
 

 

 06. 04.2021 

Група №14 

Урок №35 

Тема: Позначення м’якості приголосних  

Мета: продовжити систематизацію знань про вживання м’якого знака,  

удосконалення правописних умінь та навичок; розвивати логічне мислення, усне 

й писемне мовлення, пам’ять, уміння робити висновки, узагальнювати. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте §30(ст.93-96) у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

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

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

        2. Перегляньте  відео: https://www.youtube.com/watch?v=PbcdBqunmxM 

        3. Законспектуйте у свої робочі зошити  нижче подану інформацію.  

               

           М’який знак (або знак м’якшення) передає м’якість приголосних звуків     

на письмі, його пишуть після букв д, т, з, с, ц, л, н:  

        

у кінці слова якість, велетень 

у середині складу перед о льодяник, тьохкати 

у суфіксах -ськ-, -цьк-, -зьк-, -ньк-,  

-оньк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-,       

-юсіньк- 

 

міський, козацький, ризький, 

малесенький, тонюсінький 

 

у дієсловах перед -ся підводься, видніється 

 

у буквосполученнях льч, льц,      

(від льк); ньч, ньц (від ньк) 

 

ляльчин, ляльці (від лялька), 

доньчин, доньці (від донька) 

після л перед м’яким приголосним 

і шиплячим 

 

польський, пальчик 

 

 

       Перед м’якими приголосними й шиплячими м’який знак не пишуть, 

окрім поданих вище випадків: Оболонь — оболонський,                                             

промінь — промінчик, Умань — Уманщина. 

        М’який знак також не пишуть після першої частини складних 

числівників: п’ятдесят, шістсот. 

        Після р м’який знак пишуть у словах трьох, чотирьох, ларьок, 

забрьоханий, Горький,Зорькін. 
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ВИНЯТКИ: бриньчати, няньчити, різьбяр, тьмяний, женьшень, 

Маньчжурія та похідні. 

      4. Перепишіть слова, поставивши, де потрібно, м’який знак. 

      Берізон..ці, малин..ці, гордіс..ть, різ..бяр, він..чати, нян..чити, дон..чин, 

нен..ці, пот..марений, оболон..ці, дзелен..чати, промін..чик, ялин..ці, 

дивуєт..ся, тренуєш..ся, піднос..ся, африкан..ський, ялинон..ці, ковз..кий, 

ниточ..ці, жен..шень, лял..ці, посол..ський, мен..ше. 

 

     5. Випишіть слова, які треба писати з м’яким знаком на місці 

крапок. 

      Жін..ці, плос..кий, годит..ся, Натал..чин, промін..чик, Ол..жин, нен..ці, 

тітон..чин, красун..чик, арал..ський, Уман..щина, виплутуєш..ся, зірон..ці, 

в’язкіс..ть, азовс..кий, лебідон..ці, ірпінс..кий, перукар..ський, куз..ня, 

змагают..ся, тон..ший, нян..чити, ялтинс..кий, він..чати, кидаєт..ся. 

 

    • З перших літер виписаних слів складіть імена літературних героїв           

Т. Шевченка. 

 

КУЛЬТУРА СЛОВА 

 Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. 

 

ПартЕр, перевезтИ, перЕкис, перелЯк, пІдлітковий.        

НО  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
    1. Виконайте  тестові завдання: 

1. М’який знак на місці пропуску треба писати в слові 
А половин..ці                                                        В картин..ці 

Б стежин..ці                                                          Г вишен..ці 

 

2. м’який знак на місці пропуску треба писати в слові 

А ірпін..ський                                                       В лопан..ський 

Б хорол..ський                                                      Г прип’ят..ський 

 

3. м’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах варіанта 

А сивас..кий, ковз..кий                                        В товарис..кий, міс..кий 

Б чумац..кий, плас..кий                                       Г кременчуц..кий, бас..кий 

 

4. м’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ 
А нян..чити, нен..чин                                           В різ..бяр, сніжин..ці 

Б брин..чати, дон..ці                                             Г т..мяний, лял..чин 

 

5. м’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка 
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А вимиют..ся, гаєш..ся                                         В наснит..ся, розріс..ся 

Б дивит..ся, піднос..ся                                          Г колотит..ся, б’єш..ся 

 

6. м’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка 

А нян..чин, жін..чин                                             В дон..чин, лял..чин 

Б Вал..чин, Ян..чин                                              Г Юл..чин, Натал..чин 

 

7. м’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А естонс..кий, якіс..ть, мен..ший                         В долон..ці, т..мяний, брин..чати 

Б ангел..ський, зозул..ці, куз..ня                          Г гуцул..ський, міс..кий, промін..чик 

 

8. м’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А ллєт..ся, голубон..ці, красун..чик                     В яблун..ці, помешкан.. , Уман..щина 

Б різ..бяр, підвод..ся, матусен..чин                      Г гордіс..ть, цвірін..кати, ірпін..ський 

 

9. м’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А т..мяний, нян..чити, запоріз..кий                      В різ..блений, бат..ківський, промін..ці 

Б річен..ці, взуваєт..ся, оболон..ський                 Г радомишл..ський, вишен..ці, кін..чик 

 

10. м’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А тр..ох, Новгород-Сіверс..кий, камін..чик           В завзятіс..ть, біл..ше, склепін..частий 

Б рибон..ці, мелітопол..ський, яблун..ці              Г жен..шень, забр..оханий, скін..чити  

                                                                                                              

   2. Перепишіть слова, поставивши, де потрібно, м’який знак. 

          С..омга, чотир..ох, кобзар..ський, гідніс..ть, Ман..чжурія, нян..чити, 

він..чатися, ковз..кий, слиз..кий, міс..кий, плас..кий, волин..ський, шампан..ське, 

тесляр..ський, гуцул..ський, підбираєш..ся, завод..ся, Херсон..щина, мен..ше, 

поділ..ський, брівон..ці, стежин..ці, картин..ці, ручен..ці, дон..чин, тон..ший. 

 

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. 
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