
Тема: Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними. 
 

Завдання 1: Повторити правила правопису слів з ненаголошеними голосними. 

Підручник § 28 (с. 85-86). 
 

Завдання 2. Переглянути відео за темою: 

Правопис е,и,о: https://www.youtube.com/watch?v=fov3GHiSWuQ 

 
Завдання 3. Орфографічний практикум. 

 

 Вправа 1. Випишіть слова зі вставленою буквою и у ліву колонку, зі вставленою 

буквою е — у праву. Поясніть орфограми у виписаних словах. 

Бл…зенько, ос…литися, хв…люватися, оп…нитися, справ…дливий, греб…лька, 

розп…тати, р…вти, тр…мати, зш…вати, дал…чінь, неприм…ренний, поч…нати, 

вир…нати, сп…нити, дят…л, ст…лити, ущ…мити, тр…вога, оц…нкований, в…ршина. 

 

 Вправа 2. Перепишіть речення. Вставте пропущені букви, поясніть їх правопис. 

1. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході 

краєчок неба холодно, кр…ваво ч…рвонів (О. Гончар). 

2. Гілки д…рев мокро бл…щали, зволожені по-в…сняному (О. Гончар). 

3. Кр…ло зорі рум’янить тучі у голубій дал…ч…ні (В. Сосюра). 

4. Схололі в хмарах крап…льки води п…рлинами котилися в сади (М. Бажан). 
5. Під в…селкою у голубіні голуби л…тять (В. Лучук). 

6. З пш…ничного поля Данило поглянув на той обш…р, який густіше проростав туманом 

та й зн…кав у тумані (М. Стельмах). 

7. У небі віт…р куч…рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат…хає, й 

знов шумить (М. Рильський). 

 

 Вправа 3. Перекладіть речення з російської мови на українську. Порівняйте правопис 

букв е та и в обох мовах. 

 

Листва на березах была еще почти вся зеленая (И. Тургенев). Вода заблестела, как 

расплавленный металл (В. Шишков). Серебристые поля сверкали в темном небе над 

спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала 

мне из далеких глубин галактики (Ю. Бондарев). 

 

 Вправа 4. Запишіть слова у дві колонки: у першу - з ненаголошеним е, у другу - з 

ненаголошеним и. 

 

З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, 
чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, 

з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро. 

 

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву - прочитаєте народну мудрість. 

https://www.youtube.com/watch?v=fov3GHiSWuQ


 Вправа 5. Перепишіть слова і вставте пропущені букви е, и. Поясніть їх правопис. 

Виділіть слова, написання яких перевіряється за словником. 
 

Розд…влятися, т…хнічний, гал…рея, пробл…матичний, кр…вавий, стр…міти, заб…рати, 

невм…рущий, завм…рати, т…рплячий, прод…ш…вити, мат…мат…ка, усвідомл…ний, 

зб…р…гти, кр…тичний, б…р…жливий, нем…лосердний, пов…ртатися, ущ…мити, 

неприм…ренний, справ…дливий, м…нулий, тр…мтіти, дзв…нить, ос…литися, 

зв…чайний, гр…міти, дж…р…ло, вс…р…дині, в…селка, ш…л…стіти, принц…повий, 

р…кторат. 

 

   КУЛЬТУРА СЛОВА (записати до зошита) 

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. 

Іко´нопис, крице´вий, кро´їти, лю´стро, металу´ргія. 

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання. 

 

 НЕПРАВИЛЬНО  ПРАВИЛЬНО 

грецький горіх волоський горіх 

виявити дану проблему виявити цю проблему 

природня поведінка природна поведінка 

живописна місцевість мальовнича місцевість 

завітна мрія заповітна мрія 

являється прикладом є прикладом 
 

 

 

 

Домашнє завдання. 

1. Вправа 3 (с.87) 

2. Вправа 5 тести (с. 87-88) 

3. Пройти онлайн-тестування по темі «Складні випадки написання слів з 

ненаголошеними е-и» (до 08.11.20) за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8724163  
 

 

Електронний підручник за посиланням: https://lib.imzo.gov.ua/wa- 

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr- 

mova10-gramota.pdf 

 

Примітка. Виконане д/з переслати на електронну пошту викладача 

zaychenkoigor1975@gmail.com або у VIBER 0634306971. 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8724163
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-gramota.pdf
mailto:zaychenkoigor1975@gmail.com


Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними 
 

В українській мові лише три голосні в ненаголошеній позиції вимовляються невиразно. 

Це о, е, и. 
 

1. Слід пам’ятати, що в складах з ненаголошеними е, и, о пишеться та сама літера, що й 

під наголосом. Напр.: голубка – голуб; розумний – розум; робити – робить; весна – весни, 

крило – крила;великий – велич; клекотати – клекіт; широкий – широко, шепотати – 

шепіт; щеміти – щем. 

У деяких словах сумнівний о наголосом не перевіряється, напр.: союз, лопух, сокира. 
Правопис цих слів треба запам’ятати. 

 

2. Звуки а і о звучать чітко. Але деякі слова треба ЗАПАМ’ЯТАТИ! 
 

О (комин, борсук, комиш, комірка, кропива, погон, пором, слов’яни, крохмаль, лопата, 

отаман, коровай, гончар, солдат, козак, поганий, богатир (у знач. силач). 
 

А (гаразд, хазяїн, халява, гарячий, гарячка, качан, кажан, багатир ( у знач. багач), 

багаття багато, багатий). 
 

3. Якщо слово не підпадає під жодне правило, правопис перевіряємо за орфографічним 

словником. Наприклад: левада, леміш, кишеня, минулий, які мають постійний наголос, 

перевіряються за словниками. 
 

 

 

 

 

 
4. Завжди пишемо Е: 

Не бійтесь заглядати у словник, 

Це пишний яр,  а не сумне провалля 

Збирайте, як розумний садівник, 

Достиглий овоч у Грінченка й Даля. 

 

 

 

 
М. Рильський 

а) У групах -ере-, -еле-: дерево, берег, селезень, шелест, пелена, веретено, мереживо. 

б) У суфіксах -ен-, -еня-, -енк-, -еньк-, -есеньк-, -ечк-, -тель, -ер: доручений, гусеня, 

Петренко, ніженька, гарнесенький, сонечко, учитель, восьмеро, вихователь. 

в) Якщо е при зміні слова випадає: вітер, бо вітру, березень, бо березня, хлопець, бо 

хлопця, травень, бо травня. 
 

5. И завжди пишеться: 

а) У групах -ри-, -ли- між приголосними у відкритих складах: тривога, дрижати, 

кривавий, стримати, глитати. 

б) Зрідка ненаголошений и в групах -ри-, -ли- перевіряється наголосом: тримати 

(стримувати), кришати (крихта), блищати (блиск). 

У ряді слів не під наголосом відповідно до вимови пишеться -рі-, -лі-: дрімати, 

дрімливий, дрімота, тріщати, перебріхувати, злітати. 
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