
 06. 04.2021 

Група №14 

Урок №36 

Тема: Чергування голосних  

Мета: поглиблення знання про чергування голосних звуків, зокрема й  

відхилення від закономірностей, уміння утворювати нові слова й форми слів, де 

наявне чергування звуків; орфографічні навички; розвивати увагу, аналітико-

синтетичні навички, асоціативну уяву, пам'ять;  поповнювати словниковий запас 

учнів, розвивати  уміння знаходити орфографічні помилки у власних 

висловлюваннях; 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте §31(ст.97) 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=3ui8IN_AQZk 

                                                https://www.youtube.com/watch?v=tfnb4vLVaOM 

        3. Законспектуйте у свої робочі зошити  нижче подану інформацію.  

               

           Чергування звуків — постійна й закономірна зміна їх у 

спільнокореневих словах та їхніх формах: лід — льоду, рука — на руці — 

рученька. 

                                           Чергування голосних 

• [о], [е] з [і] ([о], [е] — у відкритому складі, [і] — у закритому): піч — печі, сіль — 

солі; 

• [о], [е] з нулем звука (випадні [о] та [е]): сон — сну, день — дня; 

• [е] з [о] після шиплячих: шести — шостий, жених — жонатий; 

• [о] з [а]: схопити — хапати, допомогти — допомагати; 

• [е] з [і]: летіти — літати, мести — замітати; 

• [і] з [а]: сідати — садити. 

    Запам'ятай! У кількох словах трапляються сплутування звуків [о] й [а]. 

Потрібно запам’ятати написання цих слів: 

1) пишемо й вимовляємо [а] після г, к, х перед складом з [а]: гаряче, гарячка, 

гаразд, кажан, калач, качан, хазяїн, халява; а також перед г у словах багатий, 
багато, багатство, багач, багатир(багач), багаття; 

https://www.youtube.com/watch?v=3ui8IN_AQZk
https://www.youtube.com/watch?v=tfnb4vLVaOM
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2) у словах богатир (Богом дана сила), крохмаль, борсук, комиш, комірка, 

коровай, кропива, комин, монастир, отаман, поганий, погон, пором, слов’яни, 
солдат, козак. 

      КУЛЬТУРА СЛОВА 

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. 

 

ПомОвчати, прИчіп, прОділ, понЯття, поблизУ. 

 

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання. 

НЕПРАВ 

 НЕПРАВИЛЬНО  П ПРАВИЛЬНО 

копчик и куприк 

                     висок    скроня 

                     десна ясна 

                  макушка                     маківка 

                      ікра литка 

ИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 

   4.Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви. Підкресліть орфограму.  

Перевірте правильність написаного за орфографічним словником.  

 

      Зб..рати, м..настир, вип..кати, солдатський, г..няти, завм..рати, ву.. ко, 

шк..льний, щ..ка, к..ня, Льв..в, л..ду, підп..рати, ру..ці, вим..сти. 

    

  О  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

   1.Розподіліть слова у дві колонки: 1) слова, в яких відбувається чергування 

голосних, 2) чергування приголосних.  

      Пекти — випікати, крига — крижина, котити — катати, берег — узбережжя, 

нести — носити, клонити — кланятись, свекруха — свекрушин, мести — 

замітати, вечоріє — вечір, брести — бродити, гонити — ганяти, деру — задирати, 

воля — вільний, жінка — жінчин, нога — нозі, рух — у русі.  

       

      З однією парою слів скласти речення. Назвіть частини мови, якими 

виражені члени речення. Поставте до них запитання. 

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
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