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Визначення фонем в українській мові 

 

Фізичних звуків, які використовують мовці, є безліч: адже той самий звук, 

скажімо а, може бути вимовлений по-різному, тим більше різними людьми з 

відмінними органами мовлення. Але, сприймаючи ці фізичні звуки від різних 

мовців на слух, ми якимось чином кожного разу зводимо їх до невеликої 

кількості звукотипів — фонем, упізнаємо їх і завдяки цьому ототожнюємо й 

розрізняємо морфеми, слова та речення, а відтак і закодовану в них 

інформацію.  

Звуки мови — фізичне явище: вони виникають внаслідок коливання 

повітря; фонеми — ідеальне явище: вони існують у нашій уяві як еталони для 

розпізнавання звуків (так само, як існують у нашій уяві узагальнені образи 

яблука, груші, вишні, черешні тощо, завдяки яким ми й розпізнаємо ці плоди). 

Скільки ж є фонем в українській мові? 

Свого часу відомий мовознавець О.Н.Синявський виділяв в українській 

мові 12 голосних і 59 приголосних фонем. О.Б.Курило пропонувала вважати 

самостійними фонемами української мови 12 голосних і 44 приголосні. 

П.П.Коструба, автор відповідного розділу в академічному виданні “Сучасна 

українська літературна мова” (К.: Наукова думка, 1969), зіставляючи 

розрізнювальну здатність певних звуків у різних словах, визначив 6 голосних і 

32 приголосні фонеми. На цьому тепер сходяться всі мовознавці, які пишуть 

про фонемний склад української мови (див., зокрема, видання “Українська 

мова: Енциклопедія”. — К., 2000. — С. 699). 

Як же все-таки ми сприймаємо, ототожнюємо й розрізняємо звуки мови? 

Людина, орієнтуючись у навколишньому світі, впізнає предмети не за 

їхнім цілісним образом, а за певними ознаками, прикметами. Наприклад, ту 

саму людину ми впізнаємо незалежно від того, як вона одягнута, яка в неї 

зачіска; той самий краєвид ототожнюємо і влітку, коли все зеленіє, і взимку, 

коли зелені нема. Так само ми розрізняємо й різні звуки, які чуємо, — не за 

їхнім суцільними звучанням, а за якимись характерними ознаками, 

абстрагуючись від особливостей вимовляння їх різними людьми і від 

навколишніх шумів. 

Характерними ознаками для фізичних звуків людської мови є положення 

органів мовлення під час творення їх. Сприймаючи фізичні звуки чужого 

мовлення, ми повторюємо в уяві ті самі мовленнєві дії, які виконує мовець, 

коли промовляє їх. Таким чином, фізичні звуки мови в нашій свідомості 

протиставляються один одному своїми артикуляційними особливостями. 

Фізичні звуки з однаковими артикуляційними характеристиками й становлять 

окремі фонеми, завдяки яким ми ототожнюємо й розрізняємо морфеми, слова й 

речення. 



Кожен голосний звук в українській мові являє собою поєднання 

чотирьох одночасних мовленнєвих дій. 

Перша дія полягає в участі чистого тону в творенні звука. Видихуване 

повітря, спричинивши дрижання голосових зв’язок, далі проходить без 

перешкод. Звук, який утворився завдяки коливанню голосових зв’язок, набуває 

того чи іншого тембру в ротовий порожнині, форму якої змінює язик і яка, 

таким чином, є змінним резонатором. 

Друга дія полягає в напруженні частини язика: 1) передньої (голосні 

переднього ряду: е, и, і); 2) задньої (голосні заднього ряду: а, о, у). 

Третя дія передбачає піднесення напруженої частини язика в три 

положення: 1) найнижче (голосні е, а); 2) середнє (голосні и, о); 3) найвище 

(голосні і, у). 

Четверта дія — це: 1) підсилення голосом (наголошені голосні а , о , у , е , и , 

і ); 2) непідсилення (ненаголошені голосні а, о, у, е, и, і) утвореного звука. 

Таким чином, голосні фонеми української мови розрізняються за 8 

ознаками: 

1) за наявністю чистого тону (1 ознака); 

2) за рядом — передній чи задній (2 ознаки); 

3) за підняттям язика — низьке, середнє чи високе (3 ознаки), причому тут 

враховується не міжнародна класифікація звуків, а відносне положення язика 

при творенні різних суміжних звуків; 

4) за наголосом — наголошений чи ненаголошений (2 ознаки). 

Отже, якщо водночас поєднуються такі чотири дії, за яких: 1) виникає 

чистий тон; 2) напружується задня частина язика; 3) ця частина язика 

підноситься середньо; 4) звук не підсилюється, — то ми сприймемо це як звук о 

в слові о    . Якщо ж: 1) так само чується чистий тон; 2) напружується передня 

частина язика; 3) ця частина язика підноситься найвище; 4) звук підсилюється, 

— то ми сприймемо це як звук   в цьому самому слові. А якщо підсилимо не 

другий, а перший голосний, то почуємо вже слово о      

Так само за допомогою наголосу розрізняємо іменники     о  і    о  , 

         і         , різні частини мови       і      ,  о    і  о   , словоформи       і 

     ,  о  о   і  о о    тощо. Наголос, отже, так само, як і ступінь піднесення 

язика чи місце напруження його, відіграє розрізнювальну роль. Таким чином, 

очевидно, О.Н.Синявський та О.Б.Курило мали рацію, коли в українській мові 

виділяли 12 голосних фонем. 

Сплутуються при сприйманні лише ті ненаголошені голосні фонеми, які 

творяться поруч: е—и, и—і, а—о, о—у (чотири пари). 

Приголосні звуки так само, як і голосні, являють собою поєднання 

чотирьох одночасних мовленнєвих дій. 

Перша дія полягає в участі тону й шуму в творенні звука і має три 

можливості: 1) тон переважає над шумом (сонорні: м, в, н, л, р, й); 2) шум 

переважає над тоном (дзвінкі: б, д, дз, з, дж, ж, ґ, г); 3) звук твориться лише за 

допомогою шуму (глухі: п, ф, т, ц, с, ч, ш, к, х). 

Друга дія передбачає чотири можливі розташування перепони: 1) на 

губах (губні: м, в, п, б, ф); 2) на зубах (зубні: д, т, з, дз, с, ц, л, н); 3) на 



) ) ) 

піднебінні (піднебінні: р, й, ш, ч, ж, дж); 4) в задній частині ротової 

порожнини (задньоротові: ґ, к, г, х). 

Третя дія має на увазі три можливі способи подолання перепони: 1) 

видихуване повітря прориває перепону (зімкнені: м, б, п, н, д, т, ґ, к); 2) 

повітря проходить крізь щілину (щілинні: в, ф, л, з, с, г, х); 3) повітря спочатку 

прориває перепону, а потім проходить крізь щілину (зімкнено-щілинні: дз, ц, 

дж, ч). 

Четверта дія полягає: 1) у непіднятті спинки язика (твердий: д, т, з, дз, с, 

ц, л, н, р); 2) у піднятті спинки язика (м’який: д΄, т΄, з΄, дз΄, с΄, ц΄, л΄, н΄, р΄, й΄). 

Таким чином, система приголосних фонем української мови має такий 

вигляд (   — зімкнені; щ  — щілинні;   -щ  — зімкнено-щілинні): 
 

За участю 

тону й 

шуму 

За місцем і способом творення 

губні зубні тверді зубні м’які піднебінні задньоротові 

   щ       -щ  щ       -щ  щ    -щ щ     щ  

сонорні м в н — л н′ — л′ р, р′ й — — 

дзвінкі б — д дз з д′ дз′ з′ дж ж ґ г 

глухі п ф т ц с т′ ц′ с′ ч ш к х 

 

Приголосні фонеми української мови розрізняються за 12 ознаками: 

1) за участю тону й шуму — сонорний, дзвінкий чи глухий (3 ознаки); 

2) за місцем перепони — губний, зубний, піднебінний чи задньоротовий (4 

ознаки); 

3) за способом творення — зімкнутий, щілинний чи африкат (3 ознаки); 

4) за палатальністю — твердий чи м’який (2 ознаки). 

Таким чином, в українській мові є 32 приголосні фонеми. 

Отже, якщо водночас поєднуються такі чотири дії, за яких: 1) шум 

переважає над тоном; 2) перепона виникає на зубах; 3) повітря прориває 

перепону; 4) спинка язика не піднята, — то ми сприймемо це як звук д. Якщо ж: 

1) тон переважає над шумом; 2) перепона виникає на піднебінні; 3) повітря 

проходить крізь щілину; 4) спинка язика піднята, — то ми чуємо звук й. 

Усі інші ознаки (лабіалізація голосних у, о, носовий характер м, н, 

вібрація при творенні р, глотковість г, латеральність л, пом’якшення 

приголосних перед і тощо) — додаткові, супутні. На розпізнавання фонем вони 

суттєво не впливають, а тільки надають певного забарвлення окремим звукам. 

Треба мати також на увазі, що один звук може передавати дві фонеми 

(наприклад, довгі звуки с′: і ц′: у словах  ч ш я   чи с′:а],  ч ть я   чи ц′:а] 

передають кожен відповідно по дві фонеми шс′ і т′с′ — в українській мові є 

довгі звуки, але довгих фонем нема); звук може не вимовлятися, випасти, але 

фонему ми домислюємо (слово     й, у якому випав звук т, ми все-таки, 

незважаючи на це, сприймаємо як похідне від   т , а не від   ). 

Основні ознаки фізичних звуків сприймаються не розрізнено‚ не окремо‚ а 

в комплексі й одночасно і в словах — тільки так вони інформують про фонеми. 

Усе ж інше (особливості голосу мовця, індивідуальний тембр, деякі особливості 

промовляння звуків, навколишній шум) мовнослуховий аналізатор відсікає як 

несуттєве. Тому люди, які розмовляють однією мовою, й можуть розуміти одні 

одних. 
 


