
УРОК: 25-26 

ДАТА: 31.01.23 

ГРУПА: 15 

Тема: Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності.  

Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності.  

Мета: формування в десятикласників компетентностей комунікативно доцільно 

й правильно користуватися орфоепічними нормами української мови. 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності студентів: 

знаннєва складова: знає мовні орфоепічні норми, визначає причини їх 

порушення, користується в мовленні засобами милозвучності; 

діяльнісна складова: знаходить і коментує орфоепічні помилки, уміє 

працювати з орфоепічним словником, характеризує особливості вимови 

голосних звуків і приголосних; 

ціннісна складова: усвідомлює важливість дотримання орфоепічних норм 

як одного з важливих чинників культури мовлення особистості. 

 

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 

ІV. Виклад основного матеріалу. Лекція викладача.   

Орфоепія (грецьк. orphos – правильний і epos – мова, мовлення) – розділ 

мовознавства, що вивчає правила літературної вимови.  

Кодексом вимовних норм є орфоепічний словник, де записано слова та їхні 

форми у фонетичній транскрипції за допомогою спеціальних знаків.  

Відхилення від норм літературної вимови називають орфоепічною 

помилкою: не грає[шс´а], а грає[с´:а]; не сміє[т´ся], а сміє[ц´:а], не 

репорта[ш], а репорта[ж]; не г[а]вориш, а г[о]вориш.  

У вправі для спостереження порушено правила милозвучності (у реченнях 

першої колонки). Милозвучність, або евфонія (грецьк. euphone –  

милозвучність), – уникання складного для вимови нагромадження звуків. 

Говорити милозвучно – невід’ємна прикмета української мови. У більшості 

українських слів однакова або майже однакова кількість голосних і приголосних 

звуків: молоко, говорити, Запоріжжя, горілиць, зелений. Якщо й трапляється збіг 

двох чи трьох приголосних, то його вимовляти зручно, бо в таких складах кожен 

наступний звук більш звучний за попередній (закон висхідної звучності): 

сестра, гра, спроможність. Збіг не зручних для вимови приголосних – ознака 

іншомовного походження слова: спектр, матч, скотч, Мкртчян. Прагнення 

говорити милозвучно позначається не тільки у вимові, а й на письмі. Саме 



дотримання законів милозвучності зумовило чергування у–в, і–й, з–зі–із; 

спрощення в групах приголосних (уста – усний, проїзд –  проїзний); зміни 

приголосних при додаванні суфіксів (козак + -ськ(ий) = козацький; Прага + -

ськ(ий) = празький) та ін. 

Чергування у//в, і//й 

Чергування у//в, і//й повʼязане з милозвучністю. Слід уникати збігу 

кількох голосних чи приголосних:  

У перед приголосною на початку речення І майже завжди 

У всякого своя воля після розділового 

знака, паузи 

А сусіди, і бігаті, і вбогі, 

раділи. 

Сів у кабінеті  між приголосними Захотів і зробив  

перед -св, -льв, -хв, -в, -

ф, 

між голосною і 

приголосною 

перед й, я, ю, є, ї 

тихо було і ясно 

В були в знайомих між голосною і 

приголосною 

Й а мені й непогано 

Працювала в офісі між голосними завжди Це й один зробить 

 

V. Опрацювання навчального матеріалу 

Вправа 1.  

Прочитайте слова, чітко їх артикулюючи.  

Кружці, губишся, молотьба, заквітчаний, дошці, подружці, безжальний, 

перенісши, бавляться, качці, чувашці, тривожишся, джентльмен, запоріжці, 

тітчин, просьба, дужка, товаришці, стараєшся, кігті, народжувати, пачці, знав, 

гріються, морячці, підживлювати, скотч, розжуй, принісши, вогко, Левченко.  

 

Вправа 2.  

Затранскрибуйте слова. Підкресліть приголосні, що уподібнюються у 

вимові.  

Заводишся, ніжці, матч, Київ, боротьба, поличці, подзьобаний, занісши, 

розжарений, книжці, діляться, турбуєшся, пічці, відродження, кашці, ложці, 

панчішці, одягаються, на стежці, любов, розжитися, нігті, на мишці, донісши, 

надзвуковий, миєшся, ручці, вітчизна, дігтяр, косьба, робив.  

 

Вправа 3.  

Знайдіть слова, у яких відбувається уподібнення приголосних. 

Впишіть їх і затранскрибуйте.  

Рюкзак, розкласти, житловий, Вітчизна, Рябко, двигтись, зсипати, ідеться, 

зчистити, ложка, чесні, кузька, коробки, зцідити, коритце, стежка, футбол, 

пасешся, екзамен, близько, швидко, освітній, казка, рубка, анекдот, сережка, 

сліпий, кузня, доріжка, ягідка, навесні, берізка, діжка, сміх, безпека, бабка, 

молотьба, ліжко, пісня, дігтяр, просьба, шибка, айсберг.  

VІ. Рефлексія 

Виконайте тестові завдання.  

1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка  



А болючий, Юрмала, чаювання  

Б щирість, народжуєш, якання  

В пояснення, злістю, тямущий  

Г ялтинський, зв’язківець, віссю  

 

2. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка  

А ячмінь, ятранський, повіяло  

Б взаємність, українець, каміння  

В покращення, полюс, відроджую  

Г духмяно, роз’єднаність, життєпис  

 

3. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка  

А з’єднання, приїжджати, заявник  

Б щільний, земляний, заяложений  

В тьохкає, нюансовий, захоплюєшся  

Г брюнет, капелюшок, дивується 

4. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка  

А лимон, випадок, перетин  

Б мережа, вектор, партер  

В хомут, зозуля, кожушок  

Г тобі, потік, політехнічний  

 

5. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка  

А товар, потонути, скотч  

Б ноша, шип, порадишся  

В якби, ґречний, аґрусний  

Г мішень, шапка, носишся  

 

6. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка  

А жорстко, жасмин, бджола  

Б гелікоптер, кігті, Гостомель  

В зірковий, косьба, зітканий  

Г дзвін, бородатий, бадьоро  

 

7. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка  

А гордість, сміх, Бердянськ  

Б вухо, сповивати, бовкнути  

В каша, хвилюєшся, Шостка  

Г тактика, поточний, вітчим  

 

8. Орфоепічну помилку допущено в слові  

А миється [мийеі ц´:а]  

Б розжуй [роу зжуй]  



В качці [кац´:і]  

Г принісши [прие н´іш:ие ]  

 

9. Орфоепічну помилку допущено в слові  

А граєшся [грайеі с´:а]  

Б книжці [книз´ц´і]  

В флешці [флез´ц´і]  

Г вітчизна [в’іч:изна]  

 

10.   Орфоепічну помилку допущено в слові  

А стежка [стежка]  

Б джміль [джм’іл´]  

В нігті [н´ігт´і]  

Г вокзал [воґзал] 

VІІ. Домашнє завдання 

Затранскрибуйте слова. Підкресліть приголосні, що уподібнюються у 

вимові.  

Доріжці, хвилюєшся, розжарити, чешці, принісши, повсякденний, 

Палажці, забув, борються, путч, річці, бляшці, дзьоб, знущаєшся, пряжці, 

флешці, Львів, злодюжці, підживлювати, сиплються, журишся, легко, водичці, 

тчеш, безжурний, знісши, зжати, футбол, лев, дріжджі. 

 

Шановні здобувачі освіти, прошу Вас додатися до мого акаунту 

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

Код курсу: crfloif 

 

 

УВАГА!!!  

ФОТО КОНСПЕКТІВ ЗАВАНТАЖУВАТИ У CLASSROOM 

 

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

