, 

адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, 

електрон..ий, дерев'ян..ий, ухвален..ий, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, 

гіл..я, антропоген..ий, туман..ий. 

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте вислів  

В. Сухомлинського.  

 

 

              4.  Завдання 5. Переклад   

Перекладіть з російської мови українською. 

Вестник-………………………..сердце-……………………….. 

скоростной-…………………….страстный-……………………… 

счастливый-……………………завистливый-……………………... 

 

VІ.  ПІДСУМОК    УРОКУ 

 

VІІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1.Виконати тести. 

Тести "Подвоєння та подовження приголосних" 

1. Знайти слово, у якому м’які приголосні подовжуються: 

А віст(р)я;  



Б коло(с)я;  

В тер(т)я;  

Г щас(т)я. 

 

2. Знайти слово, у якому м’які приголосні не подовжуються: 

А охолодже(н)я;  

Б підні(ж)я;  

В приві(л)я;  

Г перехрес(т)я. 

 

3. Знайти слово, у якому є збіг букви -н-; 

А казарме(н)ий;  

Б віко(н)ий;  

В післяреформе(н)ий;  

Г ю(н)ий. 

 

 

4. Знайти слово, у якому немає збігу букви -н-:  

А осі(н)ій;  

Б щоде(н)ий;  

В зако(н)ий;  

Г букве(н)ий. 

 

5.  Знайти слово зі збігом однакових приголосних: 

А бе(з)вучний;  

Б квартир(н)ий;  

В кро(в)ю;  

Г о(т)ут. 

 

6. Знайти слово, у якому немає збігу однакових приголосних: 

А голуби(н)ий;  

Б (з)аду;  

В ві(д)аль;  

Г узлі(с)я. 

 

2.Написати твір-мініатюру на тему «Без мови рідної, юначе, й народу 

нашого нема» (М.Рильський),  використавши  слова з подвоєнням, 

подовженням та спрощенням. 

 

Фото робочих зошитів надіслати на ел.пошту irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання у Viber, Telegram за номером 0999707381  
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