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Фонетика — це звуки мови. Звуки ж на письмі ми позначаємо за 

допомогою умовних знаків — букв. Тим часом між звуками і буквами нема 

цілковитої тотожності. Щоб діти не сплутували ці два поняття, перед тим як 

вивчати фонетику, слід насамперед докладно зупинитися на розбіжностях 

між звучанням і написанням слів. 

Для цього визначаємо на слух, скількома і якими звуками різняться 

подані групами слова: рак — лак — ляк — як; бук — лук — люк — в’юк; дух — 

пух — нюх; рама — яма — тяма; чемний — темний — ємний; карий — ярий; 

рясно — ясно, сісти — їсти; мох — льох; вожу — воджу; жбан — дзбан; 

буран — бур’ян; хлопчак — хлоп’як; щука — штука, оченята — щенята. 

В українській мові є 38 звуків і 33 букви. Більшість букв однозначні, 

тобто кожна з них позначає один звук. Але є й особливі букви. 

Буква ь сама по собі ніякого звука не позначає, вона лише вказує на 

м’якість приголосного: стан [стан] — стань [стан’]. Букви ї та щ завжди 

позначають два звуки: іде [іде ] — їде [йі де], дошка [дошка] — дощ [дошч]. 

Букви я, ю, є безпосередньо після приголосного позначають, як і 

м’який знак, його м’якість і відповідно голосні а, у, е: лак [лак] — ляк [л’ак], 

лук [лук] — люк [лʹук], небо [небо] — синє [син’е]. В інших випадках вони 

читаються як два звуки йа, йу, йе: яр [йар], пояс [по йас], в’яз [вйаз], в’юн 

[вйун]. 

Буквосполучення дж, дз на межі префікса і кореня позначають два 

звуки: відземок, піджива; в інших випадках — один звук: джміль, дзвін. 

Коли учні чітко усвідомлять різницю між звуками й буквами, вони 

правильно сприйматимуть відомості з фонетики. 

 
Тест 1. Слова запишіть у три колонки: 1) звуків менше, ніж букв; 2) звуків і букв 

порівну; 3) звуків більше, ніж букв. 

Стернище, зв’язківець, дядько, каюта, очерет, якір, кип’ятильня, клямка, окунь, 

з’ясуйте, збуджений, оказія, стоїчно, шифоньєр, сиджу, юрба, щепа, квітень, остюк, зброя, 

кар’єра, ньютон, видзвонити. 

Ключ. З других букв виписаних слів має скластися початок вислову Т.Шевченка: 

“…то й мудрість би була своя”. 

 

Вивчаючи фонетику, діти повинні зрозуміти, що це не хаотичний набір 

звуків, не довільний набір розрізнених правил. Фонетика української мови — 

це чітко зорганізована система звуків, підпорядкована певним фонетичним 

законам. 

Чому одні звуки ніяк не сплутуються (е та у, і та а, г та ч, ж та ц), а 

інші можуть сплутуватися (е та и, о та а, г та х, ж та з)? Чому одні звуки 

чергуються (г — ж, т — ч), інші — ні (г — н, т — з)? 



Властивості звуків залежать від участі тих чи інших мовних органів у 

їхньому творенні. 

Насамперед усі звуки мови поділяються на голосні і приголосні 

залежно від того, чи творяться вони чистим тоном (лише дрижать голосові 

зв’язки), чи в їхньому творенні бере участь шум, який виникає внаслідок 

подолання різних перепон на шляху видихуваного повітря. Утворені чистим 

тоном — голосні (їх є 6); утворені з участю шуму — приголосні (їх є 32). 

 

1. Приголосні звуки 

Це кількісно найбільша група звуків. Значення слова в нашій мові 

визначається переважно приголосними звуками (млрд — мільярд, пршй — 

перший). Від них іноді залежить якість наступних голосних (круки — кручі, 

метою — межею — землею тощо). Більшість правописних правил стосується 

саме позначення приголосних. Тому увагу учнів доцільно зосередити 

першою чергою на приголосних звуках. 

Кожен приголосний звук являє 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: р, м); 2) шум переважає 

над тоном (дзвінкі: ж, г); 3) звук твориться лише за допомогою шуму (глухі: 

ш, т). У шкільних підручниках між першою і другою групами приголосних 

не роблять різниці, однаково зараховуючи їх до дзвінких. Тим часом їхні 

властивості зовсім різні. Перші, сонорні, ніколи не оглушуються 

(кількаповерховий), глухі перед ними не стають дзвінкими (слово). Другі, 

тобто справді дзвінкі, можуть оглушуватися (легко), глухі перед ними звучать 

дзвінко (просьба). 

Друга дія передбачає чотири можливі розташування перепони: 1) на 

губах (губні: в, п); 2) на зубах (зубні: д, с); 3) на піднебінні (піднебінні: р, ж); 

4) в задній частині ротової порожнини (задньоротові: к, г). У багатьох 

підручниках приголосні класифікують за частинами язика (передньоязикові, 

середньоязикові, задньоязикові), проте язик, зокрема його передня частина, 

може впиратися і в зуби чи ясна, і в піднебіння — від того властивості звуків 

зовсім різні (скажімо, свистячі і шиплячі: з і ж, ц і ч). 

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

видихуване повітря прориває перепону (зімкнені: б, ґ); 2) повітря проходить 

крізь щілину (щілинні: з, х); 3) повітря спочатку прориває перепону, а потім 

проходить крізь щілину (зімкнено-щілинні: дз, ч). 

Четверта дія полягає: 1) у непіднятті спинки язика (твердий: л, с); 2) у 

піднятті спинки язика (м’який: л΄, с΄). 

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. 



) ) ) 

) ) 

Система приголосних має такий вигляд (з. — зімкнені; щ. — щілинні; 

з.-щ. —зімкнено-щілинні): 

 
За участю 

тону й 

шуму 

За місцем і способом творення 

губні зубні тверді зубні м’які піднебінні задньоротові 

з. щ. З. з.-щ. щ. з. з.-щ. щ. з.-щ щ. з. 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 

 

Для полегшення сприйняття учнями системи приголосних, з неї поки 

що слід усунути м’які приголосні, які дублюють відповідні тверді зубні 

приголосні (ця таблиця повинна бути постійно перед очима учнів): 

 

За участю 

тону й 

шуму 

За місцем і способом творення 

губні зубні піднебінні задньоротові 

з. щ. з. з.-щ. щ. з.-щ. щ. з. щ. 

сонорні м в н — л р й — — 

дзвінкі б — д дз з дж ж ґ г 

Глухі п ф т ц с ч ш к х 

 

Саме такими групами приголосні й виступають в орфоепічних та 

орфографічних правилах. Щоб діти легше запам’ятали їх, слід використати 

мнемонічні вислови. Сонорні — “ми винили рій”; дзвінкі — “буде гоже 

ґедзю у джазі”; глухі — “усе це кафе “Птах і чаша”. Губні — “мавпа Буф” 

(буф італійською мовою означає “смішний”); зубні — “де ти з’їси ці 

лини”(не вистачає лише звука дз, але букви є всі); піднебінні, тобто шиплячі 

“ще їжджу” та р і й (або “Рой, ще їжджу); задньоротові — “хуґа гука”. 

Свистячі — це шиплячі, вимовлені по-дитячому: “сце їздзу”.  

Цікаво відзначити, що приголосних кожного розряду за участю тону й 

шуму є по шість (як і голосних, яких є теж шість). Дзвінких, щоправда, на два 

більше, але це сталося за рахунок двох зімкнено-щілинних дз і дж (вони 

утворилися кожен з елементів двох звуків); глухих на три більше — за 

рахунок двох зімкнено-щілинних ц і ч та запозиченого ф (цей глухий єдиний, 

який не має пари серед дзвінких).  

Приголосні за місцем перепони розподіляються по чотири. Губних, 

щоправда, є п’ять, але це знову за рахунок запозиченого звука ф. Зубних є 

вісім, але вони розпадаються на чотири несвистячі д, т, л, н і чотири свистячі 

с, ц, з, дз. Серед піднебінних окремо стоять два приголосні р та й. 

 
Тест 2. Слова запишіть у три колонки, залежно від того, яким приголосним 

починається слово: 1) сонорним; 2) дзвінким; 3) глухим. 

Заспів, коралі, цап, йогурт, рів, блукач, лото, желе, фото, дзвін, вепр, лови, поле, 

щит, джинси, набат, таксі, мить, горіх, сплав. 

Ключ. З останніх букв виписаних слів має скластися закінчення вислову А.Франса: 

“Допитливість…” 



 
Тест 3. Слова запишіть у чотири колонки, залежно від того, яким приголосним 

починається слово: 1) губним; 2) зубним; 3) піднебінним; 4) задньоротовим. 

Бурштин, сани, човен, кріп, поле, гроно, ласощі, хірург, тин, ґирлиґа, мандрівник, 

журі, ціле, річ, номер, джерело, ґалаґан, фарба, зерно, дзьоб, шланг, хутро, вітраж, круг, 

ймовірно, діти, гасло. 

Ключ. З останніх букв виписаних слів має скластися закінчення вислову 

давньогрецького філософа Демокріта: “Якщо ти навіть сам із собою,…” 

 

Сонорні, дзвінкі й глухі приголосні 

Сонорні завжди вимовляються чітко. З позначенням їх на письмі 

проблем не виникає. Ні до дзвінких, ні до глухих вони ніколи не 

уподібнюються. І, до речі, звук в ніколи не переходить у глухий ф, а навпаки, 

перед приголосними та наприкінці слова наближається до голосного у: лавка 

[ла  ка], ківш [к’і ш], казав [каза  ]. 

Дзвінкі й глухі, крім запозиченого звука ф, становлять пари і можуть за 

певних умов переходити один в одного. 

Дзвінкі в українській мові завжди вимовляються дзвінко: гриб, плід, 

мимохідь, казка, везти. Оглушується перед глухими дзвінкий г лише в словах 

легко, вогко, нігті, кігті, дігтяр і похідних. В інших словах г вимовляється 

досить чітко: могти, берегти, мигтіти, мигцем. Крім того, оглушується 

дзвінкий д у словах жердка, шотландка, голландка, зеландка і подібних, 

проте в них пишемо букву д, як і в словах жердина, Шотландія тощо. Проте 

в словах зітхати, натхнення пишемо букву т, хоч вони й походять від слів 

дихати, надихати. 

У префіксах роз-, без- кінцевий дзвінкий з може зазнавати різних змін, 

так чи інакше уподібнюючись до наступного залежно від його характеру. 

Перед шиплячими з уподібнюється до ж, тобто пересувається місце 

перепони: розжевріти [рож:е вр΄іти], безшумно [бе
и
жшу мно]. У словах 

розсада [роса да] і розсіл [рос΄і л] його й зовсім не чути. Проте в цих 

префіксах завжди пишемо букву з, оскільки вони, як правило, навіть перед 

глухими вимовляються із звуком з: розклад [ро зклад], безпека [бе
и
зпе ка], хоч 

можливе й оглушення: [ро склад], [бе
и
спе ка].  

Префікс з- перед глухими оглушується, але перед свистячими й 

шиплячими пишемо все-таки з, оскільки перед цими приголосними можлива 

й дзвінка вимова цього префікса: зсунути, зцілити, зчорнити, зшити. Перед 

іншими глухими (кафе “Птах”) пишемо відповідно до вимови с: сказати, 

сформувати, спитати, стиснути, схвалити. 

Глухі приголосні перед дзвінкими (але не перед сонорними) 

уподібнюються до парних їм дзвінких. Проте таких випадків в українській 

мові небагато. Це відбувається приблизно в одинадцяти незапозичених 

словах (боротьба, молотьба, клятьба, просьба, лічба, Великдень, 

повсякденний, якби, аякже, отже, осьде) та в кількох запозичених (вокзал, 

екзамен, рюкзак, анекдот, футбол, айсберг). (Слова “кісьба”, яке часом 

наводять тут як приклад, в українській мові немає, є косовиця.) Написання 

цих слів діти мають запам’ятати, знаючи, проте, причину розбіжності між 



) 

вимовою і позначенням їх на письмі. Це дає кращі наслідки, ніж заучування 

правил. 

 
Тест 4. Випишіть у дві колонки слова з вставленими буквами, що позначають: 1) 

дзвінкі приголосні; 2) глухі приголосні. 

Вхі(д, т)чини, во(г, х)ко, стов(б, п), про(з, с)ьба, сте(ж, ш)ка, Вели(ґ, к)день, 

обгор(д,т)ка, кі(г, х)ті, стере(г, х)ти, тихохі(д, т), мабу(д, т)ь, удво(г, х), (з, с)цідити, ле(г, 

х)ко, лі(дж, ч)ба, змо(г, х)ти, на(д, т)хмарний, ая(ґ, к)же, сту(б, п)ка, бли(з, с)ький, ло(ж, 

ш)ка, ри(з, с)ка. 

Ключ. З других букв повинен скластися вислів Й.В.Гете.  

 
Тест 5. Випишіть у дві колонки слова зі вставленими в префікси: 1) буквою з; 2) 

буквою с. 

Ро..тяг, бе..коштовно, ..кін, ро..сіл, не..кінченне, ..хрон, бе..сумнівно, не..промога, 

..сув, ..кат, не..тихаюче, ..шивка. 

Ключ. З останніх букв повинен скластися початок прислів’я: “… щоб тільки 

кашкет носити”. 

 

Тверді, м’які і пом’якшені  приголосні 

М’якими в будь-якій позиції можуть бути лише зубні приголосні: 

вочевидь, різьба, сіль, тінь. Зубні приголосні вимовляються, як правило, 

м’яко перед зубними м’якими та губними пом’якшеними, хоч на письмі їхня 

м’якість і не позначається: дні [д΄н΄і], тріскотня [тр΄іскот΄н΄а ], кузня 

[ку з΄н΄а], сніг [с΄н΄іг], свято [с΄в’ато], цвіт [ц΄в’іт], дзвякнути [дз΄в’а кнути]. 

Приголосний р м’яким буває лише перед голосними:  буря, грюк, 

ларьок. Перед приголосними й у кінці слова він завжди твердий: чимало бур, 

ларки. І слово Горький слід вимовляти з твердим р, незважаючи на його 

написання: [го ркий]. 

Приголосний й постійно м’який: ясний [йасни й]. 

Інші приголосні (губні, шиплячі, задньоротові) лише пом’якшуються 

— перед голосним і: місто, вітер, пізно, шість, чітко, гірка, хід. Перед 

іншими голосними пом’якшуються губні після м’якого свистячого: свято 

[с΄в’ато], дзвяк [дз΄в’ак], а також подовжені шиплячі (хоч необов’язково): 

подружжя [подру ж:’а] і [подру ж:а], затишшя [зати ш:’а] і [зати ш:а], ніччю 

[н΄і ч:’у] і [ні ч:у], жовчю [жо  ч’у] і [жо  чу]. 

У словах іншомовного походження губні та задньоротові можуть 

вимовлятися як з пом’якшенням (що, зрештою, не відповідає законам 

української мови), так і зі звуком й: бюро [б’уро ] і [бйуро ], кювет [к’уве т] і 

[кйуве т], гяур [г’ау р] і [гйау р], бязь [б’аз΄] і [бйаз΄]. Шиплячі вимовляються 

лише твердо: журі, парашут, Жуль Верн, Чурльоніс, Шауляй.  

 

Вживання м’якого знака 

М’який знак може ставиться лише після букв, що позначають зубні 

приголосні (див. таблицю приголосних), та після р тільки перед о (виняток: 

Горький). 



Наприкінці слова, перед твердими приголосними та перед о м’який 

знак ставимо відповідно до вимови: мідь, мить, сталь, міць, день; нянька, 

призьба, ницьма, цьвохнути; польовий, тьохкати, сьомий, трьох. 

Перед м’якими, пом’якшеними й шиплячими м’який знак звичайно не 

ставиться: лазня [ла з΄н΄а], цвях [ц΄в’ах], уманський [у ман΄с΄кий], Уманщина, 

корінчик, безбатченко, менше. 

Перед м’якими, пом’якшеними й шиплячими м’який знак вживається 

лише в таких випадках: 

1) для позначення м’якого л΄: гуцульський, ковальський, читальня, 

більше; 

2) у непрямих відмінках та в присвійних прикметниках, якщо м’який 

знак є в початковій формі: у скриньці (бо: скринька), у бруньці (бо: брунька), 

але: у хатинці (бо: хатинка), у лунці (бо: лунка); Вутаньці, Вутаньчин (бо: 

Вутанька), але: Устинці, Устинчин (бо: Устинка); 

3) у дієсловах перед -ся (-сь), якщо м’який знак є у формі без -ся: 

вчиться (бо: вчить), збираються, підводься (бо: підводь), розглянься (бо: 

глянь), станьсь; 

4) як виняток перед пом’якшеними й шиплячими в словах тьмяний, 

різьбяр, няньчити, бриньчати. 

Ті ж правила вживання м’якого знака діють і в написанні іншомовних 

слів. Єдина особливість їх полягає в тому, що м’який знак тут може 

ставитися також перед й, я, ю, є, ї (у незапозичених словах такого не буває): 

павільйон, каньйон, пасьянс, Дьяконов, Нью-Йорк, ательє, Ананьїн, 

Танганьїка. Апостроф після букв, що позначають зубні, не ставиться. 

 
Тест 6. Слова запишіть у дві колонки: 1) у які вставили м’який знак; 2) у які не 

треба вставляти м’якого знака. 

Зненац..ка, цар..ок, уйгурс..кий, дз..вякати, знад..ність, (в) авос..ці, цар..ки, (на) 

стеблин..ці, (у) мис..ці, винос..ся (наказовий спосіб), ущіл..нення, ус..мішка, камін..чик, 

Тан..чин, (у) жмен..ці, путивл..ський, уман..ський, розріс..ся, вгомониш..ся, їдал..ня, 

брин..чати, (в) колис..ці, освіт..ній, велетен..ський, різ..бяр, осмілят..ся, ател..є, (багато) 

облич.., безбат..ченко, т..мяний. 

Ключ. З других букв (слів, що в дужках, не враховувати) повинен скластися вислів 

Галілео Галілея. 

 

Вживання апострофа 

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї і вказує, що ці букви позначають 

відповідно два звуки йа, йу, йе, йі після твердого приголосного. Призначення 

апострофа розкриваємо дітям, порівнюючи написання й звуковий склад слів з 

апострофом і без нього: з’ява [зйа ва] і зяб [з΄аб]. 

У незапозичених словах апостроф ставимо перед я, ю, є, ї після губних, 

якщо вони стоять на початку кореня, після голосного або після р: розв’язок, 

зм’яклий, здоров’я, черв’як, арф’яр. В інших випадках апостроф не 

ставиться: свято, різдвяний, духмяний, морквяний, мавпячий. Винятків нема. 



Після р перед я, ю, є, ї апостроф ставимо, якщо в літературній вимові 

далі чується звук й: Заполяр’я [запол΄а рйа], сузір’я [суз΄і рйа], бур’ян 

[бурйа н], але: буря [бу р΄а], гарячий [гар΄а чий]. 

Апостроф ставимо після префіксів та словотвірних частин, які 

закінчуються на будь-який приголосний: з’єднаний, під’юдити, між’ярусний, 

дит’ясла, Мін’юст, пів’ящика. (Слів “двох’ярусний”, “трьох’ярусний”, які 

часом наводять тут як приклади, в українській мові немає, є двоярусний, 

триярусний, у яких апостроф ставити не треба.) 

В іншомовних словах апостроф може ставитися після губних, 

піднебінних і задньоротових: комп’ютер, інтерв’ю, миш’як, Руж’є, 

Григор’єв, Лук’ян, Х’юстон, Монтеск’є. Але в деяких словах, переважно 

запозичених з французької мови, апостроф у цій позиції не ставлять, хоч це й 

не відповідає фонетичним законам української мови: бюджет, бюро, бюст, 

гравюра, гюрза, кюрі, манікюр, пюпітр, пюре, фюзеляж, Гюйгенс, Мюллер, 

Бядуля, бязь. 

У кількох іншомовних словах апостроф ставимо після зубних 

приголосних, оскільки ними закінчуються іншомовні префікси: ад’ютант, 

ін’єкція, кон’юнктивіт, кон’юнктура, пан’європейський. 

 
Тест 7. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленим апострофом; 2) без 

апострофа. 

Св..ятковий, різдв..яний, острів..янин, духм..яний, сурм..яний, медв..яний, 

зм..яклий, присв..ята, слов..яни, тьм..яний, дзв..якнути, цв..ях, пір..я, рутв..яний, знічев..я, 

ін..єкція, моркв..яний, мавп..ячий, з..ясувати, різьб..яр, ім..я. 

Ключ. З других букв першої колонки повинно скластися слово, яким закінчується 

вислів Іммануїла Канта: “Закон, що живе в нас, називається…” 

 

Подовження приголосних і подвоєння букв 

Подовження приголосних у незапозичених словах (на письмі 

подвоєння букв) відбувається в основному з двох причин: внаслідок збігу 

однакових звуків на межі значущих частин слова (віддати, денний, піднісся, 

юннат) та внаслідок уподібнення приголосних (колосся, сіллю, козаччина). 

Коли йдеться про збіг однакових приголосних на межі частин слова, то 

подовження звуків слід розглядати окремо на межі префікса і наступної 

частини та на межі попередньої частини і суфікса. 

Префікси в українській мові закінчуються лише на чотири приголосні: 

д (від-, під-, над-, перед-), з (з-, роз-, без-), в (в-, пів-) та б (об-): віддаль, 

піддовбати, наддерти, переддень, ззовні, роззброїти, беззвучний, ввечері, 

піввідра, оббілити. Отже, лише ці приголосні й можуть тут подовжуватися. 

Префіксів серед- та між- до уваги не беремо, оскільки в словах із ними збігу 

приголосних не трапляється. 

На межі попередньої частини і суфікса подовжується лише 

приголосний н, якщо твірна основа (корінь чи суфікс) закінчується на н: 

законний, пісенний, вершинний, буденний,  буденність, письменний, 

письменник. У словах буквений, пореформений, казармений, шалений, 



скажений, жаданий, дерев’яний і под. такого збігу приголосних нема, 

оскільки твірна основа закінчується не на н. 

Крім того, приголосний н подовжується в наголошених суфіксах -

енний, -анний: 

1) якщо прикметник вказує на збільшену міру якості: здоровенний, 

страшенний, височенний (але нема подовження в словах шалений, 

скажений, жаданий і под., бо вони вказують на звичайну міру якості); 

2) якщо прикметник вказує на повну неможливість ознаки, зумовленої 

певною дією:  нездійсненний, недоторканний, нездоланний; 

3) якщо це старослов’янізм: священний, огненний, блаженний, 

окаянний. 

Приголосний н подовжується з різних причин також у словах 

останній, старанний, притаманний, захланний, численний. 

У кількох дієсловах з основою на с при додаванні постфікса -ся 

подовжується м’який с΄: піднісся, розрісся, пасся. 

Подовження приголосних внаслідок уподібнення відбувається в двох 

випадках: через уподібнення звука й до попереднього м’якого приголосного і 

через інші зміни звуків. 

Щоб дітям було зрозумілим уподібнення м’якого й до попереднього 

м’якого приголосного, спочатку аналізуємо за будовою, наприклад, слова 

подвір’я [подв’і рйа] і кров’ю [кро вйу] і робимо висновок, що в першому 

слові звук й — суфікс, у другому — звук й належить до закінчення. Колись 

суфікс й був і в словах колосся, життя, стаття, породілля, баддя, 

затишшя та ін. (було: [коло с΄йа], [жит΄йа ], [стат΄йа ], [пород΄і л΄йа], [бад΄йа ], 

[зати ш΄йа] — шиплячі тоді були м’які), але він, як м’який, уподібнився до 

попереднього м’якого і став звучати так само. Проте якщо між попереднім 

м’яким і звуком й було вставлено голосний е, то такого уподібнення, а отже, 

й подовження м’якого звука не відбулося: житейський, багато статей, 

постатейний, породілей, бадей. Те саме уподібнення й до попереднього 

м’якого сталося й у закінченні -ю: сіллю (було: [с΄і л΄йу]), річчю (було: 

[р΄і ч΄йу]). 

Таким чином, подовжилися лише м’які зубні й шиплячі (тоді теж 

м’які). Губні, приголосний р та задньоротові подовжитися не могли, бо вони 

не були м’якими. Якщо ж твірна основа закінчувалася двома приголосними, 

то останній приголосний не подовжився (“третій зайвий”) і відповідно не 

подвоюються букви: місто — передмістя, радість — радістю, жовч — 

жовчю. Тому й правило звучить: подовжуються м’які зубні (д, т, з, с, ц, л, н) 

та шиплячі (ш, ч, ж) між голосними. 

Можуть уподібнюватися між собою й інші звуки. Так, у слові лляний 

наступний н΄ (льняний) уподібнився до попереднього л΄ (обидва ці звуки 

сонорні, зубні, м’які); у слові останній попередній т΄ (остатній — таку 

форму цього слова вживали Т.Шевченко, Леся Українка, М.Коцюбинський) 

уподібнився до наступного н΄ (обидва ці звуки зубні, зімкнені, м’які).  

Найпоширенішим є подовження шиплячого ч унаслідок змін суфікса -

цьк- при додаванні суфікса -ин(а): козацький — козаччина, донецький — 



Донеччина, турецький — Туреччина. Тут спочатку звук к змінився на 

шиплячий ч (як у слові рука — ручище), а потім попередній свистячий 

уподібнився до наступного шиплячого. 

Щодо подвоєння букв в іншомовних загальних назвах не на межі 

значущих частин, то в Українському правописі названо 17 таких слів: 

аннали, бонна, брутто, ванна, мадонна, манна, мотто, нетто, панно , 

пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра. Майже в половині з 

них приголосний, позначений подвоєними буквами, у вимові не 

подовжується: [ана ли], [бру то], [не то], [то на], [б’іл΄] тощо. Але в словах, у 

яких є збіг приголосних на межі префікса й кореня, такі приголосні 

вимовляються з подовженням: імміграція, інновація, ірреальний тощо. 

У власних назвах іншомовного походження подвоєні букви читаються 

звичайно як неподовжений звук: Бонн [бон], Голландія [гола нд΄ійа], Руссо 

[русо ] тощо. Така вимова відповідає фонетичним законам української мови. 

 
Тест 8. Випишіть слова у дві колонки: 1) без подвоєння букв; 2) з подвоєнням букв. 

І. Ю(н)ий, дерев’я(н)ий, зв’яза(н)ий, (с)авець, глиби(н)ий, поні(с)я, піща(н)ий, 

(в)ечері, удава(н)ий, гайдама(ч)ина, твари(н)ий, удови(н)ий, пі(в)відра, о(д)ати, вівся(н)ий, 

олов’я(н)ий, одното(н)ий, рядня(н)ий, зйомоч(н)ий, Вінни(ч)ина, (л)яний, змії(н)ий, 

голуби(н)ий, зако(н)ий. 

ІІ. Тума(н)ість, бджоли(н)ий, букве(н)ий, здорове(н)ий, росли(н)ицтво, 

умотивова(н)ість, скаже(н)ий, обмі(н)ий, притама(н)ий, вихова(н)ість, рва(н)ий, 

видума(н)ий, віко(н)иця, свяще(н)ий, ознайомле(н)ий, очище(н)я, широче(н)ий, орли(н)ий, 

післяреформе(н)ий, знаме(н)ий, людя(н)ий, стурбова(н)ісь, числе (н)ий, тьмя(н)о. 

Ключ. З других букв повинні скластися: 1) вислів М.Коцюбинського; 2) закінчення 

вислову Л.Толстого “Думай добре, і…” 

 
Тест 9. Випишіть слова у дві колонки: 1) без подвоєння букв; 2) з подвоєнням букв. 

Слова, позначені зірочкою, вжито в орудному відмінку однини. 

Змужні(н)я, снас(т)ю , радіс(т)ю , осер(д)я, зати(ш)я, (л)ється, свіжіс(т)ю , 

жи(т)євий, входже(н)я, навма(н)я, віс(т)ю , старіс(т)ю , білче(н)я , приві(л)я, попідти(н)ю, 

зненавис(т)ю , перехрес(т)я, здоби(ч)ю , підні(ж)я, сміливіс(т)ю , зап’яс(т)я, свідче(н)я. 

Ключ. З других букв повинен скластися вислів В.Гюго. 

 

Спрощення в групах приголосних 

Українська мова уникає збігу трьох, іноді й двох близьких за 

творенням приголосних — зубних, зімкнених. Якщо під час словотворення 

чи словозміни виникає такий збіг приголосних, то один з них, переважно 

середній, випадає. 

Найчастіше трапляється збіг трьох приголосних стн і стл. Усі вони 

однаково зубні, тому середній т випадає, що й позначається на письмі: честь 

— чесний, користь — корисний, лестити — улесливий. 

Принагідно слід звернути увагу на розбіжність між вимовою й 

написанням не тільки числівника шістнадцять [ш’існа ц΄:ат΄], а й шістдесят 

[ш’ізде
и
с΄а т], шістсот [ш’іс:о т], п’ятдесят [пйаде

и
с΄а т]. 

Але в словах пестливий, кістлявий, хвастливий, зап’ястний у вимові, 

а отже, й на письмі середній т зберігається з тим, щоб при сприйманні цих 



слів не виникало небажаних асоціацій (пес, кислий тощо) і не спотворювалося 

їхнє лексичне значення. 

Спрощення принаймні на письмі немає і в прикметниках, утворених від 

іншомовних слів: контраст — контрастний, баласт — баластний, 

протест — протестний. 

Спрощення в групі приголосних здн у сучасній українській мові 

відбувається лише в словах із коренем їзд: проїзний, виїзний, наїзник і под.; 

спрощення в групі ждн відбувається тільки у відмінкових формах слова 

тиждень (тижня, тижню і т.д.) та в похідному прикметнику тижневий. 

Тому ці два випадки спрощення, як і спрощення в словах серце (при формі 

сердець), скатерть — скатерка, чернець — ченця, слід подавати учням як 

одиничні, поза правилом, щоб натомість їхню увагу зосередити на досить-

таки частих випадках спрощення в групах приголосних стн і стл. 

Спрощення в групах приголосних скн, зкн, шчк (випадіння середнього 

приголосного) відбувається в обмеженій кількості слів: блиск — блиснути, 

писк — писнути (і пискнути), тиск — тиснути, ляск — ляснути, луск — 

луснути, плюск — плюснути, хруск — хруснути, хряск — хряснути, вереск — 

вереснути; брязк — брязнути; горщок — горшка, дощок — дошка, зморщок 

— зморшка, спрощений — навпрошки, прошкувати. 

Сюди належить і випадіння зімкнених д, т перед зімкненим н (у 

дієсловах при додаванні суфікса -ну-): холод — холонути, погляд — 

поглянути, кидати — кинути, розвиток — розвинути, зустріти — 

зустрінути, вертати ― вернути, пригортати ― пригорнути, глитати ― 

поглинути. 

У вимові відбувається спрощення у словоформах на зразок невістці 

[не
и
в’і с΄ц΄і], невістчин [не

и
в’і шчин]. На письмі це спрощення не 

позначається, щоб зберегти тотожність слова в усіх його формах. 

Розглянуті зміни зумовлені фонетичними законами української мови. В 

одних випадках мова уникає важкого для вимови  збігу зубних (стн, стл, 

здн), в інших — зімкнених (тн, дн, дц, тк, тц, тч, чк, рд) і тим досягає 

милозвучності. 

 
Тест 9. Вставте, де треба, пропущені букви д, т. Слова запишіть у дві колонки: 1) 

ті, у які не вставляли букв; 2) ті, у які вставили букви. 

Звіс..но, скатер..ка, асистен..ський, влас..ний, хвас..ливий, кореспонден..ський, 

аген..ство, радіс..ний, зліс..ний, заїз..ний, контрас..ний, учас..ник, їж..жу, дириген..ський, 

щас..ливий, ус..ний, страс..ний, щотиж..невий, студен..ський, студен..ство, очис..ний, 

якіс..ний, буревіс..ник, п’я..десят. 

Ключ. З других букв повинно скластися закінчення вислову В.Сухомлинського 

“Дорожить людина тим, у що вона…” 

 

Чергування приголосних 

Чергування приголосних виникає внаслідок переміщення перепони на 

шляху видихуваного повітря. Якщо, скажімо, приголосний г дзвінкий 

щілинний задньоротовий, то він переходить теж у дзвінкий щілинний, але 

вже піднебінний (ж) або теж у дзвінкий щілинний, але зубний (з). 



Є два види чергування приголосних: переміщення перепони від задньої 

частини ротової порожнини до передньої і навпаки. 

Щодо першого виду чергування приголосних (перехід задньоротових у 

піднебінні і зубні), то чотири задньоротові можуть зазнавати таких 

перетворень: 

г→з→ж ( нога — нозі — ніженька) — тобто г може переходити в з і ж, 

а з лише в ж; 

к→ц→ч (рука — руці — рученька); 

х→с→ш (вухо — у вусі — вушенько); 

ґ→дз→дж (ґерлиґа — ґерлидзі — ґерлидженька). 

Але в кількох словах перед зімкненим н замість очікуваного зімкнено-

щілинного ч, що закономірно виникає на місці к або ц, маємо щілинний ш: 

рушник, рушниця, дворушник (від рука), мірошник (від мірка), торішній (від 

торік), соняшник (від сонце), сердешний “бідолашний” (від серце). Таким 

чином мова уникла збігу двох зімкнених приголосних. Так само колишнє 

“кто” (з двома зімкненими к і т) змінилося на хто (звук к зберігся в 

непрямих відмінках: кого, кому і т.д,), “крест” — на хрест, запозичене 

доктор у просторіччі — на “дохтор”, трактор — на “трахтор”. 

Чергування приголосних з переміщенням перепони від передньої до 

задньої частини ротової порожнини (перехід зубних у шиплячі) 

спостерігається в дієслівних формах, а саме: 

д→дж (садити — саджу, посаджений); 

зд→ждж (їздити — їжджу, в’їжджений); 

т→ч (молотити — молочу, змолочений); 

ст→щ [шч] (виростити — вирощу, вирощений). 

В інших частинах мови чергується д — ж (а не д — дж, як у 

дієсловах): уродити — уроджу — урожай, огородити — огороджу — 

огорожа, правда — справджується — справжній. 

 

Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ський, -ство 

Початковий звук с суфіксів -ський і -ство взаємодіє з усіма дзвінкими й 

глухими приголосними, крім губних.  

З приголосними, які становлять ряди чергувань задньоротовий — 

піднебінний — зубний, звук с зливається (це позначається й на письмі): 

г, з, ж + с = з: Прага — празький, Кавказ — кавказький, Збараж — 

збаразький, убогий — убозтво; 

к, ц, ч + с = ц: козак — козацький, купець — купецький, Бахмач — 

бахмацький, ткач — ткацтво;  

х, с, ш + с = с: чех — чеський, Одеса — одеський, Сиваш — сиваський, 

товариш — товариство, птах — птаство; 

ґ, дз, дж + с = дз: Лодзь — лодзький, Кембридж — кембридзький. 

Винятки, принаймні на письмі, становлять прикметники, утворені від 

іншомовних власних назв: баскський, ла-маншський, меккський. Це робиться 

для того, щоб легше було впізнати в прикметникові іншомовну, незвичну для 

нас власну назву. 



) ) 

З зубними приголосними д і т звук с у вимові так само зливається, 

набуваючи деяких їхніх ознак (на письмі це не позначається): 

д + с = дз: завод — заводський [заводз΄ки й], люди — людство 

[л΄у дзтво]; 

т + с = ц: солдат — солдатський [солда ц΄кий], брат — братство 

[бра цтво]. 

Якщо твірна основа закінчується на к після приголосного, то при 

додаванні суфікса -ський цей звук випадає — відбувається спрощення в групі 

приголосних (це відбивається й на письмі): П’ятихатки — п’ятихатський, 

Знам’янка — знам’янський, Чукотка — чукотський. 

Спрощуються у вимові групи приголосних також у словах, утворених 

за допомогою суфіксів -ський і -ство від іншомовних іменників на нт, ст: 

студент — студентський [студе н΄с΄кий], агент — агентство [аге нство], 

турист — туристський [тури с΄кий]. Але на письмі ці зміни не 

позначаються, щоб не втратити зв’язку між прикметниками і твірними 

основами. 

 
Тест 10. Утворіть за допомогою суфікса -ський прикметники і запишіть їх у три 

колонки: 1) на -зький; 2) на -цький; 3) на -ський після голосного. Прикметників, у яких -

ський стоїть після приголосного, не виписуйте. 

Стужиця, Здвиж, печеніг, Бахмач, Свеса, Калуш, Карпати, Смига, Омельник, 

Звенигород, Агадес, Волноваха, Запоріжжя, Клуж, Овруч, Камчатка, Авас, Сиваш, 

Токмак, Воронеж, Устилуг, Чукотка, Атюша, Ялпуг, Гнилиця, Підбуж, Світязь, Вільнюс, 

дивак. 

Ключ. З других від початку букв має скластися вислів В.Шекспіра. 

 

Уподібнення приголосних 

Якщо свистячий і шиплячий, зубний д або т і свистячий, зубний д або 

т і шиплячий опиняються поряд, то наступний звук уподібнює собі 

попередній. 

Свистячий перед шиплячим переходить у відповідний йому шиплячий, 

і це позначається на письмі: брязк + ати = “брязчати” → бряжчати; київськ 

+ ина = “київсьчина” → Київщина; козацьк + ина = “козацьчина” → 

козаччина. 

Проте на письмі це уподібнення не відображається в присвійних 

прикметниках (Парасчин [пара шчин]), у префіксах роз-, без-, з- (розчин 

[ро жчин], безжальний [бе
и
ж:а л΄ний]) та в дієприслівниках (виросши 

[ви рош:и]). 

Шиплячий перед свистячим переходить у відповідний йому свистячий, 

але на письмі це не позначається: книжка — у книжці [кни з΄ц΄і], грушка — 

на грушці [гру с΄ц΄і], тичка — на тичці [ти ц΄:і], вчишся [ чи с΄:а]. 

Зубні д, т якщо не випадають у вимові, то перед свистячими 

переходять у свистячі дз΄, ц΄, перед шиплячими — у шиплячі дж, ч (але на 

письмі це не відображається): сусідка — сусідці [сус΄і дз΄ц΄і], сусідчин 

[сус΄і джчин]; тітка — тітці [т΄і ц΄:і], тітчин [т΄і ч:ин]. 

 



2. Голосні звуки 

Кожен голосний звук 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). У вимові й сприйнятті можуть сплутуватися лише ті голосні, які 

творяться поряд: е та и, и та і, а та о, о та у (чотири пари). 

Четверта дія — це: 1) підсилення голосом (наголошений голосний); 2) 

непідсилення (ненаголошений голосний) утвореного звука. 

Система голосних має такий вигляд: 

 

Піднесення Передній ряд Задній ряд 

Високе          і         у 

Середнє          и         о 

Низьке          е         а 

 

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 обі д. 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 і в цьому самому слові. А якщо 

підсилимо не другий, а перший голосний, то почуємо вже слово о бід. 

Голосні заднього ряду а, у, наголошені голосні і голосні в абсолютному 

кінці слова (сти снути — сти снуте, п’ятна дцяти — п’ятна дцяте) завжди 

звучать чітко. Можливе сплутування лише ненаголошених голосних 

переднього ряду е, и, і (у передній частині ротової порожнини є менше 

простору для вертикального переміщення язика) та в певній позиції о. 

 

Наголос 

Наголос в українській мові вільний і рухомий, тобто може випадати на 

будь-який склад і під час змінювання слова пересуватися з одного складу на 

інший: череда  — че реди — чері д, пишу  — пи шеш. 

У багатоскладових словах, крім основного, є ще побічні наголоси, які 

чуються через один або два склади від основного: ву лиця, ву лицею, 

розповіда ємо, пережива єте. Побічні наголоси надають українській мові 

співучості, плавності. 

 



Тест 11. Подані слова запишіть у дві колонки: 1) ті, у яких побічний наголос 

чується через один склад від основного; 2) ті, у яких побічний наголос чується через два 

склади від основного. 

Освітлений, оцупкуватий, переписати, пліснява, квапитися, соловей, оспівувати, 

світлячок, переоцінка, всеукраїнський, знахідка, зволожуваний, винахід, літературний, 

скрижанілий, стронцієвий. 

Ключ. З других букв має скластися початок вислову Вольтера: “… в алфавітному 

порядку”. 

 

Складоподіл і перенос частин слова 

У слові стільки складів, скільки є голосних звуків: ру-ка, до-ро-га. 

Якщо збігаються підряд два або більше приголосних, то їх розділяємо 

так, щоб до попереднього складу відходив звук, у якому є більше голосу, ніж 

у наступному: книж-ка, сон-це, вер-ба. Якщо збігаються підряд два зімкнені, 

то їх, як правило, відносимо до різних складів: рід-ний, ко-рот-ко, річ-ка. В 

іншому випадку всі приголосні відходять до наступного складу: се-стра, ви-

шня, му-жність.  

Слова з рядка в рядок переносимо так, як ділимо їх на склади. Але не 

можна: 

1) залишати й переносити одну букву; тому не можна поділити для 

переносу такі слова, як юнак, явір, око, олія, Азія тощо; 

2) розривати дз, дж, якщо вони позначають один звук: хо-джу, ра-джу, 

ку-ку-ру-дза; і навпаки: від-жи-ти, під-жива, від-зна-ка; 

3) у складному слові відривати від другої частини букву, якщо вона не 

становить складу: не можна переносити “однод-нівка”, треба одно-днівка; не 

можна “триз-мінний”, треба три-змінний тощо; 

4) розривати буквені й звукові абревіатури: НАТО, УНІАН, ЧАЕС, 

МЕГАТЕ; 

5) відривати скорочення від слів, яких вони стосуються: 2007 р., 10 км, 

п.Петренко, Т.Г.Шевченко. 

Інших заборон для переносу слів немає. 

 
Тест 12. Випишіть слова в три колонки: 1) ті, яких не можна розривати для 

переносу; 2) ті, при переносі яких у першому рядку можна залишати дві перші букви; 3) 

ті, при переносі яких у першому рядку можна залишати три перші букви. 

Армія, орел, умію, одуд, ґудзик, приступ, іти, село, обмию, оазис, крісло, згин, яма, 

раджусь, ящик, об’єм, збуджене, око, саджанці, околот, вздовж, отвір, ясно, дзвін, оса, 

зумію. 

Ключ. З останніх букв виписаних слів має скластися вислів М.Рильського. 

 

Чергування голосних 

Найпоширеніше в українській мові чергування о, е з і. Звук і замість о, 

е з’являється: 

1) у закритому складі: школа — шкіл, воля — вільний, моя — мій, хмелю 

— хміль, шести — шість, перо — пір’я, Києва — Київ; 



2) перед подовженими приголосними (у колишньому закритому 

складі): солі — сіллю, роки — сторіччя, речі — річчю, веселий — весілля, 

селитися — новосілля; 

3) у відкритому складі перед складом із суфіксом -ок або -ець: 

мостити — місток, возити — візок, дзвонити — дзвінок, олово — олівець,  

паперу — папірець, променя — промінець; 

4) після приставного в на початку слова: овець — вівця, овес — 

вівсяний, отець — вітчизна, гострий — вістря, око — вічко; 

5) у словах: прозивати — прізвище, прізвисько; прорвати — прірва.  

Але не чергуються о, е з і, якщо вони випадають (сон — сну, день — 

дня), в іншомовних словах (бетон, шофер, толь, партер, кортеж) та в 

деяких інших випадках. 

У дієсловах перед складом із суфіксом -а- або -ува-: 

1) голосні о, е чергуються з і: волокти — зволікати, мести — 

замітати, пекти — випікати, полоскати — прополіскувати, чекати — 

очікувати, шептати — нашіптувати; 

2) голосний о чергується з а: допомогти — допомагати, гонити — 

ганяти, вклонитися — кланятися, ломити — ламати, розламувати; кроїти 

— краяти, розкраювати (від наголосу це не залежить); 

3) голосний е (ер) чергується з и (ир): беру — збирати, визбирувати; 

завмерти — завмирати, терти — стирати. 

Після шиплячих та й голосний е чергуються з о. Причому е, як правило, 

виступає, якщо за ним іде теперішній або колишній м’який приголосний, в 

інших випадках — маємо о: вечеря — вечорниці, шести — шостий, 

четвертий — чотири, копієчка — копійок.  

 

Розрізнення е та и 

Ненаголошені е та и у вимові звучать майже однаково, оскільки під час 

вимовляння їх язик зміщується вверх-униз на незначну відстань. 

Такі звуки стають чіткими, коли на них падає наголос (тоді при 

вимовлянні їх трохи збільшується проміжок між положеннями язика): 

де ре
и
во — де

и
ре ва, зе

и
ле ний — зе ле

и
нь, те

и
рно вий — те рен, зи

е
мо вий — 

взи мку, неприми
е
ре нний — мир. 

Звук е у певних випадках випадає, звук и за кількома винятками не 

випадає: травень — травня, вітер — вітру, справедливий —правда. Звук и 

випадає лише в дієсловах згинати — зігну, відтинати — відітну, напинати 

— напну, починати — почну, розминати — розімну, засинати — засну, 

вмикати — увімкну, проривати — прорву, зажинати — жну. 

Звук е може чергуватися з і: променистий — промінь, сутеніти — 

сутінь, лебединий — лебідь. Звук и чергується з і лише в словах дитина — 

діти, сидіти — сідати, висіти — підвісити, липкий — ліпити. 

Звук е регулярно виступає в групах -ере-, -еле- (береза, ожеледь), у 

префіксі пре-, якщо той має значення “дуже” (предобрий, премудрий), у 

суфіксі пасивного дієприкметника -ен- (закінчений, вирішений) тощо. 



Звук и регулярно виступає в іменникових суфіксах -ин-, -ищ-, -иськ- 

(звивина, дворище, збіговисько), у суфіксі -ив- (печиво, вариво; виняток: 

марево), у відкритих складах -ри-, -ли- (бриніти, гриміти, чорнобривий, 

глитати) тощо. 

 
Тест 13. Вставте пропущені букви и або е. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі 

вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою е. 

Оз..мина, вст..гати, уд..в’ятьох, с..реда, мороз..во, зб..рати, зчищ..ний, 

попр..їжджати, тютюнн..к, зв..кати, потр..вожити, жн..ва, понош..ний, оголош..ння, вар..во, 

жовт..нь, св..круха, мар..во, пр..зирство, звел..чання, ож..вити, неприм..ренний, втомл..ний, 

тан..ць.  

Ключ. З других букв має скластися закінчення вислову англійського поета Роберта 

Броунінга: “Коли людина бореться сама…” 

 

Розрізнення и та і 

Свого часу звуки и та і злилися були в один звук и: рыба → риба, зима 

→ зима. Пізніше звук і розвинувся на місці давнього ҍ та на місці о, е 

внаслідок чергування. Тому якщо сумнівний звук чергується з о, е, пишемо і: 

щілина, бо ущелина; проміння, бо промені; сушіння, бо сушений. Це правило 

не стосується відкритих складів -ри-, -ли- в словах бриніти (бренькати), 

гриміти (громовиця), дрижати (дрож), кривавий (кров), чорнобривий 

(брова), глитати (глотка). 

В інших випадках орієнтуємося на вимову: приголосні перед и 

вимовляються твердо (тихий), перед і — м’яко або пом’якшено (втіха, хіба ). 

В абсолютному кінці слова: 

1) після задньоротових г, к, х, ґ виступає звичайно и: дороги, шляхи, 

руки, дзиґи, тільки, залюбки, навкруги, трохи, по-батьківськи; але виступає 

і в словах, що відповідають на питання які?  (у прикметниках та 

займенниках): довгі, далекі, сухі, такі, всякі; а також у незмінюваних 

іншомовних словах: Гельсінкі, хакі; 

2) після шиплячих ш, ч, ж, дж виступає звичайно і: межі, ключі, 

гроші, ласощі, дріжджі, тричі; але виступає и: а) в дієслівних формах (у 

наказовому способі та в дієприслівниках): бережи, мовчи, пиши, полощи; 

розмірковуючи, виконавши; б) у прислівниках типу по-вовчи, по-ведмежи; в) 

у прийменнику межи (межи очі) та сполучнику чи. 

Не врегульовано як слід правопис и, і в словах іншомовного 

походження. У загальних назвах ці букви вживаємо за правилом “дев’ятки”: 

після дев’яти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (“де ти з’їси цю чашу жиру”— 

зубні, крім сонорних, та піднебінні) перед наступним приголосним, крім й, 

пишемо и (дисплей, тир, ситро, ритм, шифр, чинара), в інших випадках 

пишемо і (кіно, вітамін, гірлянда, діафільм, гербарій). З цього правила є ряд 

винятків, які стосуються давно запозичених слів (коли ще и та і зливалися в 

один звук и) та слів, запозичених із східних мов: митрополит, єпископ, 

диякон; киргиз, калмик, кишмиш тощо. 

У власних назвах іншомовного походження — особових і 

географічних, у тому числі й російських, після шиплячих ш, ч, ж, дж та ц (не 



перед голосними та й) однаково пишемо и: Вашингтон, Чилі, Цицерон, 

Шишкін, Щиглов, Цимлянськ. Але щодо написання и, і у власних 

географічних назвах, то тут у правописі є ряд застережень і винятків. У них 

буква и пишеться й після р, д, т (Мадрид, Скандинавія, Тибет), у кінцевих -

ика, -ида (Мексика, Колхида), у винятках (Єгипет, Сирія, Бразилія та ін.). 

Написання и, і в російських власних назвах наближено до написання їх в 

українських незапозичених словах: Титов, бо є Тит; Новиков, Радищев, бо є 

суфікси -ик-, -ищ-; Привалов, бо є префікс при-, тощо. 

 
Тест 14. Вставте пропущені букви и або і. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі 

вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і. 

Спок..й, пог..дний, ож..вати, ш..шка, стр..вожений, одв..чний, ж..ночий, стр..жень, 

няньч..ти, збайдуж..ння, глуш..на, гнучк..сть, перех..д, однор..дний, дюж..на, ноч..вля, 

узгол..в’я, одгр..міти, усяч..на, льодов..к, найструнк..ший, глибоч..нь, к..готь, ск..нути, 

узг..р’я, далеч..нь, ненав..сть. 

Ключ. З других букв повинно скластися перше речення з вислову давньоримського 

письменника Катона Старшого: “… Якщо використовувати його для діла, воно 

стирається; якщо не використовувати — іржа з’їдає”. 

 

Тест 15. Допишіть у кінці слів букви и або і. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі 

вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і. 

Збитк.., жених.., ознак.., книш.., веселощ.., смуг.., онуч.., калюж.. , по-сусідськ.., 

трич.., світляк.., корж.., удач.., кинувш.. 

Ключ. З других букв повинно скластися закінчення вислову В.Сосюри: “Народ…” 

 

Тест 16. Вставте в загальних іншомовних назвах пропущені букви и або і. Слова 

запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і. 

Імаж..зм, нарц..с, зеф..р, ет..кет, бат..ст, ех..нокок, окс..ген, мар..онетка, неод..м, 

ларинг..т, експер..мент, баз..ліка, еп..граф, уайт-спір..т, юстиц..я, лемуз..н, об’єкт..в. 

Ключ. З перших букв повинно скластися закінчення вислову М.Сома: “Земля 

ніколи небом не була, але ж …” 

 

Тест 17. Вставте у власних особових іншомовних назвах пропущені букви и або і. 

Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і. 

Гойт..соло, Пучч..ні, Б..зе, С..нх, П..фагор, Ц..ркель, Д..нкар, Тіц..ан, Ч..мароза, 

Ж..гмонді, Дікш..тар, Кваз..модо, Мур..льйо, Д..дро, Дж..нс, Гр..г, Ар..стотель, Ш..нкель, 

М..страль, Абаш..дзе, Б..дструп, Кунік..да. 

Ключ. З виділених букв повинно скластися закінчення вислову Ралфа Емерсона: 

“Здатність бачити чудесне в звичайному — …” 

 

Тест 18. Вставте у власних географічних іншомовних назвах пропущені букви и 

або і. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і. 

Янг..базар, Ваш..нгтон, С..рія, Яр..лгач, Зар..а, В..нбург, Уок..ган, Кукуш..лі, Ель-

Дж..з, Г..бралтар, Акх..сар, Зугд..ді, Лейпц..г, Нючоп..нг, Ель-Кеб..рі, Очамч..ра, Баш.. . 

Ключ. З перших букв повинен скластися вислів Сократа, який закінчується складом 

“…ним”. 

 
Тест 19. Запишіть власні назви російського походження в дві колонки: 1) зі 

вставленою буквою і; 2) зі вставленою буквою и. 

Гн..лорибов, Мечн..ков, Ахшар..мов, Ощ..пкін, Старост..н, П..сарев, Коров..н, 

Азг..ров, Зворик..но, Кр..лов, Ч..рков, Чичер..н, Омел..ч, Яз..ков, Кірш..н, Скряб..н, 



Княж..нський, Яблочк..н, Яш..н, Ж..гарево, Суббот..н, Стан..славськицй, Тимох..н, 

См..рнов, Синиц..н. 

Ключ. З других букв повинен скластися початок вислову Франсуа де Ларошфуко: 

“…, той врешті-решт перестає бути щирим із самим собою”. 

 

Розрізнення а та о 

Голосні а  та о вимовляються завжди чітко, не змішуючись. Проте в 

деяких словах трапляються вагання у вживанні цих голосних. Це зумовлене 

тим, що в давнину в нашій мові нерідко голосний а замінювався на о 

(Александр — Олександр, раб — робота) і рідше — навпаки. 

У сучасній мові після задньоротових г, к, х перед наступним складом з 

а (він може бути й ненаголошений) виступає звук а: гаря чий, гаря чка, 

гарячкува ти, гара зд, гараздува ти, кача н, качани стий, кала ч, кажа н, хазя їн, 

халя ва, а також багатий і похідні. В іншому разі вживаємо голосний о: 

борсук, комиш, монастир, ота ман, поганий, погон, пором, слов’яни, солдат, 

а також козак. 

 
Тест 20. Слова запишіть у дві колонки: 1) із вставленою буквою а; 2) із вставленою 

буквою о. 

Б..рсук, допом..гав, б..гач, к..зацтво, п..сол, г..няти, гр..ніт, сл..в’яни, ..таман, 

л..мати, зл..млене, ..брикос, б..гатослівність, см..олоскип, скр..єні, м..роз, х..зяїн, п..гон, 

п..гано, г..рячі. 

Ключ. З останніх букв виписаних слів має скластися пислів’я. 
 

Розрізнення о та у 

Голосний о перед складом з наголошеним у або і (обидва голосні 

високого піднесення) у вимові наближається до у (тобто напружена задня 

частина язика підноситься трохи вище, ніж потрібно): го
у
лу бка, зо

у
зу ля, 

ко
у
жу х, мо

у
рі г. Сумнівний голосний звучить виразно, якщо на нього падає 

наголос — основний або побічний: го луб, зозуля стий, кожуши на, моріжо к. 

Суфікс -ова- (переважно в дієсловах), якщо від втрачає наголос, 

переходить в -ува-: нагодо ваний — нагодува ти, друко ваний — друкува ти, 

ришто вання — риштува ння. стовбо ватий — стовбува тий. 

У незапозичених словах виступає префікс су- (сусід, сузір’я, сутінки, 

супроводити), у запозичених із старослов’янської — со- (союз, собор). 

 

3. Засоби милозвучності української мови 

Хоч ця тема й не передбачена чинною шкільною програмою, проте 

оминути її не можна: інакше в дітей буде збіднене уявлення про особливості 

рідної мови. 

Звуки в мовленнєвому потоці організовуються так, щоб їх легко було 

вимовляти, щоб вони були розбірливі для слухача і щоб гармоніювали між 

собою. Усе це надає мовленню мелодійності, приємного звучання, тобто 

милозвучності. 

Цій вимозі підпорядковані всі українські слова, і далеко не завжди їй 

відповідають слова іншомовного походження. У цьому легко переконатися, 



вимовляючи поряд питомі українські й запозичені слова: спонукання й 

інстинкт (з латинської), крапка і пункт (з німецької), повітря і 

аероіонізатор (з грецької), загін і ар’єргард (з французької). 

Можна виділити три основні засоби милозвучності, які використовує 

українська мова. 

Важливу роль у тому, що українська мова звучить мелодійно, 

відіграють вільний рухомий основний наголос і побічні наголоси в слові. 

Вони ритмізують усне мовлення, надають йому співучості. 

Фраза, як правило, будується так, щоб не стикалися між собою 

наголошені склади. Якщо ж такий збіг неминуче стається, то або один із 

наголосів зникає, або між наголошеними складами робиться пауза.  

Простежимо, наприклад, як в уривку з оповідання Григора Тютюнника 

“У Кравчини обідають”, мова якого близька до розмовної, чергуються 

наголошені й ненаголошені склади: 

Після обіду Юхим одразу ж добрішає і стає ще лагіднішим і 

балакучішим, ніж завжди. 

— Про що ж тобі на завтра врок задали? — воркоче до сина чи дочки 

і гладить чуб або кіски. 

— Про перпетуум-мобіле, тату. 

— А що ж то воно таке? 

— Вічний двигун, тату. 

— Гм, — каже Юхим і надовго замислюється. — Та й що ж, є такий 

двигун? 

— Немає, тату. 

— Правильно, немає, — радіє Кравчина. — Нічого вічного немає. 

— А ви, тату? — озивається Колько. 

Юхим регочеться й каже: 

— А я, синоцю, вічний. Я — як той перепетмобіле! І ти підростеш — 

будеш вічним двигуном. Хто робить — той і двигун. 

В уривку наголошені склади розділені одним або двома 

ненаголошеними складами. Там, де є більше, ніж два, ненаголошених 

складів, як наприклад, у поєднанні слів лагіднішим і балакучішим, 

посилюються побічні наголоси. Збіг наголошених складів стався тут лише в 

поєднаннях слів чуб або кіску (але в сполучнику або наголос у мовленні 

зникає); двигун, тату; та й що ж, є такий; ви, тату; підростеш — будеш 

(але ці наголошені склади відділяються один від одного паузами). 

Легкості у вимові українській мові надає уникання збігу однотипних за 

місцем і способом творення приголосних в одному слові або на стику слів. 

Наприклад, відомі рядки з Шевченкового вірша Садок вишневий коло хати, 

хрущі над вишнями гудуть... милозвучні насамперед тому, що приголосні 

звуки, які йдуть у них один за одним, творяться в різних місцях і по-різному. 

Приголосні за місцем творення тут розташовані так: зубний с + зубний д (але 

на відміну від попереднього дзвінкий і зімкнений) + задньоротовий к + 

губний в + піднебінний ш + губний в + піднебінний й + задньоротовий к + 

зубний л + задньоротовий х + зубний т і т.д. 



Цьому законові милозвучності підпорядковані всі фонетичні явища, 

розглянуті вище. 

Будуючи речення, треба стежити, щоб на межі слів не виникали 

немилозвучні збіги звуків: ці цінні пропозиції — ці корисні пропозиції, велика 

кабіна — простора кабіна, водій дійсно спізнився — водій справді спізнився, 

був вітер — було вітряно, був сильний вітер. 

Важливим засобом милозвучності є також уникання збігів голосних 

(насамперед) та збігів приголосних. Цим досягається плавність у вимові слів, 

словосполучень і речень. 

Для цього використовуються:  

1) вставні та приставні голосні: вікно — вікон, весна — весен, піді 

мною, підібрати, іржа, імла; префікси з кінцевим приголосним часто перед 

двома або більше кореневими приголосними дістають у кінці голосний і: 

зіграти, розірвати, відіслати, надібрати, обігнати, підійти. 

2) фонетичні варіанти слів: прийменник з, із і зі (з дому, із святом, зі 

школи); частки би, же (після приголосних: зробив би, прийдіть же), б, ж 

(після голосних: зробила б, прийди ж); варіанти прислівників з кінцевим 

голосним і без нього (пізніше довідався — пізніш усвідомив, знову сказав — 

знов обізвався); варіанти частки -ся і -сь (дивлюся на небо — дивлюсь у вікно, 

сталось у Києві — сталося в Україні), варіанти префікса від- і од- (скажу 

відразу — сказав одразу) тощо. 

3) чергування у—в, і—й: був у мене — була в мене, він іде — вона йде. 
За допомогою чергування у — в, і — й українська мова насамперед 

уникає збігу голосних: вірю в справедливість, острів в океані(а не: “у 

океані”), був в Умані (а не: “у Умані”), наші вчителі, море й степ, дощ не 

йде. Потім вона усуває збіг приголосних: вірять у справедливість, острів у 

морі, був у Житомирі, наш учитель, степ і море, дощ іде. Причому пауза 

(навіть не позначена розділовим знаком) сприймається як приголосний: війна 

і мир, життя і смерть, у гурті і вовк не страшний (у цих висловах перед і 

відповідно до їхнього змісту робиться невелика пауза). 

Проте допускається збіг голосних, якщо може виникнути збіг двох 

однакових приголосних вв чи йй: прийду у вівторок, Петро і Йосип. 

 
Тест 21. Виправте, де треба, порушення милозвучності і словосполучення запишіть 

у дві колонки: 1) ті, у яких виправлень нема; 2) ті, у які внесено виправлення. 

Дякував всім, книжки й зошити, сказали би нам, знали же про це, день у день, під 

мною, зміг увійти, раніш і тепер, учора і сьогодні, довелось взяти, згадав відразу, 

з’єднались усі, угадав би, зі мною, пого дились прийти, пригоди лось усім, знову обізвався, 

ошатно вбраний, довго йшли, дерева і кущі, в’їхав у село, прийшов з школи, нога у ногу, 

умій же сказати, збираюся іти, сидять вдвох, думає вголос, скажу відверто, дивлюсь і 

думаю, в твоєму розпорядженні, дивлюсь в вікно. 

Ключ. З других букв перших слів словосполучень повинен скластися вислів 

О.Герцена. 

 

4. Виховання грамотності 



Знання правописних правил ще не забезпечує належної грамотності 

учнів. Хоч би й тому, що на пригадування правила і його застосування 

потрібен час. Та й правописних правил є стільки, що їх важко всі тримати в 

оперативній пам’яті. Грамотність треба виховувати, грамотність досягається 

передусім завдяки формуванню в свідомості учнів правильних, 

неспотворених зорових і кінетичних образів слів. 

По-перше, до навчальних вправ із завданням переписати й вставити 

пропущені орфограми слід обов’язково давати відповіді або ключі. Якщо ж 

учень, виконуючи таку вправу, зробить помилку і не виправить її протягом 

20—30 хвилин, то ця помилка переходить з оперативної пам’яті в постійну і 

даватиме себе знати чи не все життя. Ще більш шкідливими з погляду 

вироблення грамотності є вправи з помилками в написанні слів, які учень має 

виправити. Помилки запам’ятовуються. 

Щоб цього не допустити, перш ніж давати таку вправу дітям, слова з 

пропущеними орфограмами, додавши до них ще кілька слів на те саме 

правило, слід дати учням записати в класі на дошці й з’ясувати їхній 

правопис. Удома, виконуючи вправу, учень лише закріпить правильне 

написання слів. І воно саме таким і закарбується в його постійній пам’яті. 

По-друге, для виховання грамотності слід використовувати навчальні 

диктанти. Тут можливі два види таких вправ. Перший: учні наперед 

вивчають текст, ознайомлюються з особливостями написання окремих слів у 

ньому, постановкою розділових знаків, а потім, закривши підручник, 

записують його під диктовку — так виробляється зорова пам’ять на слова та 

їхнє написання. Другий: учні записують диктант, а потім кожен сам звіряє 

свій диктант з надрукованим текстом і акуратно виправляє помилки — це 

сприяє виробленню уважності, якої так часто бракує дітям. Учитель 

перевіряє такі диктанти й жорстко оцінює їх (за виправлення, проте, оцінки 

не знижує). 

По-третє, у дітей слід виробляти правописну інтуїцію. Коли учень 

вагається, яку букву писати, скажімо, у слові сушіння— и чи і, він пригадує 

(спочатку за підказкою вчителя) аналогічне за будовою слово ходіння і 

правильно напише не тільки це слово, а й кришіння, служіння, збайдужіння, 

точіння; так само за аналогією до гарбузиння напише правильно бурячиння, 

лопушиння; напише и в суфіксах слів наполегливий, розсудливий, бо 

мовчазли вий, кмітли вий, у словах промовистий, розкотистий, бо 

голоси стий; і навпаки, напише е у суфіксах слів емалевий, ситцевий, бо 

криштале вий. 

Вивчення фонетики має на меті не зазубрювання правил і навіть не 

запам’ятовування їх, а насамперед розвиток розумових здібностей учнів, 

вироблення в них розуміння того, що фонетика нашої мови являє собою 

чітку, мудро зорганізовану систему звуків, у якій діють певні закони. Від дії 

цих законів залежить і правопис. Діти, навчаючись, повинні насамперед 

набувати навичок логічно мислити, бачити причиново-наслідкові зв’язки між 

розглядуваними явищами, зокрема й мовними, а відтак і між явищами в 

навколишньому житті, в природі, в суспільстві. 



 

 


