
 

 

 05. 04.2021 

Група №14 

Урок №33 

Тема: Ненаголошені е, и в корені слова  

Мета: навчальна: поглибити знання про способи визначення написання    

ненаголошених голосних, що не перевіряються наголосом;                    

розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, асоціативну уяву;              

виховна: виховувати культуру усного й писемного мовлення. 

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. Перенесіть у свої робочі зошити  нижче подану таблицю.  

 

Ненаголошені голосні е, и в корені слова 

 

е пишуть 

 
у сполученнях -еле-, -ере-  

 

зелений, берег 

при чергуванні з і летіти — літати, променистий — промінь 

 

при зміні форми слова чи при словотво- 

ренні е випадає 

 

шевця — швець, праведний — правда 

 

у дієслівних коренях -бер-, -мер-, -тер-, 

-дер- і под. (без суфікса -а-) 

 

 

вибереш, витерти, видеремо 

якщо в наголошеній позиції — е веснА — вЕсни, веслувАти — вЕсла 

и пишуть 

 
у сполученнях -ри-, -ли- між 

приголосними 

бриніти, дрижати, кривавий, глитати 

у дієслівних коренях -бир-, -тир-, -дир- 

(із суфіксом -а-) 

 

вибирають, витирати, видираєш 

 

якщо в наголошеній позиції — и зимА — зИми, пилЯти — пИлка 

 

 

Написання слів, які не можна перевірити за допомогою правила, з’ясовують 

за словником: директор, ефект, лимон, лиман, пшениця, кишеня.               
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3. Перепишіть  слова, поставте пропущені літери е та и. 

  Дал..ч, ч..р..да, чов..н, кр..шити, трав..нь, ож..ледь, др..жати, сел..з..нь, 

прил..тіти, заз..рнути, ш..л..стіти, ст..рати, виб..руть, м..жа, л..жати, м..довий, 

св..стіти, закр..вати, жн..ва, сув..нір, скр..піти, пов..рхневий, зв..чайний, 

дол..вати. 

 НО  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
    1. Виконайте  тестові завдання: 

1. Морфологічний принцип позначився на написанні, виділеному в рядку 
   А прокинувся Схід 

   Б піклується 

   В Голландія 

   Г козацтво 

 

2. Фонетичний принцип позначився на написанні, виділеному у варіанті 

А кавказький 

Б милуєшся 

В віддати 

Г Швець 

 

3. Букву и на місці пропуску треба писати в слові 
А виб..реш 

Б вит..рти 

В вид..рати 

Г вип..реш 

 

4. Букву и на місці пропуску треба писати в слові 
А прин..су 

Б ш..потіти 

В в..сняний 

Г м..ленький 

 

5. Букву е на місці пропуску треба писати в слові 
А пом..рати 

Б вит..раєш 

В виб..руть 

Г виб..рають 
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6. Букву е на місці пропуску треба писати в слові 
А з..мовий 

Б д..ктант 

В зг..нати 

Г бр..хня 

 

7. Букву и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка 

А бр..ніти, пром..нистий 

Б др..жати, зал..денілий 

В кр..вавий, бл..щати 

Г гл..тати, прав..дний 

 

8. Букву е на місці пропуску треба писати в обох словах рядка 
А л..генький, тр..вожний 

Б з..леніти, ож..ледиця 

В бер..говий, кр..шити 

Г пел..на, кр..жаний 

 

9. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А в..шневий, крап..лька, вит..рати 

Б кр..ниця, тр..вожність, пер..петія 

В зуп..нитися, гр..чаний, завм..рати 

Г тр..валість, в..слування, кол..вання 

 

10. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А ч..твертий, сп..нятися, вид..реш 

Б підз..мелля, дал..чінь, л..вада 

В в..ршина, т..хенько, п..лена 

Г в..чоріє, щ..пати, д..серт   

 

 УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу 

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

0932097260. 

Конспект, виконані вправи та домашнє завдання  надіслати на електронну 

пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 

 

 

     

mailto:annatumanovska@gmail.com
mailto:annatumanovska@gmail.com


4 
 

 

 


