
УРОК: 31 

ДАТА: 30.01.23 

ГРУПА: 14 

 

Тема: Контрольна робота № 3 «Орфоепічна норма» (тестування) 

 

Мета: перевірити знання студентів з теми «Орфоепічна норма».  

 

Обладнання: тести на платформі «На урок» (дистанційно) 

 

Тип заняття: перевірка знань, умінь і навичок 

 

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми й мети заняття 

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок студентів 

 Бесіда (пояснення викладача) 

ІV. Опрацювання навчального матеріалу 

 На платформі «На урок» здобувачі освіти виконують контрольну роботу.  

Посилання на контрольну роботу надане куратору і скинуте студентам на 

платформу   https://classroom.google.com Код курсу: jfo7nni 

 

УВАГА!!!  

ФОТО КОНСПЕКТІВ ЗАВАНТАЖУВАТИ У CLASSROOM 

 

 

УРОК: 32 

ДАТА: 30.01.23 

ГРУПА: 14 

Тема: Орфографічна норма. Орфограма. Орфографічна помилка. 

Орфографічний словник. Принципи української орфографії. 

Мета: повторити правила про написання слів із ненаголошеними голосними; 

ознайомити студентів із орфографічною помилкою та орфографічним 

словником.  

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності студентів: 
знаннєва складова: знання учнів про орфографію, принципи української 

орфографії; уміння знаходити орфографічні помилки, орфографічні навички 

студентів;  

діяльнісна складова: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна 

уява, пам'ять; уміння працювати в колективі та самостійно;  

https://classroom.google.com/


ціннісна складова: висловлює своє ставлення до написаного (прочитаного), 

відчуває відповідальність за дотримання орфографічних норм. 

 

Обладнання: підручник, зошити, вправи, додатковий матеріал. 

 

Тип заняття: урок повторення здобутих знань. 

 

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми й мети заняття 

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок студентів 

Комунікативний практикум 

Дайте відповіді на запитання. 

 Що вивчає орфографія? 

 Що таке орфограма? 

 Що таке орфографічна помилка? 

Орфографія (грецьк. orthos — прямий, правильний, рівний і grapho — пишу) 

— розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів; 

загальноприйнята система правил національної мови щодо способів 

передавання мовлення на письмі. 

Неправильне написання слів називають орфографічною помилкою 

(уживання апострофа, подвоєні приголосні, правопис складних слів та ін.). 

Написання, що не регламентується правилами, винятки з правил треба 

перевіряти за орфографічним словником. 

Існує багато орфографічних словників, виданих протягом останнього 

століття. Чинному правопису відповідають ті, що вийшли друком після 1990 р., 

коли було внесено в нього останні зміни. Буває так, що в різних словниках по-

різному написано слово (всесвітньо відомий і всесвітньовідомий, Свят-вечір і 

Святвечір та ін.). У такому разі треба орієнтуватися на орфографічні словники, 

упорядковані науковцями Інституту української мови НАН України та Інституту 

мовознавства ім. О. Потебні НАН України. 

В українській орфографії визначають такі принципи правопису: 

фонетичний, морфологічний, історичний та смисловий. 

За фонетичним принципом («як чую, так і пишу») позначають: 

• усі наголошені голосні1: казка, говориш, кухня, пісня, метр, липа; 

• ненаголошені [а], [у], [і], а також [о], що стоїть не перед складом із 

наголошеним [у] або [і]: казати, купатися, лікарня, молоко; 

• префікс с- перед кореневими к, п, т, ф, х: сказати, спитати, стиснути, 

сформувати, схилити; 

• групи приголосних, що утворилися внаслідок спрощення: проїзний, 

щасливий, серцевий, тиснути; 

• групи приголосних [ств], [цтв], [зтв] і суфікси -ськ-, -цьк-, -зьк-, що 

утворилися внаслідок додавання суфіксів до основ: птах — птаство, ткач — 

ткацтво, убогий — убозтво, чех — чеський, Кременчук — кременчуцький, Рига 

— ризький; 



• чергування приголосних: рука — на руці — ручка, нога — на нозі — 

ніжка, вухо — на вусі — вушко. 

Морфологічний принцип правопису вимагає однакового позначення на 

письмі значущих частин слова, незалежно від їхнього реального звучання: 

[гоулубка] голубка, бо голуб; [доур´із´ц´і] доріжці, бо доріжка. 

Також за морфологічним принципом пишуть: 

• ненаголошені голосні [е], [и], а також [о], що стоять перед складом із 

наголошеним [у] або [і]: весна, зима, спонука, хотів; 

• приголосні, що змінюють своє звучання внаслідок уподібнення: 

боротьба, кігті, розжуй; 

• приголосні звуки, що спрощуються тільки у вимові: журналістський, 

агентство; 

• довгі звуки на межі значущих частин слова: віддати, піднісся, 

хвилюються, граєшся та ін. 

Історичний (традиційний) принцип правопису полягає в тому, що слова, 

окремі частини слів чи букви пишуть так, як це робили раніше, за усталеною 

традицією, але їхнє написання не можна пояснити в сучасній мові дотриманням 

фонетичного або морфологічного принципів. За традицією в українському 

письмі вживають: 

• літери я, ю, є, що позначають один або два звуки, а також ї, що позначає 

два звуки: 

пісня — п’янкий, нюанс — в’юн, синє — б’є, пір’їна; 

• літеру щ на позначення двох звуків: щука, паща, прощення; 

• м’який знак: синь, кольє, Львів; 

• подвоєні літери в іншомовних словах: Марокко, Руссо, голландець, 

тонна, нетто. 

Смисловий (диференційний) принцип вимагає різного написання: 

• однозвучних слів, що мають різне значення (омонімів): Лев (ім’я) — лев 

(тварина); 

Захід (країни Західної Європи) — захід (частина світу); Олег Вітер — 

різкий вітер; 

• паронімів: греби — гриби; кленок (від клен) — клинок (від клин); 

• префіксів пре-, при-: пречерствий — причерствілий; 

• слів разом та окремо: в день народження — приїхали вдень та ін. 

В українській мові переважають написання, що відповідають фонетичному 

й морфологічному принципам. 

V. Опрацювання навчального матеріалу 

Вправа 1.  
Визначте принцип правопису виділених літер (слів). Прокоментуйте свій 

вибір (усно).  

Тетяна Вовк, дивиться, голодний вовк, дощ, вокзал, портрет, зроблено по-

моєму, по моєму тілу, сонний, ясень, спростувати, криворізький, переймаєшся, 

щасливий, їстівний, сукня, товариство, вілла, Будда, собі, студентство, у діжці, 

зелений, обласний, гадяцький, кав’ярня «Мальва», ніжна мальва. 

 

Переглянути відеоролік 



https://www.youtube.com/watch?v=crkZ4J6p8nk 

VІ. Рефлексія 

VІІ. Домашнє завдання 

1. Конспект  

2. Виконати вправу письмово  

 

Шановні здобувачі освіти, прошу Вас додатися до мого акаунту 

marypopazova@gmail.com на платформу https://classroom.google.com 

Код курсу: naoqmun 

 

УВАГА!!!  

ФОТО КОНСПЕКТІВ ЗАВАНТАЖУВАТИ У CLASSROOM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=crkZ4J6p8nk
mailto:marypopazova@gmail.com
https://classroom.google.com/

