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Група № 13 

Урок № 32 

Тема уроку: Орфографічна норма. Орфограма. Орфографічна помилка. 

Орфографічний словник. Принципи української орфографії. 

Мета уроку: сформувати поняття про орфограму, її види на основі знань, 

одержаних у початкових класах, поглибити знання учнів про орфографічні 

правила; удосконалювати вміння спілкуватися державною мовою: 

дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету; 

виховувати пошану до мови, слова. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 28 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

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

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

2. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Орфографією називається система правил про способи передачі на письмі 

звукового складу слів. Одиницею орфографії є орфограма – написання певного 

звука, морфеми, слова. Таке написання визначається й закріплюється тим чи 

іншим правилом ( орфографічним). 

Єдина, обов’язкова для всіх орфографія відіграє важливу роль у спілкуванні 

людей, сприяє піднесенню рівня мовної культури. 

Орфографічні помилки – це помилки, пов’язані з порушенням правил 

написання ( великої літери у власних назвах, м’якого знака, апострофа тощо). 

При перевірці робіт орфоепічна помилка позначається вертикальною рискою – 

І. 

Правильне написання слів перевіряється за орфографічним словником. 

Орфограма – це певне написання слова, засноване на правилах української 

мови 

Розрізняють 

орфограми 

Буквені, небуквені ( кома, крапка, тире, двокрапка 

та ін.). 

Будь – яка орфограма 

складається з двох 

частин 

перша – варіант правильного написання букви чи 

словосполучення; 

друга – ситуація, що характеризує орфограму ( Лев 

(ім’я) – лев  (звір) 

Найбільш ненаголошені голосні в коренях, суфіксах, 



небезпечними місцями 

у слові є 

префіксах і закінченнях; м’який знак; апостроф; 

подвоєні, подовжені приголосні; правопис частки 

не  з різними частинами мови та ін. 

Для того , щоб правильно написати слово, потрібно: змінити форму або 

дібрати спільнокореневе слово, щоб буква була в сильній позиції; 

звернутися до правила орфографії; звернутися до орфографічного словника 

 

3. Виконайте вправу 6 до § 28 з підручника О. Авраменка для 10 кл.  

4. Виправте орфографічні помилки, запишіть речення в робочі зошити.  

Рідною мовою належит вважати мову своєї нації, мову претків, яка 

поввязує людину з її народом, єго духовнеми надбаньями. 

Рідну мову діти засвоюют від батків. В історії україни звичні вепадки, 

коли до рідної мови значна частина Українців повиртаєця  лише у зрілому 

віці. 

Українська мова є мовою Українського народу. Отже, вона і тільки вона 

повинна бути рідною для кожного, хто вважає сибе преналежним до 

Української нації (За В. Іванишиним, Я. Радевичем-Винницьким). 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

 


