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Правила в підручнику з рідної мови 

(за підручниками для 5 класу) 

 

Переді мною чотири підручники з рідної мови для 5 класу: 

О.П.Глазової та Ю.Б.Кузнецова (РМ-1), С.Я. Єрмоленко та В.Т.Сичової (РМ-

2), О.В.Заболотного та В.В.Заболотного (РМ-3) і М.І.Пентилюк, 

І.В.Гайдаєнко, А.І.Ляшкевич та С.А.Омельчука (РМ-4), які на 

Всеукраїнському конкурсі шкільних підручників 2004 року були визнані 

найкращими. І отже, найближчим часом котрийсь із них повинен стати 

основним, стабільним. Не буду говорити про їхню якість взагалі (у них є 

чимало позитивного, але є й свої вади), щоб мене не було звинувачено в 

упередженості, бо мої підручники з рідної мови для середньої школи (не 

тільки для 5 класу) на конкурсах зайняли десь десяте місце. Я й не вважаю їх 

найкращими, мені лише прикро, що автори підручників-переможців 

знехтували моїми методичними знахідками, які були позитивно сприйняті 

вчителями-мовниками. 

Але не про це річ. Своє бачення проблем викладання рідної мови в 

середній школі я вже виклав у статтях, що друкувалися, зокрема, в 

“Дивослові“: “Психологічний аспект у методиці викладання рідної мови” 

(1999, № 8), “Логічна структура української мови” (2000, № 2), “Роздум про 

мету викладання рідної мови в школі” (2004, № 9), “Шлях до пізнання мови 

(Про викладання рідної мови в 5 класі)” (2005, № 10), “Крок уперед, але…” 

(2006, № 2), “Наукові засади вивчення фонетики в школі“ (2007, №№ 10—

11). І, до речі, ніхто досі не заперечив мені публічно, не сказав, що я не маю 

рації. Поведу розмову лише про формулювання правил у названих 

підручниках, бо від цього залежить сприйняття їх і розуміння учнями, а 

відтак і практичне застосування. І саме в роботі над правилами найбільше 

розвивається мислення дітей. А це чи не найосновніша мета взагалі шкільної 

освіти. 

В 11-томному словнику дається таке визначення правила: “Положення, 

яким передається якась закономірність, стале співвідношення певних явищ”. 

Слово “закономірність“ тут пояснюється так: “Об’єктивно існуючий, 

постійний і необхідний взаємозв’язок між предметами, явищами або 

процесами, що випливає з їхньої внутрішньої природи, сутності; закон”. 

Закономірний — це суттєвий, не випадковий, об’єктивний. Щоб правило 

було істинним, воно повинно охоплювати всю сукупність розглядуваних 

явищ, враховувати всі їхні можливі ознаки, узагальнювати їхні властивості, 

бути чітко сформульованим, не допускати двозначних тлумачень. Крім того, 

слід пам’ятати й про можливість сприйняття правила дитиною: для цього 

воно повинно бути максимально лаконічнім і містити якомога менше 

підпунктів. 



Ось чотири визначення тексту в названих підручниках: “Текст — це 

група речень, об’єднаних між собою темою, головною думкою та 

граматично” (РМ-1); “Текст — це висловлювання з двох і більше речень, 

об’єднаних спільною думкою (темою)” (РМ-2); “Текст — це сукупність 

речень, розміщених у певній послідовності й об’єднаних спільним змістом” 

(РМ-3); “Текст — висловлювання, що складається з кількох речень, має 

певну змістову й структурну завершеність” (РМ-4). Цілком різні вони, і 

тільки в першому з них чітко й лаконічно названо основні ознаки тексту, в 

інших виділено або несуттєві ознаки, або не всі. 

Розгляд синтаксису в усіх чотирьох підручниках починається із 

словосполучення. Так передбачено програмою. А власне, навіщо в 

шкільному курсі з мови потрібна ця тема? Що вона додає учням для 

глибшого пізнання мови? Словосполучення так, як воно заплановане в 

програмі, зависає зайвим баластом у знаннях дітей. Його б треба було 

розглядати трохи пізніше — коли починаємо розбирати речення за його 

членами. Ось там і визначаємо підрядні (та сурядні) зв’язки, ставлячи 

питання від одного слова до другого, і відповідно виділяємо пари слів — 

словосполучення. Це потрібно для адекватного сприйняття й розуміння 

змісту речень. А поза тим — усе це формальність і схоластика. 

Лише в одному підручнику розкрито суть словосполучення: 

“Словосполучення є будівельним матеріалом для речень. Слова у 

словосполученні поєднуються за змістом і граматично” (РМ-3). Справді, 

будуючи речення, ми слова одне до одного добираємо за потрібним нам 

змістом і зв’язок між ними оформляємо за допомогою граматичних засобів. 

У трьох інших підручниках словосполучення неправомірно розглядається як 

лексична одиниця: воно, мовляв, називає предмет, ознаку або дію. Якщо так, 

то чим, власне, відрізняється одна від одної дія, названа в таких 

словосполученнях: іду  з братом, іду із сестрою, іду стежкою, іду степом 

чи вишиває хустину, вишиває блузку, вишиває сорочку тощо? Нічим. 

Насправді ж, словосполучення — це синтаксична одиниця, яку ми кожного 

разу, коли будуємо якесь висловлювання, творимо наново, попарно 

поєднуючи повнозначні слова. 

Словосполучення бувають не тільки підрядні, а й сурядні. І твердження 

про те, що “однорідні члени не залежать одне від одного… Однорідні члени 

речення не утворюють словосполучення” (РМ-1), “не є словосполученнями 

… слова, з’єднані сполучниками” (РМ-2), “не є словосполученнями… 

однорідні члени речення, бо вони не залежні один від одного” (РМ-3), — не 

відповідає дійсності. Насправді слова в сурядному словосполученні пов’язані 

між собою і за змістом, і граматично (взаємозалежні): не можна поєднувати 

різнопланових понять, на зразок “дерева і сосни”, “письменники і поети”; 

якщо змінюємо форму одного слова, обов’язково змінюється форма й 

другого: місто й село, містом і селом, у місті й селі; читаю й пишу, читає й 

пише, читають і пишуть; розумний і кмітливий, розумна й кмітлива, 

розумних і кмітливих. 



Хибні й такі твердження (принаймні зайві): мовляв, до словосполучень 

не належать “слова, які виступають у реченні головними членами” (РМ-1), 

“підмет і присудок“ (РМ-2), “підмет із присудком, бо вони утворюють 

речення” (РМ-3). За цією логікою виходить, що не можна вважати 

словосполученням і поєднання слів весняний ранок, бо воно може бути 

називним реченням. Але ж це словосполучення, бо не оформлене як речення 

(хоч може бути й реченням). І поєднання слів брат зустрів, сестра посадила, 

вітер розкидав — це ще не речення, а лише заготовки для речень, отже, поки 

що словосполучення. 

В українському мовознавстві це давно відомо. В академічній праці 

“Сучасна українська літературна мова: Синтаксис” (К.: Наукова думка, 1972. 

— С. 51—117) розрізняються підрядні, сурядні й предикативні (поєднання 

підмета з присудком) словосполучення. Про подібне йдеться й у новому 

академічному виданні “Українська мова: Енциклопедія” (К.: Укр. енцикл., 

2000. — С. 569): “Словосполучення — синтаксична конструкція, утворена 

поєднанням двох чи більше повнозначних слів на основі підрядного або 

сурядного зв’язку… За типом синтаксичного зв’язку словосполучення 

поділяють на підрядні і сурядні”. То чому б отак, без надуманих табу, не 

викласти це й у шкільному підручнику? 

Щодо речення, то у трьох підручниках (РМ-1, РМ-2 і РМ-3) однаково 

стверджується, ніби воно “виражає закінчену думку”. Якби так було 

насправді, то б люди в спілкуванні кожного разу обмежувалися одним 

реченням. Тим часом, щоб закінчити думку, іноді не вистачає й десяти 

речень. Бо ж речення виражає лише відносно закінчену думку. 

У всіх чотирьох підручниках головні члени речення названо 

“граматичною основою”. Дуже нечіткий термін: адже основу діти знаходять і 

в словах, поняття ж “граматичний” надто широке, неконкретне. То чому б 

головні члени не назвати “синтаксичним центром”, як це давно зроблено в 

тій самій академічній праці “Сучасна українська літературна мова: 

Синтаксис”? Тут, зокрема, сказано: “Двоскладними звуться такі прості 

речення, синтаксичний центр яких складається з двох синтаксично 

пов’язаних повнозначних лексичних компонентів речення…(стор. 149). 

Не можна погодитися з тим, як це сказано й графічно зображено в 

одному з підручників (РМ-4), що підмет і присудок граматично 

взаємозалежні, тобто тут нема головного й залежного слова. Насправді ж, у 

предикативному словосполученні, наприклад, сонце зійшло рід і число 

іменника сонце аж ніяк не зумовлені формою присудка, а навпаки, присудок 

набуває такого самого роду й числа, яке має підмет, тобто узгоджується з 

ним. То навіщо давати дітям такі сумнівні, нелогічні твердження? 

В одному з підручників (РМ-1) написано: “Хоча прийменники не є 

членами речення, вони можуть входити до складу другорядних членів 

речення”. А можуть і не входити? Отака нечіткість формулювань створює й 

нечіткість у знаннях дітей. 

У цьому ж підручнику (РМ-1) так само нечітко сформульовано 

пунктуаційне правило: “Якщо узагальнювальне слово стоїть перед 



однорідними членами речення, після нього ставимо двокрапку”. А як бути 

дітям із реченням із вправи 169: Усміхнися всім навколо небу сонцю квітам 

людям? Де ставити двокрапку: після узагальнювального слова всім чи після 

все-таки навколо? Або у вправі 173: Баба Марина довгий свій вік трави 

сушила у хаті м’яту любисток липовий цвіт? Те саме сказано й у другому 

підручнику (РМ-2). Краще це правило сформульовано в четвертому 

підручнику (РМ-4): “Після узагальнювального слова перед однорідними 

членами речення ставиться двокрапка“. І ще недвозначніше воно викладене в 

третьому (РМ-3): “Якщо узагальнююче слово стоїть перед однорідними 

членами речення, то перед ними ставимо двокрапку”. 

Правила вживання розділових знаків при узагальнувальних словах 

можна було б подати ще компактніше: якщо в реченні є узагальнювальне 

слово, то перед однорідними членами ставимо двокрапку, а після них тире 

(зрозуміла річ, на початку речення не поставимо двокрапку і в кінці його не 

будемо ставити тире). 

Визначення того, які члени речення є однорідними, у трьох 

підручниках подано майже однаково: “Однорідні члени речення 

відповідають на те саме питання, поставлене від того ж слова в реченні” (РМ-

1); “Однорідними називаються члени речення, які відносяться до одного й 

того самого члена речення, незалежні один від одного, здебільшого 

відповідають на одне й те саме питання, виконують однакову синтаксичну 

роль” (РМ-3) ; “Однорідними називаються члени речення, які відповідають 

на те саме питання і відносяться до того самого члена речення” (РМ-4). У 

другому підручнику (РМ-2) це визначення зашифроване у вигляді ребуса (чи 

таке потрібне в підручнику?). Проте жодне з них не забезпечує правильного 

розпізнавання однорідних членів. Бо як у такому разі бути, скажімо, зі 

словосполученням старий високий розлогий волоський горіх, у якому чотири 

слова відповідають на те саме питання, поставлене від того самого слова, але 

не є однорідними? 

Очевидно, в цих визначеннях не вистачає слова однаково або, ще 

краще, в одному плані стосуються того самого слова в реченні. Чому того 

самого слова, а не того самого члена речення? Бо, наприклад, у реченні Він 

був чемний і кмітливий хлопець однорідні члени чемний і кмітливий є 

частиною складеного іменного присудка, а не окремим членом речення.  

У двох підручниках (РМ-1 і РМ-4) названо тільки два сполучники, 

перед якими кома між двома однорідними членами речення не ставиться, — 

і, та (у значенні і). Повно й водночас лаконічно це пунктуаційне правило 

викладене лише в другому (РМ-2) й третьому підручниках (РМ-3), де названо 

всі чотири одиничні сполучники і (й), та (в значенні і), або, чи, перед якими 

кома не ставиться. В останньому слушно доповнено це правило ще й таким 

положенням: “Якщо ж сполучники чи, або, та (у значенні і), і, й 

повторюються, то кома ставиться”. Тільки ж і та й — це не два різні 

сполучники, а два фонетичні варіанти того самого сполучника. 

Після розгляду тексту, речення, словосполучення і членів речення 

логічно було б перейти до лексики, яка є будівельним матеріалом для вище 



названих одиниць мови. По-перше, було б дотримано об’єктивної 

послідовності при розгляді мовних явищ (у даному разі від найскладнішого 

до найпростішого), а по-друге, це б дало вчителеві теоретичну основу для 

подальшої принагідної роботи над збагаченням словникового запасу дітей, 

зокрема й фразеологізмами, над з’ясуванням значення окремих слів, 

особливостей їхнього вживання. Далі треба було б повести розмову про 

значущі частини слова. Адже чимало правописних правил, які розглядаються 

під час вивчення фонетики, потребують знання будови слова. Але цього 

зробити не дозволяє шкільна програма з рідної мови. 

Фонетику в шкільному курсі подано хаотично, фрагментарно (так 

визначено програмою), незважаючи на те що повертатися більше до неї учні 

не будуть. 

Насамперед годилося б з’ясувати різницю між буквами і звуками, бо їх 

постійно сплутують не тільки учні. Тим часом це буде розглядатися десь аж 

на третьому чи четвертому уроці. В одному з підручників (РМ-1) про 

різницю в значеннях букв я, ю, є лише сказано, що вони “можуть позначати 

по два звуки” і “можуть позначати голосні звуки [а], [у], [е], що стоять після 

м’яких приголосних”, і зовсім не визначено, коли якого значення вони 

набувають. Так само неконкретно викладено це питання і в другому 

підручнику (РМ-2). У третьому підручнику (РМ-3) для розрізнення значень 

букв я, ю, є дається 5 правил, у четвертому (РМ-4) — 4 правила. А можна 

було б обмежитися одним реченням: безпосередньо після приголосних 

(маються на увазі букви, що позначають приголосні звуки) букви я, ю, є 

позначають м’якість попереднього приголосного й відповідно голосні [а], [у], 

[е], а в усіх інших випадках — два звуки [йа], [йу], [йе]. 

У правилах стосовно переносу частин слова з рядка в рядок здається 

зайвим застереження, яке є у всіх підручниках, про те, що не розриваються 

сполучення букв йо, ьо. Адже вже зазначено, що слова переносяться за 

складами, і, хто це розумітиме, не буде ж переносити слів на зразок “гол-

ова”, “бой-овий”, “поль-овий”, бо інакше розірветься склад. Але треба 

сказати, відповідно до чинного правопису, що “при переносі складних слів не 

можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона 

не становить складу”. Тим часом це застереження зроблено лише в одному 

підручнику (РМ-3), в інших про це нічого не сказано. 

Розгляд звуків (фонем) української мови слід було б починати з 

приголосних. Це в російській мові проблемним є правопис голосних, і в 

підручниках з російської мови саме з них і починають вивчення фонетики. У 

нашій мові найбільше фонетичних явищ пов’язано з приголосними. Без 

попереднього ознайомлення з особливостями приголосних звуків дітям 

важко буде збагнути деякі правила, пов’язані з правописом голосних, адже 

саме приголосні великою мірою визначають вживання голосних [и] та [і], [о] 

та [е], заміну в деяких словах [о] на [а], написання м’якого знака та 

апострофа тощо. 

Приголосні в шкільних підручниках розглядаються безсистемно (так, 

на жаль, передбачено програмою). В одному підручнику (РМ-1) виділено в 



окремі групи лише губні та шиплячі, і то як такі, що м’якими не бувають, а 

можуть бути лише пом’якшеними. В інших правилах групи приголосних 

подаються без назв, які б так чи інакше характеризували їх і таким чином 

полегшували запам’ятовування. 

Так само лише губні та шиплячі названо й у третьому підручнику (РМ-

3), і знову ж у зв’язку з поділом приголосних на тверді та м’які. Але тут 

несміливо виділено в окрему групу сонорні приголосні. А їх таки треба 

виділяти окремо, бо вони, на відміну від справді дзвінких, не оглушуються і 

глухі перед ними не набувають дзвінкості. 

У другому підручнику (РМ-2) теж виділено сонорні приголосні, але під 

назвою “дзвінкі приголосні, що не мають пари”, мається на увазі — пари 

серед глухих. Без спільної об’єднувальної назви такі та інші групи 

приголосних навряд чи запам’ятаються. 

У четвертому підручнику (РМ-4) у лівій колонці за алфавітом подано 

підряд 32 приголосні звуки, а в правій —23 букви на позначення їх. Ще в 

іншому місці ланцюжками (тут уже навіть алфавітного порядку не 

дотримано) виписано тверді дзвінкі (їх 13) і м’які дзвінкі (їх 7) — до дзвінких 

зараховано й сонорні; тверді глухі (їх 9) і м’які глухі (їх 3). Ефектно, але це 

нічого не дає дітям ні з погляду правопису, ні з погляду усвідомлення 

закономірностей, властивих фонетичній системі нашої мови. 

У нашій мові приголосні згруповані дуже чітко. Кожна приголосна 

фонема у фонетичній системі української мови має точно визначене місце. За 

участю голосу й шуму приголосні поділяються на сонорні (голос переважає 

над шумом), дзвінкі (шум переважає над голосом) і глухі (творяться лише за 

допомогою шуму). А якщо ще взяти до уваги, що голосні творяться лише за 

допомогою голосу, — то як усе виходить чітко, просто й гармонійно! 

За місцем перепони приголосні поділяються на губні (цю групу 

приголосних називаємо, коли йдеться про вживання апострофа та м’якого 

знака), зубні (тільки вони можуть бути повноцінними м’якими та можуть 

подовжуватися і тільки після них дозволено ставити м’який знак у будь-якій 

позиції), піднебінні, зокрема шиплячі (вони, як і зубні, можуть 

подовжуватися, але м’якими не бувають) і задньоротові (вони разом з 

шиплячими згадуються, коли йдеться про вживання апострофа в іншомовних 

словах і невживання м’якого знака). То чому б учнів не ознайомити з цією 

класифікацією приголосних — і їм було б легше зрозуміти суть багатьох 

правописних правил та запам’ятати їх! Тим більше, що все це є в моєму 

“Практикумі з правопису української мови”, який став настільною книжкою 

для багатьох учителів-мовників. 

Якщо б дотримуватися логіки, то після того, як діти збагнуть, що 

приголосні звуки в нашій мові — це чітко організована система матеріальних 

засобів мови, варто було з’ясувати, як поводять себе сонорні, дзвінкі і глухі в 

мовленнєвому потоці, як чергуються приголосні, як вони взаємодіють між 

собою, які групи приголосних можуть бути твердими й м’якими, а які лише 

твердими і як це позначається на письмі. 



Про те, що сонорні в будь-якій позиції звучать однаково виразно, в 

жодному з підручників нічого не сказано. 

Щодо вимови дзвінких приголосних, то тільки в одному підручнику 

(РМ-1) прямо зазначено: “У середині та в кінці слова дзвінкі приголосні в 

українській мові не оглушуємо і вимовляємо чітко”, — і як зразок наведено 

вимову саме дзвінких, а не сонорних. У другому підручнику (РМ-2) 

стверджується протилежне: “Глухий звук перед дзвінким переходить у 

парний дзвінкий або навпаки” (для дітей це може стосуватися й сонорних, 

оскільки їх не виділено в окрему групу). В іншому підручнику (РМ-3) для 

дзвінких робиться певне обмеження: “Дзвінкі [г], [з] перед глухими 

вимовляються як парні глухі [х], [с]”. Але ж у словах [могти ], [пругки й] і под. 

звук [г] перед глухими не оглушується; так само звук [з] особливо перед [с] 

не втрачає своєї дзвінкості: [безсумні вний], [розсуди ти], [зси пати] і под. Ще 

по-іншому й зовсім заплутано про особливості вимови дзвінких сказано в 

четвертому підручнику (РМ-4): “Уподібнюються… дзвінкі до парних їм 

глухих перед глухими на початку слова.. Немає уподібнення … дзвінких до 

парних їм глухих перед глухими в середині слів”. 

У жодному підручнику не подано повного переліку слів, у яких 

дзвінкий [г] вимовляється як [х], а таких коренів є всього п’ять: легко, вогко, 

нігті, кігті, дьогтю та похідні від них. Небагато є й тих слів, у яких замість 

глухого чується дзвінкий. Серед незапозичених слів їх (загальновживаних) є 

лише десять: боротьба, молотьба, просьба, лічба, Великдень, повсякденний, 

аякже, отже, якби, осьде. І ще кілька запозичених, таких, як футбол, 

рюкзак, вокзал, екзамен, айсберг і под., правопис яких не перевіряється. На 

жаль, не всі ці слова в такому складі подано в розглядуваних підручниках, 

натомість у більшості з них наводиться неіснуюче в нашій мові слово 

“косьба” (є лише косовиця). 

Тут доречно було б згадати й правопис префіксів роз-, без-, з- (с-), але 

відповідно до програми це фонетично-правописне явище має розглядатися 

набагато пізніше — в розділі про будову слова. 

Про чергування приголосних у різних підручниках говориться по-

різному. В одному з них (РМ-1) розглядається лише перехід задньоротових 

[г], [к], [х] у шиплячі [ж], [ч], [ш]. У другому підручнику (РМ-2) названо 

майже всі випадки регулярних змін приголосних, але графічно це зображено 

так, ніби [ж] може переходити в [з] і [г], [ч] в [ц] і [к], [ш] в [с] і [х], чого 

насправді не буває. Повно, але до певної міри безсистемно зроблено перелік 

чергувань приголосних у третьому підручнику (РМ-3). У четвертому 

підручнику (РМ-4) про чергування приголосних згадується лише у вправі. 

Годилося б говорити й про чергування [ґ] із [дз] та [дж] (ґерлиґа — ґерлидзі — 

ґерлидженька), але про це ще нічого не сказано навіть в Українському 

правописі. А що таке чергування приголосних? Це перенесення місця 

перепони із задньої частини ротової порожнини на піднебіння та на зуби або 

навпаки. 



З чергуванням приголосних тісно пов’язані зміни приголосних при 

додаванні суфіксів –ський, -ство, але це суто фонетичне явище, відповідно 

до програми, розглядатиметься аж у 6 класі під час вивчення словотвору. 

Щодо груп приголосних, у яких відбувається спрощення, то в різних 

підручниках називається різна кількість їх і не завжди ті самі: у першому 

підручнику (РМ-1) — шість (крім чотирьох традиційних –ждн-, -здн-, -стн-, 

-стл-, названо ще групи –слн-, -рдц-); у другому (РМ-2) — теж шість (крім 

традиційних, ще групи –скн-, -зкн-); у третьому (РМ-3) — чотири (лише 

традиційні); у четвертому (РМ-4) — сім (крім традиційних, ще групи –слн-, -

скн-, -зкн-). Проте не названо груп –рнц- (чернець — ченця), -ртк- (скатерть 

— скатерка), -ршчк- (горщок — горшка, дощок — дошка, зморщок — 

зморшка), -тшч- (солдатський — солдатчина), -дшч- (шведський — 

шведчина), -стськ-  (місто — міський). 

Але це все одиничні випадки, як і більшість із груп, названих у 

підручниках, бо, наприклад, група –ждн- виникає лише у відмінкових 

формах іменника тиждень та в прикметнику тижневий, а група -здн- — 

лише в похідних словах від дієслова їздити. Отже, в шкільному підручнику в 

правилі достатньо було б назвати лише дві групи приголосних -стн-, -стл-, 

які порівняно часто трапляються, а решту випадків подати як винятки, а не 

перевантажувати ними правило. Громіздкі правила не затримуються в 

пам’яті. Та й чи всі названі тут випадки спрощення в групах приголосних 

треба спеціально давати дітям? 

Про м’які й тверді приголосні мова йде двічі: на початку розмови про 

фонетику і майже під кінець (так передбачено програмою). В усіх 

підручниках названо дев’ять пар твердих і м’яких приголосних і ще 

зазначено, що й теж належить до м’яких. Проте ніде не сказано, що це (крім р 

та й) зубні звуки — при вимовлянні їх перепона утворюється на зубах, тому 

вони й тільки вони у нашій мові можуть бути м’якими. 

Правил, що стосуються вживання м’якого знака на позначення м’якості 

приголосних, у підручниках досить велика кількість: у першому з них (РМ-1) 

— десять , у другому (РМ-2) — вісім, у третьому (РМ-3) — чотирнадцять, у 

четвертому (РМ-4) — десять. І все одно не охоплено всіх випадків, 

пов’язаних із вживанням м’якого знака. Так, у першому підручнику (РМ-1) 

нічого не сказано про вживання м’якого знака у словоформах типу в скриньці 

і в хатинці, підносься і піднісся, у присвійних прикметниках типу Васьчин і 

Парасчин; у другому (РМ-2) нічого не говориться про те, що м’який знак не 

слід писати у словах типу кузня [ку з′н′а], безбатченко, чудський (хоч чудь), 

не названо винятків; у третьому (РМ-3) залишається неясним написання 

таких слів, як прип’ятський (від Прип’ять), бершадський (від Бершадь), 

передбачено надто багато винятків; те саме й у четвертому підручнику (РМ-

4). 

Правила повинні узагальнювати, виражати закономірності, а не 

описувати кожен окремий випадок. Хоч норми вживання м’якого знака чи не 

найскладніші в усьому правописі, проте й їх можна звести до обмеженої 

кількості правил. М’який знак на позначення м’якості приголосних може 



ставитися лише після букв д, т, з, с, ц, л, н (що позначають зубні), а також 

після р лише перед о (виняток Горький). Перед м’якими, пом’якшеними й 

шиплячими м’який знак звичайно не ставиться. У цій позиції м’який знак 

ставиться лише в таких випадках: 1) як виняток у словах тьмяний, різьбяр, 

няньчити, бриньчати; 2) після букви л, якщо вона позначає м’який звук; 3) у 

непрямих відмінках та в присвійних прикметниках, якщо м’який знак є в 

початковій формі цих слів; 4) у дієсловах перед –ся, якщо він є у формі без –

ся. Чим коротші правила і чим менше їх, тим більша ймовірність, що діти 

запам’ятають їх і справді будуть користуватися ними. 

Не зрозуміло, навіщо програмою виділено окремо написання 

буквосполучень ьо, йо, а не, скажімо, ра, ря або чу, чю (жовчю), з 

написанням яких справді виникають проблеми. Та ще й до того ж у більшості 

підручників неправильно стверджується, що “пишемо йо для позначення 

сполучення приголосного [й] з голосним [о] на початку слова або складу” 

(РМ-1), А як же тоді бути зі словами зйомка, вйокати, лосьйон (на склади 

ділиться так: ло-сьйон) тощо, у яких йо пишеться не на початку слову або 

складу? Отож чи треба засмічувати пам’ять дітей непотрібними правилами? 

В усіх чотирьох підручниках у правилах про вживання апострофа 

хибно стверджується, ніби апостроф “позначає роздільну вимову звуків”. Але 

ж я, ю, є, ї — це не звуки, а букви. Насправді ж, апостроф перед я, ю, є, ї 

позначає звук й після твердого приголосного, і тільки. Можна було б 

компактніше викласти й правило вживання апострофа після губних: 

апостроф пишемо перед я, ю, є, ї після губних м, в, п, б, ф лише тоді, коли 

губний стоїть на початку кореня, після голосного або р. В інших випадках 

у цій позиції апострофа не ставимо. Винятків серед незапозичених слів нема. 

І серед прикладів на вживання апострофа не треба давати слова 

“трьох’ярусний”, якого в українській мові не може бути, є триярусний. 

Щодо голосних, то, починаючи розмову про них, слід би звернути 

увагу учнів на те, що сплутування їх можливе лише в чотирьох парах е—и, 

и—і, а—о, о—у, звуки в яких різняться між собою різним ступенем підняття 

напруженої передньої чи задньої частини язика. От саме способи розрізнення 

цих чотирьох пар голосних і будемо вивчати. 

Правила на правопис голосних у підручниках часом перевантажені 

зайвою, причому й неточною інформацією. У всіх чотирьох підручниках 

майже однаково стверджується, що в буквосполученнях –ри-, -ли- пишемо 

букву и. Але як відрізнити ці склади від так само ненаголошених складів –ре-

, -ле-, наприклад, у словах ремесло, кремезний, дременути, леміш, блекота? 

Річ у тім, що в правописі всі слова, у яких пишуться –ри-, -ли- у відкритому 

складі, названо (їх невелика кількість), а в підручниках цього не зроблено.  

В одному підручнику (РМ-4) стверджується, що “звук [а] вимовляємо і 

пишемо букву а після г, к, х перед наголошеним складом з [а]”. Але ж цей 

склад може бути й ненаголошений, а букву а все-таки пишемо: кажани, 

калачі, гарячкувати (не зрозуміло тільки, чому тут як приклад наводиться ще 

й слово багаття). Так само зайва згадка про наголос і в іншому підручнику 

(РМ-1) у правилі, де йдеться про чергування о з а: “Літеру а в корені дієслова 



пишемо перед наступним наголошеним суфіксом -а- (-я-): скакати, ламати, 

заганяти”. Але ж у словах краяти, кланятися суфікс -а- не наголошений, а 

проте в корені виступає а. І не тільки перед суфіксом -а-, але й перед 

суфіксом -ува-: підскакувати, виламувати. Це саме стосується й чергування е 

з і в коренях дієслів: воно не залежить від наголосу, як це стверджується в 

двох підручниках (РМ-1 і РМ-4), а тільки від появи суфіксів –а- або –ува-.  

Найбільш невпорядкований правопис и та і в словах іншомовного 

походження (як і в чинному правописі). Правило “дев’ятки” в розглядуваних 

підручниках викладено повно (щоправда, в третьому й четвертому 

підручниках пропущено застереження “крім й”). Але в трьох із них (РМ-1, 

РМ-2 і РМ-4) чомусь навіть не згадано про винятки з цього правила: давно 

запозичені слова та слова, запозичені із східних мов. А без цього обійтися не 

можна. 

І зовсім незадовільно викладено правопис и та і у власних іншомовних 

назвах. У другому підручнику (РМ-2) це питання взагалі проігноровано, хоч 

у вправах даються також власні іншомовні назви. У першому підручнику 

(РМ-1) не сказано нічого про те, що, як зазначено в Українському правописі, 

“и пишеться… у ряді інших географічних назв після приголосних д, т”. 

Зовсім нічого не сказано в підручниках про написання и та і в іншомовних 

особових власних назвах, тим часом тут, відповідно до чинного правопису, є 

свої особливості. Іноді трапляються неточні формулювання: “буква і 

пишеться … після приголосних перед голосними є, й…, у власних назвах 

перед приголосними, крім шиплячих” (РМ-3); “пишеться и… у географічних 

назвах після букв, що входять до складу “дев’ятки” (РМ-4). 

У розглядуваних підручниках чергування у—в, і—й слушно пов’язано з 

милозвучністю мови. Проте є неточні формулювання, як наприклад: “Якщо 

попереднє слово закінчується на приголосний звук, треба вживати [у], [і]” 

(РМ-1). А яку букву слід писати, коли при цьому наступне слово починається 

на голосний звук: “ти живеш у Україні” чи все-таки ти живеш в Україні? 

Таке саме формулювання вжито й у другому підручнику (РМ-2). А взагалі, 

суть цього фонетичного явища полягає в тому, що наша мова уникає 

насамперед збігу голосних, а потім — приголосних (а не навпаки, як це 

стверджується в деяких підручниках). Причому пауза сприймається як 

приголосний. І ця пауза не обов’язково має позначатися розділовим знаком, 

як це написано в чинному правописі. Так би й сформулювати це правило в 

підручниках — було б лаконічно, просто й дохідливо.  

Тут би доречно розглянути також вживання варіантів прийменника з, 

із, зі, частки би, б, прийменника над, наді тощо як вияви закону 

милозвучності нашої мови, але такого програмою не передбачено. 

Лексика в підручниках висвітлена досить ґрунтовно. Проте 

трапляються й неточності. У двох підручниках (РМ-1 і РМ-4) сказано майже 

однаково, що багатозначні слова можуть уживатися в прямому і переносному 

значеннях. Насправді, у багатозначних словах закладено пряме й переносне 

лексичне значення, але вживатися в тому й тому значеннях можуть не тільки 

багатозначні, а й однозначні слова. 



Важко погодитися з твердженням, що “всі слова, крім сполучників, 

прийменників, часток, мають лексичне значення“ (РМ-3). Скоріше вже 

займенники поза контекстом не мають лексичного значення, аніж 

сполучники, прийменники або частки. 

На початку синонімічного ряду стоїть не “опорне (ключове) слово” 

(РМ-1), а домінанта. Але ще краще його назвати стрижневим, як це зроблено 

в третьому підручнику (РМ-3). У виданні “Українська мова. Енциклопедія” 

домінанту визначено як стрижневий член синонімічного ряду. Слово 

опорний, як тлумачить 11-томний “Словник української мови”, має значення 

“який є опорою, на який опирається щось”, “який є вихідною базою для якої-

небудь діяльності”. 

Щодо фразеологізмів, то б ідеально було, якби на кожен урок було 

передбачено розгляд значення трьох-чотирьох фразеологізмів, а не тільки під 

час вивчення цієї категорії лексики. Але, на жаль, цього в розглядуваних 

підручниках нема. 

У розділі “Будова слова” в жодному підручнику не показано, як же 

правильно виділяти значущі частини слова, коли на межі їх стоять букви я, ю, 

є, ї, як у словах країна, пісня, подія, визволяє. А такі слова трапляються у 

вправах, наприклад, у першому підручнику (РМ-1): співають (вправа 539), 

мелодія, проміння, земля, вулиця (вправа 540); у другому підручнику (РМ-2): 

завіяний (вправа 421); у третьому (РМ-3): читаю (вправи 435 і 440), працюєш 

(вправа 488); у четвертому (РМ-4): квітня (вправа 476; до речі, у слові 

радісно закінчення нема). 

Правопис префіксів, як і коренів та суфіксів, логічніше розглядати в 

розділі “Фонетика”, а не під час вивчення будови слова. Бо тільки 

фонетичними законами можна пояснити вживання варіантів префікса з-, зі- і 

с-, різне звучання префіксів роз- і без- перед різними приголосними звуками, 

написання префікса прі-, у якому відбулося чергування голосного о з і 

(прізвище, прізвисько від прозивати, прірва від прорвати), причину 

змішування префіксів при- і пре-. 

Наша мова завдяки своєму тривалому розвиткові виробила чіткі, 

логічно впорядковані фонетичну й граматичну системи, надзвичайно багата 

на виражальні засоби. І саме це насамперед повинні усвідомити діти, 

вивчаючи рідну мову в шкільному курсі. Проте чинна шкільна програма аж 

ніяк не сприяє цьому: мовні явища в ній пропонується розглядати хаотично, 

безсистемно, поза будь-якими зв’язками й закономірностями, іноді — без 

певної мети. Це великою мірою позначилося й на якості розглядуваних 

підручників. 

Напрацьовано великий досвід у складанні підручників з рідної мови. 

Але все це слід доцільно впорядкувати, чітко й лаконічно викласти правила, 

логічно розташувати матеріал, перш ніж будь-які підручники пропонувати 

дітям. Діти насамперед повинні відчути й збагнути досконалість та красу 

рідної мови, пройнятися повагою до неї. 


