
М е т а: систематизувати й узагальнити знання,
здобутi учнями в середнiх класах, про правопис слiв
iз ненаголошеними голосними; формувати орфо-
епiчнi навички, фонематичний слух, пам’ять, куль-
туру усного i писемного мовлення; удосконалювати
вмiння знаходити й виправляти орфографiчнi по-
милки в писемному мовленнi; виховувати в учнiв
повагу до особистостi, пошану до рiдної мови; роз-
вивати критичне та логiчне мислення; через дидак-
тичний матерiал вчити вiдчувати красу слова.

Т и п  у р о к у: урок систематизацiї знань, фор-
мування практичних умiнь i навичок, формування
мовної компетенцiї.

С о ц i о л о г i ч н а  з м i с т о в а  л i н i я: «Як па-
рость виноградної лози, плекайте мову» (М.Рильсь-
кий).

М i ж п р е д м е т н i  з в ’ я з к и: українська лiте-
ратура.

В н у т р i ш н ь о п р е д м е т н i  з в ’ я з к и: фоне-
тика (характеристика звукiв), орфоепiя (правильна
вимова ненаголошених голосних), орфографiя
(правопис ненаголошених голосних), лексикологiя
(визначення синонiмiв, багатозначних слiв), сло-
вотвiр (визначення морфем), культура мовлення i
стилiстика.

Ц i л i  (о ч i к у в а н i  р е з у л ь т а т и):
Учнi знатимуть: 
вiдомостi про голоснi i приголоснi звуки;
правопис ненаголошених голосних;
складнi випадки правопису ненаголошених го-

лосних;
орфоепiчнi норми;
способи перевiрки правопису ненаголошених

голосних. 
Учнi вмiтимуть:
визначати орфограму «Ненаголошений голос-

ний»;
знаходити цю орфограму в авторських текстах;
помiчати недолiки усного та писемного мовлен-

ня i виправляти їх;
формулювати цiлi та завдання уроку;
працювати колективно, у групах, у парах;
робити висновки й узагальнення щодо спiльної

роботи з теми.
М е т о д и, п р и й о м и  i  ф о р м и  р о б о т и: ак-

тивне та iнтерактивне навчання (робота з iнтерак-
тивною дошкою, дiалог «учитель–учень», застосу-
вання технологiї ЗХД (Що знаємо?, Про що хочемо
дiзнатися?, Про що дiзналися?), «Мiкрофон», робо-
та у групах, робота в парах, «Незакiнчене речення»,

«Спiймай помилку», робота з таблицями, творче
конструювання).

О б л а д н а н н я: комп’ютер, iнтерактивна дош-
ка, презентацiя, дидактичний матерiал.

П е р е б i г  у р о к у
І. Мотивацiйний етап. 
Актуалiзацiя суб’єктного досвiду. Читання

поезiї М.Рильського «Мова».
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Полiть бур’ян. Чистiша вiд сльози
Вона хай буде. Вiрно i слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч i живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан спiває –
Народ говорить. І любов, i гнiв
У тому гомонi морськiм. Немає
Мудрiших, нiж народ, учителiв;

У нього кожне слово – це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.
Не бiйтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садiвник,
Достиглий овоч у Грiнченка й Даля,
Не майте гнiву до моїх порад
І не лiнуйтесь доглядать свiй сад. 

�Прокоментуйте поетовi настанови. Яка з по-
рад, висловлених у вiршi, спонукала вас до роз-
думiв?

Забезпечення емоцiйної готовностi до уроку.
Створення позитивного настрою (побажання
гарного настрою й успiшної роботи на уроцi).

ІІ. Цiлевизначення i планування.
Повiдомлення теми та завдань уроку. 
Узгодження цiлей уроку з учнями:
�Повторення вiдомостей про фонетику як

роздiл мовознавства.
�Робота з визначення ненаголошених голос-

них, пояснення правопису.
�Вироблення вмiнь бачити й оцiнювати засоби

виразностi в текстах, помiчати недолiки мовлення
та виправляти їх.
�Узагальнення знань про складнi випадки пра-

вопису ненаголошених голосних.
�Формування практичних умiнь i навичок зна-

ходити способи перевiрки правопису ненаголоше-
них голосних.
�Рефлексiя дiяльностi щодо досягнення успiху

на уроцi.
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СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ СЛІВ 
ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ
Урок у 10 класi



�Оцiнювання. Домашнє завдання.
«Незакiнчене речення», «Мiкрофон». Учнi до-

повнюють цiлi:
� На уроцi хочу почути, дiзнатися про … .
� Менi цiкаво було б з’ясувати … .
� Хочу навчитися правильно визначати … .
� Хочу поглибити знання з ... .
� Не сподiваюся вiдкрити для себе нiчого нового.
� Маю намiр полiпшити знання, досягнути успiхiв … .
Обговорення в парах та озвучення резуль-

татiв вiдповiдей. У процесi уроку учнi працюють
iз таблицею «ЗХД»:

ІІІ. Опрацювання навчального матерiалу.

Актуалiзацiя знань. (Фонетика.)
Б е с i д а

� Пригадайте, що вам вiдомо про фонетику як роздiл
мовознавчої науки. Що вивчає цей роздiл? 

� Що ви знаєте про звуки української мови?
� Пригадайте правила правопису ненаголошених го-

лосних.
� Чи виникали у вас труднощi щодо визначення на

письмi орфограми «Ненаголошений голосний»? 
� Якi є способи перевiрки правопису ненаголошених

голосних?
Робота з опорною таблицею.

Способи перевiрки ненаголошених голосних
1. Щоб перевiрити пра-

вильнiсть написання слiв,
треба змiнити наголос, аби
ненаголошений голосний
став голосним

Сестра – сестри, великий
– велетень, тихенький –
тиша, голубка – голуб, ро-
зумний – розум

2. Е пишеться, якщо не-
наголошений голосний ви-
падає

Справедливий – правда,
вiтерець – вiтру, травень
– травня

3. Е пишеться у сполу-
ченнях -ере-, -еле-

Смерека, береза, берег,
шелест

4. Е пишеться в суфiксах
-ен(я)-, -ен-, -енк-, -еньк-,
-есеньк-, -ечк-, -тель, -ер-

Козеня, доручений, руче-
нька, семеро, маленький, ву-
зесенький, вихователь, сте-
жечка, скоєний

5. Е пишеться в закiнчен-
нях дiєслiв І дiєвiдмiни

Кажеш, їдеш, пишеш, чи-
таєш, колеш

6. И пишеться в закiнчен-
нях дiєслiв ІІ дiєвiдмiни

Креслиш, дзвениш, гри-
миш, чистиш, сушиш

7. И пишеться в суфiксах
-ив-, -ик-, -ин-, -ищ-, -ичок-,
-ичк-, -ист-

Печиво, вiнчик, панщина,
згарище, кошичок, вуличка,
зворушливий, подушечка

8. И пишеться в рядi слiв
у групах звукiв -ри-, -ли-
мiж приголосними у вiд-
критих складах

Бринiти, гримiти, дри-
жати, плигати, тривожи-
ти

9. В iнших випадках – пе-
ревiряти за словником

Кишеня, пирiг, пшениця,
чемпiон, керувати, легенда,
чекати, лемiш, марево,
маєво, але видиво, куриво

Що знаємо? Про що хочемо
дiзнатися? Про що дiзналися?

Робота у групах. 
�До кожного з дев’яти правил дiбрати прикла-

ди, пояснити правопис. (Представники кожної з
груп наводять приклади, коментують правопис.)
�Переписати речення, вставити пропущенi бук-

ви. ОбEрунтувати вибiр орфограм.
1-ш а  г р у п а.
Для нас рiдна мова – не тiльки дорога спадщ..на, яка

об’єднує в собi народну мудрiсть, виробл..ну д..сятками й
сотнями поколiнь. Це наша гордiсть, бо все, що створ..но
нею, увiйшло в скарбницю загальнолюдської культури
(А.Матвiєнко).

2-г а  г р у п а.
Найпр..краснiший витвiр пр..роди, найвищий ступiнь

у її розв..тку – це Людина з її розумом, волею, здатнiстю
до творчостi. 

Людина, яка не люб..ть мови рiдної мат..рi, якiй нiчо-
го не промовляє рiдне слово, це людина без роду й
плем..нi (В.Сухомлинський). 

3-т я  г р у п а.
Мова є найг..нiальнiшим наслiдком мат..рiальної i ду-

ховної дiяльностi багатьох поколiнь, а кожне створ..не
слово – це символ сформованої iдеї, витвор..ної у в..ли-
ких зусиллях людини проникнути у свiт природи, у саму
себе (Г.Нудьга).

Мiнi-диктант.
Мова – одне з чудес, за допомогою якого люди пере-

дають найтоншi вiдтiнки думок i почуттiв. Вона вiддзер-
калює душу народу, його iсторiю. Збагнути таємницю мо-
ви, прочитати iсторiю слiв, а звiдси – предметiв та явищ,
може тiльки той, хто знає мову.

Глибокi знання рiдної мови, досконале володiння нею
– одна з важливих ознак високої культури й освiченостi
людини.
�Зiставте цей текст диктанту, висвiтлений на

мультимедiйнiй дошцi, зi своїм.
Якi правила ви застосували, перевiряючи напи-

сане?
Пояснювальний диктант.
1. Мовна культура – це живодайний корiнь культури

розумової, високої, справжньої iнтелектуальностi (В.Су-
хомлинський). 2. Мова людини – своєрiдний лакмусовий
папiрець, який виявляє рiвень її загальної культури,
освiченостi, внутрiшньої iнтелiгентностi. Плекання висо-
кої культури мови – це свiдчення нашої любовi i
прив’язаностi до рiдного слова, поваги до свого народу
(З довiд.). 3. Яке то щастя – мати мову, якою створено
«Кобзар»! Оту святу, многовiкову – наш найдорожчий
Божий дар! (В.Квiтневий).

Робота з пiдручником. Впр. 48, с. 45 (Глазо-
ва О., Кузнецов Ю. Українська мова: Пiдручник для
10 класу загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
Академiчний рiвень. – К.: Зодiак-ЕКО, 2010).

Робота у групах.
М i н i - т е с т

І. З’ясувати, який спосiб слiд застосувати для пе-
ревiрки вживання ненаголошених е, и у словах:

тижд..нь, рiв..нь (1-ша група);
пе..нал, л..мон, т..атр (2-га група);
р..зумний, зам..рзати (3-тя група).
1. Змiнити форму слова, щоб сумнiвний звук

став наголошеним.
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2. Дiбрати спiльнокореневе слово, щоб наголос
падав на сумнiвний звук.

3. Добираючи спiльнокореневi слова або форми
того самого слова, перевiрити, чи не випадає
сумнiвний голосний.

4. Пересвiдчитися, чи сумнiвний звук не входить
до сполучень -ере-, -еле-.

5. Звернутися до словника. 
ІІ. Записати три слова, в яких у ненаголошенiй

позицiї пишеться буква е.
ІІІ. З’ясувати, у якому рядку на мiсцi пропуще-

ної лiтери в усiх словах слiд писати и:
а) с..мпатiя, л..мон, с..стема, ас..метрiя, ц..ферблат;
б)Єг..пет, Пар..ж, с..лует, к..но, в..кiнг;
в)р..нг, к..ргиз, ж..раф, к..лограм, ц..клон;
г) в..мпел, г..гант, в..траж, ф..рма, к..моно;
E) ф..нiш, д..зель, б..нт, д..сциплiна, д..спут.
�Прокоментувати результати.

ІV. Рефлексiя.
– Що ви з’ясували на сьогоднiшньому уроцi?
– Чи вдалося досягнути мети? Яким чином?
– Чи звернули увагу на добiр мовного ма-

терiалу? Якою темою об’єднаний вiн?
– Пiд час виконання яких завдань мали труд-

нощi?
– Що для вас виявилося найважливiшим?
– Над чим варто ще попрацювати?
– Чи справдилися очiкування вiд уроку?
Домашнє завдання. Оцiнювання.
1.За пiдручником (Глазова О., Кузнецов Ю.

Українська мова : Пiдручник для 10 класу загально-
освiтнiх навчальних закладiв. Академiчний рiвень.
– К. : Зодiак-ЕКО, 2010) опрацювати правила
(с. 45), виконати впр. 49. 2. Створити власне пись-
мове висловлювання «Мова i я».

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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УСІМ НЕБАЙДУЖИМ!
ОЗОНiвкам i ОЗОНiвцям!

Хто цiкавиться проблемами особистiсно зорiєнтованого навчання, має творчi здобутки i тим,
хто лише роздумує!

12–13 жовтня 2011 року в м. Новоградi-Волинському Житомирської областi пiд егiдою
Мiнiстерства освiти i науки України вiдбудеться II Всеукраїнський фестиваль педагогiчних
iдей «Мiй особистiсно зорiєнтований урок».

У програмi фестивалю:
� презентацiя творчих здобуткiв учасникiв з питань особистiсно зорiєнтованого навчання ук-

раїнської мови й лiтератури;
� проведення вiдкритих урокiв i майстер-класiв;
� виставка учнiвських робочих портфолiо;
� презентацiя видавництв;
� дебати;
� робота тематичних груп.
Заявки на участь у фестивалi надсилайте до 15 вересня 2011 року на адресу журналу «Дивосло-

во» та електроннi адреси: anfas@ukr.net, pavel@linevich.com, dyvoslovo@ukr.net, ikras@ukr.net.
Форма заявки

Телефони для довiдок: 
044 2924106 – Редакцiя журналу «Дивослово»;
097 3301083 – Ірина Красуцька, заступник головного редактора видавництва «Освiта»;
066 8179409, 04141 55072, 04141 21169 – Павло Лiневич, завiдувач iнформацiйно-мето-

дичного центру мiського управлiння освiти м. Новограда-Волинського Житомирської областi;
096 3813627 – Анатолiй Фасоля, старший науковий спiвробiтник Інституту педагогiки НАПН

України.

Прiзвище, iм’я, по батьковi

Мiсце роботи, посада, науковий ступiнь, звання

Адреса

Контактний телефон, e-mail

У рамках фестивалю планую Наприклад: виступ iз теми (вказати), презенту-
вати власний досвiд, представити методичну
розробку, провести власний майстер-клас iз те-
ми (вказати), вiдкритий урок (клас i тема) тощо

Адреса, прiзвище, iм’я, по батьковi, посадової
особи для надсилання запрошення (якщо
потрiбно)


