
Тема. Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних 

 

План  

1. Подвоєння приголосних букв унаслідок збігу однакових звуків на 

межі частин слова. 

2. Збіги приголосних, що сталися  внаслідок різних змін звуків 

3. Подовження н у прикметниках і дієприкметниках, 

відприкметникових іменниках 

4. Подовження приголосних між двома голосними 

 

 

1. Подвоєння приголосних букв унаслідок збігу однакових 

звуків на межі частин слова. 

  Приголосні подовжуються внаслідок збігу однакових звуків на межі 

частин слова (одна частина слова закінчується, а друга починається на той 

самий приголосний): 

а) префікс + твірна основа (основа, від якої твориться слово): 

наддніпрянський, беззбройний, роззиратися, оббігти, ввечері, ззаду, 

возз’єднаний; 

б) твірна основа з кінцевим н + суфікс н: законний, осінній, щоденний, 

вершинний, законність, щоденник, віконниця; але: буквений (букв+е+ний), 

казармений (казарм+е+ний), пореформений, юний, юність, скляний, 

олов’яний, дерев’яний, качиний (такого збігу двох н тут нема); 

в) дієслівна форма з кінцевим с + частка ся: піднісся, пасся, трясся, 

розрісся; 

г) у складних словах: трьохсоттисячний, піввікна, юннат (юний 

натураліст), страйкком (страйковий комітет), військкомат (військовий 

комісаріат). 

 

2. Збіги приголосних, що сталися  внаслідок різних змін звуків 
У словах типу козаччина, Донеччина, Німеччина, що походять від слів 

козацький, донецький, німецький (у яких є суфікс -цьк-), подовжується 

приголосний ч. Подовжуються приголосні також у словах ссати, бовваніти, 

лляний (або льняний), овва; останній, старанний, притаманний, захланний і 

похідних. 

 

3. Подовження н у прикметниках і дієприкметниках, 

відприкметникових іменниках 
Подовжується приголосний н у наголошених суфіксах -енн-, -анн- 

прикметників і прислівників, що означають велику міру якості: нескінчéнний, 

непримирéнний, недоторкáнний, нездолáнний, несказáнний, страшéнний, 

здоровéнний, числéнний, нескінчéнно, несказáнно, страшéнно. 

Подовжується приголосний н і в наголошених суфіксах прикметників-

старослов’янізмів: свящéнний, благословéнний, блажéнний, огнéнний, 

мерзéнний, а також: божéственний. 



Але ніколи не подовжується приголосний н у суфіксах 

дієприкметників: недотóрканий, нескáзаний, нескíнчений, вихований, 

намальований, приречений, зібраний, захоплений, даний, написаний. Не 

подовжується приголосний н, зокрема, й у прикметниках юний, шалений, 

скажений, жаданий, нежданий. 

В іменниках на -ість, утворених від прикметників, написання -нн- або -

н- зберігається: нескінчéнність, непримирéнність, нездолáнність, 

мерзéнність; старанність, але: приреченість, вихованість, зібраність, 

захопленість, юність. 

4. Подовження приголосних між двома голосними 

Подовжуються м’які зубні та пом’якшені шиплячі, якщо вони стоять 

між двома голосними: 

а) в іменниках середнього роду (крім тих, що означають назви малих 

істот): життя [жит'т'а], знання, знаряддя, колосся, мотуззя, гілля, збіжжя 

[зб‘іж‘ж‘а], клоччя, піддашшя (але: теля, кошеня); 

б) в орудному відмінку однини іменників жіночого роду перед 

закінченням -ю: сіллю, міццю, міддю, тінню, віссю, ніччю, подорожжю, 

тушшю (але: радістю, жовчю); 

в) у словах Ілля, суддя, рілля, породілля, стаття, баддя, зрання, 

спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню. 

Якщо м’який приголосний стоїть не між двома голосними, то 

подовження не відбувається: бажань (хоч бажання), облич (хоч обличчя), 

подільський (хоч Поділля), щастя (хоч життя), Поволжя (хоч 

Запоріжжя), Керчю (хоч річчю), нехворощю [нехворошч‘у] (хоч піччю). 

Виняток становить дієслово ллю, ллєш і т.д., в якому звук л' 

подовжився на початку слова (не між двома голосними). 

В іменниках стаття, баддя, породілля нема подовження в родовому 

відмінку множини: статей, бадей, породілей, хоч в усіх інших відмінках 

подовження зберігається: статті, статтею…, бадді, баддею…, породіллі, 

породіллею… 
 

 

 

 Завдання  

 Виконати вправи №  4, 7, 9, 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 1. Записати слова у  дві колонки: у  першу з  подвоєнням букв,  

у другу — без подвоєння. 

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, 

вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, 

адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий,  роз’єднан..ий, олов’ян..ий, 

нескінчен..ий, електрон..ий, дерев’ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, 

аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий. 

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте вислів В. 

Сухомлинського. 

Вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, 

радіст..ю, з безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніт..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у 

сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, 

шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, зі  зліст..ю, ненавист..ю, 

чверт..ю. 

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву — прочитаєте народну 

мудрість. 

 

Вправа 2.  Переписати речення й  вставити в  словах пропущені букви. 

Пояснити правопис виділених слів. 

1. З розпеченими обли..ями, обі..яні потом, замазані болотом 

метушаться люди коло вогню (М. Коцюбинський). 2. Його сірі з проси..ю очі 

світились лагідністю і  добротою (Ю.  Збанацький). 3. я  попросив Софію 

розповісти про сім’ю, яка прийняла її  по  замі..ю (Ю.  Збанацький). 4.  Скупе  

промі..я осі..ього сонця самітньо відсвічує немічною прозолотою на  білому 

тілі беріз (О.  Донченко).   5. Скільки ще пісень, ще стільки слів несказа..их у  

серці (В. Сосюра). 6. Місяць другий вже ведеться нескінче..а та облога (Леся 

Українка). 

 

Вправа 3. Переписати слова, замість крапок поставити пропущені 

букви. Пояснити їх  правопис. Вказати, на  межі яких частин слова 

відбувається подвоєння. 

Бе..смертний, ро..кричатися, ро..бити, бе..збройний, ..писати, 

бе..платний, ..робити, ро..стелити, ..шити, ..казати, ро..казати, ..ховатися, 

бе..захисний, ро..пустити, ..фотографувати, ро..питати, во..’єдна..я, щоде..ик, 

жи..я, страше..ий, ві..іл, завда..я, годи..ик, незрівня..ий, воло..я, розрі..я, 

ро..броїти, узлі..я, Запорі..я, тума..ий, обли..я, ві..аль, здорове..ий, підні..я. 

 

Вправа 4. Записати подані слова, вставити пропущені в них букви. 

Пояснити написання подвоєних приголосних. 

Без..астережний, закон..ий, годин..ик, від..іл, воз..єднан..я, від..ати, 

об..ійти, гуман..ий, вин..ий, страшен..ий, старан..о, священ..ий, незнищен..ий, 

нескінчен..ий, в..ічливий, Ган..а, бов..аніти, міськ..ом, причин..ий, в..есь, 

возніс..я, письмен..ий, незлічен..ий, військ..мат. 



 

Вправа 5. Перекласти слова українською мовою. Пояснити 

особливості їх написання в обох мовах. 

Бессердечный, матросский, тбилисский, соломенный, нежданный, 

Полесье, Поволжье, Прикарпатье, судья, болью, артелью, статья, смертью, 

взаимностью, счастье, Припятью, убеждение, мазью, пропагандирование, 

льют, упразднение, злоупотребление, верфью, здоровье, знание, гордостью, 

Приднепровье, чувство, скатертью, ночью, бесчестье. 

 

Вправа 6.  Переписати речення, розкрити дужки, вставити пропущені 

букви. Пояснити правопис подвоєних приголосних. 

1.Я честь ві(д)ам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами 

(Леся Українка). 2. Спогад проні(с)я в його пам’яті з блискавичною 

швидкістю в якихось мільйо(н)их долях моменту (О. Довженко). 3. В о(б)итій 

ряднами і простирадлами сільській хаті хірург працював без перерви оце вже 

кілька днів (О.  Довженко). 4. Свіжа росли(н)ість блищала під блакитним 

небом проти сонця (М. Коцю  бинський). 5. Непереможна безборо(н)ість — 

твій меч єдиний і  єдиний щит (Л. Костенко). 6. Темнокрилим гайворо(н)ям   

налетіла на нас прикордо(н)а варта (М. Стельмах). 7. Неначе скарб дорого  

ці(н)ий ми рідне слово берегли (М. Рильський). 

 

Вправа 7. Переписати подані слова, розкрити дужки. Пояснити 

правопис слів. 

Бе(з)астережний, ві(д)аний, ві(д)окремити, бе(з)успішний, молодіс(т)ю, 

ро(з)броїти, світа(н)я, зна(н)ь, щас(т)я, столі(т)ь, По-лі(с)я, ста(т)я, (л)яний, 

бо(в)аніти, Ві(н)и(ч)на, солдат(ч)ина, на(д)ністрянський, ві(д)зеркалилася, 

зако(н)ий, прикордо(н)ик, кар  ти(н)а, (в)есь, (в)ічливий, розрі(с)я, 

пере(д)ень, неви(н)ий, самовпевне(н)о, стара(н)о, свяще(н)ий, сказа(н)ий, 

напруже(н)ість, само  ві(д)ано, захопле(н)ий, воста(н)є, незвіда(н)ий, 

вихова(н)ість, ю(н)ат, натхне(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий, ці(н)ість. 

 

Вправа 8. Переписати речення, розкрити дужки, написати, де потрібно, 

дві букви згідно з правилами українського правопису. 

1. З  пісні в  світі виросло безсмер(т)я (Є. Летюк). 2. Хай же вічно 

красується доблес(т)ю наша земля! (О.  Довженко) 3.  Світлою радіс(т)ю 

повниться серце моє (П.  Дорошко). 4.  Двадцятий вік — зверше(н)ь і задуми, 

вік роздорі(ж) (Р. Братунь). 5. Рябіло в  очах від безлічі людських обли(ч) (П. 

Загребельний). 6. Йдемо крізь бурю, спеку, лід, розвідники столі(т)ь (П. 

Дорошко). 

 

Вправа 9. Утворити від дієслів іменники, пояснити їх правопис. Поставити 

наголос в утворених словах. З трьома словами (на вибір) скласти речення й  

записати їх. 

Усвідомлювати, запровадити, втілити, переконати, читати, видати, 

зобов’язати, нарікати, застерігати, порівняти, судити, жити, сприяти, 



відчувати, атестувати, фінансувати, асигнувати, кредитувати, 

оприбутковувати. 

 

Вправа 10.  Поставити наведені іменники в  орудному відмінку 

однини, пояснити їх написання. 

Молодь, галузь, розповідь, зустріч, молодість, повість, чесність, ніч, 

річ, відомість, мазь, міль, мить, подорож, паралель, вісь, можливість, Русь, 

кількість, власність, якість, акварель, любов, активність, продуктивність, 

тінь, січ, Хатинь. 

 

Вправа 11. Перепишіть, де треба, подвоюючи букву н. 

1. Багато слів написа(н)о пером. Неска́за(н)е лишилось несказа́(н)им. 2. 

Світ незбагне́(н)ий здалеку і зблизька. 3. Я хочу в степ. Я хочу в 

непоміче(н)ість. 4. Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в тума(н)ому 

вікні. 5. Моя любове! Я перед тобою, бери мене в свої блаже(н)і сни. 6. О, як 

натхне(н)о вміє він не грати! 7. А я іду. Іду, як завороже(н)а, над прірвою в 

блакитному саду. 8. Що сьогодні? Який веселий фрагмент із моєї шале(н)ої 

долі? 9. Поети, не катуйте читача! То непроще́(н)о — гріх багатослів’я (З тв. 

Л.Костенко). 10. Нема речей непізна́(н)их, є лише досі не пі́з(н)ані 

(М.Рильський). 
 

 

 

 


