
УРОК: 28-29 

ДАТА: 30.01.23 

ГРУПА: 12 

Тема: Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний 

наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові. 

Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. 

Діалектний наголос. Складні випадки наголошування слів. 

 

Мета: формування компетентного мовця, який вільно володіє орфоепічними 

нормами, і репрезентує себе як свідому, духовно багату особистість.  

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності студентів: 

знаннєва складова: знає і коментує принципи наголошування слів в 

українській мові, розрізняє особливості наголошування слів різних частин мови; 

діяльнісна складова: застосовує свої орфографічні та пунктуаційні знання 

практично, уміє працювати з орфоепічним словником, визначає і пояснює, як 

впливає наголос на розрізнення лексичного значення слова; 

ціннісна складова: помічає і цінує красу української мови, виявляє 

зацікавленість у результатах своєї діяльності. 

  

Обладнання: підручник, зошити, вправи, додатковий матеріал. 

 

Тип заняття: урок засвоєння нового матеріалу. 

 

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ  

 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми й мети заняття 

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок студентів 

Орфоепічний двобій 

 Прочитати слова, правильно наголошуючи їх. Пояснити лексичне значення 

виділених слів. За потреби скористатися словником (орфоепічним, тлумачним). 

Методичний коментар. У грі беруть участь дві команди. На картках 

записані слова. У швидкому темпі вчитель показує картки то першій, то другій 

команді, а учні мають прочитати ці слова вголос. Хто неправильно прочитає 

слово, вибуває з гри. Перемагає команда, у якій залишилося більше гравців. 

Картки зі словами, прочитаними неправильно, учитель відкладає. Після гри 

аналізує помилки. 

Мережа, ознака, хрещений, монумент, завірюха, жевріти, глядач, бюлетень, 

засуха, сільськогосподарський, урочистий, черговий, цемент, колія, квартал, 

олень, партер, жалоба, відтінок, загадка, прошу, вимова, випадок, уподобання, 

закладка, типовий, металургія, самота, ненависть, ремінь, дрова, рази, поняття, 

далебі, навпіл, вигода. 

ІV. Виклад основного матеріалу. Лекція викладача.   



Наголос в українській мові рухомий: дéнь — дня, прúказка — приказкú 

(мн.), ходжý — хόдимо. Хоча чітких правил наголошування слів немає, але є 

загальні принципи, за якими можна визначити наголошений склад:  

іменники 

1) іменники в множині здебільшого мають наголос на закінченні: батькú, 

огіркú;  

2) у більшості іменників із суфіксом -к- наголос у множині переходить на 

закінчення: кáзка — казкú, кнúжка — книжкú (АЛЕ: сусíдка — сусíдки);  

3) віддієслівні іменники на -ання мають наголос на суфіксі, якщо в них 

більше двох складів: заслáння, пізнáння (АЛЕ: бíгання, нéхтування);  

4) іншомовні складні іменники на -метр мають наголошений другий 

компонент: сантимéтр, кіломéтр (АЛЕ: у назвах приладів наголос падає на 

першу частину: барόметр, термόметр);  

прикметники 

5) у більшості двоскладових прикметників наголос падає на закінчення: 

новúй, чужúй, легкúй (АЛЕ: бíлий, чόрний);  

6) прикметниковий суфікс -еньк- завжди наголошений: малéнький, 

чорнéнький;  

дієслова 
7) дієслово бути в майбутньому часі має наголошений перший склад: 

бýдеш, бýдемо, а в минулому – другий: булá, булό, булú;  

8) багато дієслів мають останній наголошений склад: нестú – неслá, везтú 

– везлá;  

9) дієслова на -емо, -имо, -ете, -ите мають наголошений останній склад: 

ідемό, мовчимό, ідетé, мовчитé (АЛЕ: бýдемо, залúшите);  

числівники 

10) у числівниках на -десят наголошений останній склад: сімдесят, 

вісімдесят;  

11) у числівниках на -дцять наголошений передостанній склад: 

одинáдцять, чотирнáдцять.  

Ці принципи є лише орієнтирами в наголошуванні слів. Складність полягає 

передусім у тому, що наголос в українській мові здебільшого рухомий і винятків 

дуже багато, тому треба запам’ятовувати, як правильно наголошувати слова та 

їхні форми.  

Найчастіше неправильно наголошують такі слова: вáги, вантажíвка, 

вúпадок, визвόльний, відвезтú, вíрші, вітчúм, гуртόжиток, дáно, добýток, 

довíдник, дόнька, дочкá, дрόва, жалюзí, завдáння, зáгадка, закінчúти, заробíток, 

зрýчний, зубόжіння, індýстрія, йогýрт, каталόг, квартáл, кúшка, кіломéтр, 

кόлія, кόсий, котрúй, крόїти, кулінáрія, кýрятина, листопáд, мáркетинг, 

мерéжа, металýргія, навчáння, нáчинка, ненáвидіти, новúй, обіцянка, обрáння, 

обрýч, одноразόвий, όлень, ознáка, отáман, партéр, піалá, пíдлітковий, пізнáння, 

пітнúй, піцéрія, пόдруга, пологόвий, поняття, порядкόвий, промíжок, псевдонíм, 

рáзом, рéшето, роздрібнúй, руслό, серéдина, сéча, симетрíя, 

сільськогосподáрський, спúна, течія, тризýб, тýлуб, український, уподόбання, 

усерéдині, фартýх, фаховúй, фόльга, фόрзац, цáрина, цéнтнер, ціннúк, чарівнúй, 

черговúй, читáння, чорнόзем, чорнόслив, щéлепа.  



Незначна кількість слів має подвійний наголос: весняний, зáвжди, дόговір, 

доповíдач, жáлібний, м’язовий, пéрвісний, пόмúлка, прόстий, тáкόж та ін.  

Не потрібно плутати подвійний наголос із наголосом, за допомогою якого 

розрізняють форми слів: пíсні (род. відм. одн.) — піснí (наз. відм. мн.), так само 

чáшки — чашкú.  

За допомогою наголосу розрізняємо значення слів: зáмок — замόк, 

вúходити (вилікувати) — вихόдити (покидати приміщення).  

Окремі іменники, узгоджуючись із числівниками два, три, чотири, 

можуть змінювати наголос: братú — два брáти, сéстри — три сестрú, вíдра — 

чотири відрá.  

Не плутайте літературний та діалектний наголоси. Наголос на 

передостанньому складі в словах принéсти, віднéсти, люблю, кáжу, бýло, Рόман 

не нормативний, він властивий західноукраїнським говіркам. 

V. Опрацювання навчального матеріалу 

Вправа 1 

Прочитайте слова, правильно їх наголошуючи.  

Асиметрія, благовіст, бюлетень, вершковий, вимога, виразний, гальма, 

дворазовий, дещиця, догмат, дрова, жалюзі, залишити, зубожіння, експерт, 

заіржавілий, здалека, індустрія, каталог, кишка, копчений, кропива, кулінарія, 

листопад, мережа, новий, навчання, обрання, осетер, партер, перевести, 

підлітковий, пологовий, поняття, псевдонім, решето, розпірка, сантиметр, 

статуя, стовідсотковий, текстовий, травестія, уподобання, фартух, форзац, 

царина, чарівний, чорнослив, щипці.  

 

Вправа 2  

Випишіть слова у дві колонки: 1) з наголосом на другому складі; 2) з 

наголосом на першому складі.  

Начинка, русло, его, оптовий, боязнь, ваги, обруч, олень, випадок, тризуб, 

адже, курятина.  

• З перших букв виписаних слів складіть приказку.  

 

Вправа 3 

Прочитайте уривки з віршів і виконайте завдання.  

1. Дано тобі і вірити, й кохати. А що мені? Які такі куші? Нелегко, кажуть, 

жити на дві хати. А ще нелегше – жить на дві душі! (Л. Костенко). 2. Народився 

Бог на санях в лемківськім містечку Дуклі. Прийшли лемки у крисанях і 

принесли місяць круглий (Б.-І. Антонич). 3. І в дорогу далеку ти мене на зорі 

проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала (А. Малишко). 4. І біла 

ріка підійнялась увись, до витоків древніх сягнула (А. Панчишин). 5. Співай, моя 

ватро, вже треті півні, а я ще заслуханий стою. Заручений сонцем на білім коні 

край світу пливу за рікою (М. Симич). 6. Усе-усе, що нам дано, не заросте вже 

полином (В. Крищенко). 7. Я бачив дивний сон. Немов передо мною безмірна, та 

пуста, і дика площина, і я, прикований ланцем залізним, стою під височенною 

гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я (І. Франко). 

А. Постарайтеся відчути риму й з відповідним ритмом продекламувати 

поетичні рядки.  



Б. Визначте слова, у яких поети свідомо порушили нормативне 

наголошування з метою римування.  

В. Випишіть складносурядні й складнопідрядні речення. Побудуйте до них 

схеми. 

VІ. Рефлексія 

Виконати тести  

1. На перший склад 

падає наголос у слові  

А вітчим  

Б донька  

В ознака  

Г кінчити  

2. На перший склад падає наголос у слові  

А випадок  

Б квартал  

В експерт  

Г заробіток  

3. На перший склад падає наголос у слові  

А обруч  

Б новий  

В котрий  

Г зручний  

4. На другий склад падає наголос у слові  

А подруга  

Б партер  

В косий  

Г піала  

5. На другий склад падає наголос у слові  

А листопад  

Б проміжок  

В пологовий  

Г порядковий  

6. На другий склад падає наголос у слові  

А позначка  

Б привести  

В середина  

Г разом  

7. На другий склад падає наголос у слові  

А фаховий  

Б дрова  

В цінник  

Г течія  

8. На другий склад падає наголос у слові  

А уподобання  

Б чорнозем  

В симетрія  



Г кілометр  

9. На другий склад падає наголос у слові  

А чорнослив  

Б псевдонім  

В чарівний  

Г занести  

10. На третій склад падає наголос у слові  

А пізнання  

Б черговий  

В підлітковий  

Г одноразовий 

VІІ. Домашнє завдання 

1. Перепишіть слова й виконайте завдання.  

Аркушик, бородавка,  бурштиновий, витрата, відвезти, глядач, де-юре, 

довести, довідник, живопис, закінчити, зручний, єретик, заіржавіти, звисока, 

іконопис, камбала, квартал, косий, котрий, кроїти, люстро, металургія, ніздря, 

ненависть, обіцянка, отаман, триразовий, пекарський, перевезти, підданий, 

посередині, помовчати, проміжок, ремінь, русло, сеча, сільськогосподарський, 

стрибати, тигровий, тім’яний, урочистий, фольга, фаховий, центнер, черговий, 

чорнозем, щодобовий.  

А. Поставте наголос у кожному слові, звіривши його за словником.  

Б. Вивчіть, як наголошуються ці слова.  

2. Випишіть усі слова з теоретичної частини та вправ 2, 3 в чотири 

колонки: 1) з наголосом на першому складі; 2) на другому складі; 3) на 

третьому складі; 4) решта слів. Вивчіть, як їх треба наголошувати. 

 

Шановні здобувачі освіти, прошу Вас додатися до мого акаунту 

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

Код курсу: cjox2lt 

 

 

УВАГА!!!  

ФОТО КОНСПЕКТІВ ЗАВАНТАЖУВАТИ У CLASSROOM 

 
 

mailto:marypopazova@gmail.com
https://classroom.google.com/

