
 

 

 12. 04.2021 

Група №14 

Урок №39  

Тема: Спрощення приголосних 

Мета: систематизувати знання й закріпити навички вимови та написання слів зі 

спрощенням у групах приголосних, з’ясувати основні норми літературної вимови 

при спрощенні в групах приголосних; розвивати вміння орієнтуватися у звукових 

законах рідної мови, дотримуватися цих законів у своєму усному й писемному 

мовленні; розвивати логічне мислення, пам'ять, уміння узагальнювати вивчене, 

використовувати здобуті знання на практиці; за допомогою мовленнєво-

комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в учнів інтерес, любов і 

повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.  

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте §32(ст.101-104) 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 за посиланням :             

https://www.youtube.com/watch?v=rFsGcFMzi1s 

        3. Законспектуйте у свої робочі зошити  нижче подану інформацію.  

               

                       Спрощення в групах приголосних 

        Коли збігається кілька приголосних, то не зручний для вимови звук не 

вимовляють, тобто мовці спрощують для себе вимову: [проуй ізд] — [пройізн ий].    

Спрощення відбувається не тільки у вимові — воно позначається й на письмі: 

проїзд — проїзний. 

 

Спрощення д 

здн — зн поїзд — поїзний, заїзд — заїзний 

ждн — жн тиждень — тижневий 

рдц — рц серденько, сердечний — серце, серцевина 

Спрощення т 

стл — сл щастя — щасливий, лестити — улесливий 

стн — сн уста — усний, область — обласний 

Спрощення к 

зкн — зн бризкати — бризнути, брязкіт — брязнути 

скн — сн писк — писнути, тиск — тиснути 
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Спрощення л 

слн — сн масло — масний, Масниця 

Спрощення р 

рнц — нц чернець — ченці 

 

    Винятки: кістлявий, пестливий, хвастливий, шістнадцять, зап’ястний, 

хворостняк і похідні. АЛЕ: надкісниця! 

         Спрощення не позначається на письмі: 

• у запозичених словах: баласт — баластний, контраст — контрастний, агент 

— агентство; 

• у групах стц і стч: невістка — невістці [неив’ іс´ц´і], невістчин [неив’ 

ішчиен];  артистка — артистці [артис´ц´і], артистчин [артишчиен]. 

       

      4. Перепишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущені літери. 

Млос..ний, шубовс..нути, хворос..няк, щиросер..ний, абонен..ський, тиж..невик, 

випус..ний, передвіс..ниця, безкорис..ливий, облес..ливий, ціліс..ний, зліс..ний, 

йодовміс..ний, почес..ний, прихвос..ні, аген..ство, пес..ливий, гімнас..ці, 

хвас..ливий, хрус..нути, невіс..чин, шелес..нути, зап’яс..ний, ненавис..ний. 

 

ЗАУВАЖТЕ! 

Не спрощується к у словах: випускний, тоскно, скніти, скнара. 

     

     5. Випишіть слова, у яких спрощення приголосних позначається на письмі. 

Медаліс..ці, чес..но, хвас..нути, зап’яс..ний, гіган..ський, умис..ний, перелес..ник, 

аген.. ство, балас..ний, радіс..ний, ус..ний, невіс..чин, аванпос..ний, напас..ник, 

студен..ство, енерговміс..ний, нещас..ний, шіс..надцять, корис..ний, облас..ний, 

журналіс..ці. 

     • З перших букв виписаних слів складіть прізвище літературного героя з творів 

Панаса Мирного.   

     

   КУЛЬТУРА СЛОВА 

        Запам’ятайте правильний варіант слововживання. 

НЕП ПРЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 

ричаг важіль 

ремінь безпеки пасок безпеки 

створка стулка 

паливо (бензин, дизель) пальне 

грузовик вантажівка 
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     О  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

     

    1.Перепишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущені літери. 

        Турис..ці, якіс..ний, артис..чин, форпос..ний, випус..ний, мес..ник, піаніс..ці, 

совіс..ний, корис..ний, хворос..няк, радіс..ний, контекс..ний, шіс..десят, 

протес..ний, виїз..ний, тиж..невий, бриз..нути, хвас..ливий, улес..ливий.  

     

 2. Виконайте  тестові завдання: 

1. Спрощення приголосних позначається на письмі в слові 

А контрас..ний                                                 В невіс..чин 

Б нещас..ний                                                     Г піаніс..ці 

 

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в слові 
А бриз..нути                                                     В кіс..лявий 

Б випус..ний                                                     Г артис..ці 

 

3. Спрощення приголосних позначається на письмі в слові 

А радис..ці                                                        В прихвос..ні 

Б балас..ний                                                      Г форпос..ний 

 

4. Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах варіанта 

А буревіс..ник, перс..ні                                   В швидкіс..ний, невіс..чин 

Б вартіс..ний, пес..ливий                                 Г пристрас..ний, модис..ці 

 

5. Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах рядка 
А перес..лати, заїз..ний                                    В мас..ний, аванпос..ний 

Б боліс..ний, аген..ство                                    Г облас..ний, методис..ці 

 

6. Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах рядка 

А наміс..ник, студен..ство                               В хрус..нути, страс..ний 

Б хрес..ний, контрас..ний                                 Г якіс..ний, хвас..нути 

 

7. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка 
А кількіс..ний, мес..ник, гіган..ський             В сер..цевий, умис..ний, зап’яс..ний 

Б чес..ний, шіс..десят, форпос..ний                Г навмис..не, капос..ний, почес..ний 

 

8. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка 

А беззахис..ний, збриз..нути, звіс..но             В надкіс..ниця, наміс..ник, хворос..няк, 

Б безвиїз..ний, кар’єрис..ці, вартіс..ний         Г сер..цевий, доблес..ний, невіс..чин 

 

9. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка 
А напас..ник, безжаліс..ний, шіс..сот              В че..нці, особистіс..ний, контекс..ний 

Б безшелес..ний, мас..ний, млос..ний              Г ляс..нути, щас..ливий, окупан..ський 
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10. Орфографічну помилку допущено в рядку 
А якісний, агентство, невиїзний                       В прихвосні, вартісний, пестливий 

Б корисний, кількісний, туриський                     Г персні, перехресний, улесливий                                                                                                                         

 

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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