
 

 

 02. 04.2021 

Група №14 

Урок №32 

Тема: Орфографічна норма. Орфограма. Орфографічна 

помилка. Орфографічний словник. Принципи української 

орфографії. 

Мета: систематизувати й поглибити знання з орфографії, сприяти 

формуванню орфографічної грамотності учнів, розвивати орфографічну 

увагу, виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності, 

сприяти формуванню особистої відповідальності учнів за дотримання 

орфографічних норм, створювати умови  для самостійної діяльності учнів.  

 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте §28(ст.85-89) у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 208 с.  

        2. Законспектуйте у робочому зошиті  наступний матеріал (основне).  

               

       Орфографія (грецьк. orthos - прямий, правильний, рівний і grapho    -

пишу) - розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів; 

загальноприйнята система правил національної мови щодо способів 

передавання мовлення на письмі. 

        Неправильне написання слів називають орфографічною помилкою 

(уживання апострофа, подвоєні приголосні, правопис складних слів та ін.).  

            Орфографічні норми охоплюють правила написання слів та їхніх  частин.                                                                            

            Орфографічне правило -це чітка рекомендація, що пояснює умови  

вибору єдино прийнятого, нормативного написання слова. 

            Орфограма - графічний знак (буквений і небуквений), який потрібно 

вибрати з ряду можливих відповідно до орфографічного правила. 

            Види орфограм: 
         • буквені: окрема літера, яку пишуть за певним правилом: верба, високий   

         • небуквені: апостроф (м’ята, комп’ютер); перенос слів із рядка в рядок  

(від-да-ність); написання слів окремо (у книжці), разом чи окремо (у день 

народження, удень зустрілися), окремо чи через дефіс (По своєму ліжку 

простягай ніжку. Всяк мудрий по-своєму.). 

     Написання, що не регламентується правилами, винятки з правил треба 

перевіряти за орфографічним словником. 

Існує багато орфографічних словників, виданих протягом останнього 
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століття. Чинному правопису відповідають ті, що вийшли друком після 

1990 р., коли було внесено в нього останні зміни.   

                                                      
 

        Буває так, що в різних словниках по-різному написано слово (всесвітньо 

відомий і всесвітньовідомий, Свят-вечір і Святвечір та ін.). У такому разі треба 

орієнтуватися на орфографічні словники, упорядковані науковцями Інституту 

української мови НАН України та Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН 

України. 

                                            Принципи правопису:                                                                                                                           

1.фонетичний                                                                                                                                                                         

2. морфологічний                                                                                                                        

3. Історичний                                                                                                                                           

4. смисловий. 

 

За фонетичним принципом («як чую, так і пишу») позначають: 

    • усі наголошені голосні: казка, говориш, кухня, пісня, метр, липа; 

    • ненаголошені [а], [у], [і], а також [о], що стоїть не перед складом із      

наголошеним [у] або [і]: казати, купатися, лікарня, молоко; 

    • префікс с- перед кореневими к, п, т, ф, х: сказати, спитати, стиснути, 

сформувати, схилити; 

    • групи приголосних, що утворилися внаслідок спрощення: проїзний, щасливий, 

серцевий, тиснути; 

    • групи приголосних [ств], [цтв], [зтв] і суфікси -ськ-, -цьк-, -зьк-, що утворили- 

ся внаслідок додавання суфіксів до основ: птах — птаство, ткач — ткацтво, 

убогий — убозтво, чех — чеський, Кременчук — кременчуцький, Рига — ризький; 

    • чергування приголосних: рука — на руці — ручка, нога — на нозі — ніжка, 

вухо — на вусі — вушко. 

Морфологічний принцип правопису вимагає однакового позначення на письмі 

значущих частин слова, незалежно від їхнього реального звучання: [гоул убка] 

голубка, бо голуб; [доур´ із´ц´і] доріжці, бо доріжка. 

http://licey58.zp.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.jpg
http://licey58.zp.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B21.jpg
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     Також за морфологічним принципом пишуть: 

     • ненаголошені голосні [е], [и], а також [о], що стоять перед складом із 

наголошеним [у] або [і]: весна, зима, спонука, хотів; 

     • приголосні, що змінюють своє звучання внаслідок уподібнення: боротьба, 

кігті, розжуй; 

     • приголосні звуки, що спрощуються тільки у вимові: журналістський, 

агентство; 

     • довгі звуки на межі значущих частин слова: віддати, піднісся, хвилюються, 

граєшся та ін. 

  Історичний (традиційний) принцип правопису полягає в тому, що слова, 

окремі частини слів чи букви пишуть так, як це робили раніше, за усталеною 

традицією, але їхнє написання не можна пояснити в сучасній мові дотриманням 

фонетичного або морфологічного принципів.                                                                                    

За традицією в українському письмі вживають: 

      • літери я, ю, є, що позначають один або два звуки, а також ї, що позначає два 

звуки: пісня — п’янкий, нюанс — в’юн, синє — б’є, пір’їна; 

      • літеру щ на позначення двох звуків: щука, паща, прощення; 

      • м’який знак: синь, кольє, Львів; 

      • подвоєні літери в іншомовних словах: Марокко, Руссо, голландець, тонна, 

нетто. 

   Смисловий (диференційний) принцип вимагає різного написання: 

      • однозвучних слів, що мають різне значення (омонімів): Лев (ім’я) — лев 

(тварина); Захід (країни Західної Європи) — захід (частина світу); Олег Вітер — 

різкий вітер; 

      • паронімів: греби — гриби; кленок (від клен) — клинок (від клин); 

      • префіксів пре-,при-: пречерствий — причерствілий; 

      • слів разом та окремо: в день народження — приїхали вдень та ін. 

    В українській мові переважають написання, що відповідають фонетичному й 

морфологічному принципам. 

       

3. Виконайте  вправу 2(усно) до § 28 з підручника О. Авраменка для 10 кл.  

   

 КУЛЬТУРА СЛОВА 
А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. 

       ІкОнопис, крицЕвий, крОїти, лЮстро, металУргія. 
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Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання. 

НЕПРАВИЛ 

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 

грецький горіх волоський горіх 

 

виявити дану проблему виявити цю проблему 

природня поведінка природна поведінка 

живописна місцевість мальовнича місцевість 

завітна мрія заповітна мрія 

НО   

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
     

1. Виконайте Вправу 6 на стор. 89 (письмово в зошитах) 

       

 УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу 

надсилати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-

0932097260. 

Конспект та  виконане домашнє завдання  надіслати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 
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