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ПЕРЕДМОВА 

Одне з визначальних місць у професійній підготовці майбутніх фахівців – 

філологів належить курсу «Сучасна українська літературна мова», що 

зорієнтований на поглиблене вивчення дисципліни з метою практичного 

оволодіння нормами сучасної української мови, формування міцних навичок 

культури писемного та усного мовлення.  

Курс «Сучасна українська літературна мова» належить до циклу 

нормативних навчальних дисциплін базового напряму підготовки здобувачів 

вищої освіти зі спеціальностей 014 Освіта та 035 Філологія (Українська мова та 

література); час вивчення – ІІ семестр.  

Завдання курсу в теоретичному аспекті полягає в актуалізації знань 

студентів про фонетичну, фонологічну, морфонологічну, акцентологічну, 

орфоепічну, графічну та орфографічну системи сучасної української 

літературної мови; збагаченні їхнього лексикону новими термінами з фахової 

підготовки; засвоєнні ними специфіки зв’язків і залежностей у системі 

лінгвоодиниць. У практичному – дає чіткі поняття про нормативність 

української літературної мови; підвищує рівень культури усного й писемного 

мовлення, формує уважне й критичне ставлення до свого мовлення й суспільної 

мовної практики. 

Викладання навчальної дисципліни з визначених розділів має на меті 

дати знання про звукову будову української мови, її самобутність, зокрема 

вивчити умови і способи творення мовних звуків, їхні акустичні, анатомо-

фізіологічні властивості; простежити зміни і чергування, взаємовзв’язок і 

взаємозумовленість звукових змін; зв’язки між звуковою і писемною формами 

мови; з’ясувати роль звуків у розрізнюванні значущих елементів мови, 

розглянути будову складу, особливості наголосу та інтонації української мови; 

виробити уміння й навички фонетичного, фонологічного, орфоепічного, 

графічного та орфографічного аналізів слів із історичними коментарями. 

Загалом воно передбачає висвітлення тих основних теоретичних ідей, які 

найповніше відображають сучасний стан лінгвістичної науки.  
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У результаті вивчення відповідних розділів курсу студент оволодіває 

такими компетентностями:  

Загальнопредметні: 

1. Володіння методами і прийомами писемної та усної комунікації рідною 

мовою. 

2. Дослідницькі навички й уміння.  

3. Уміння систематизувати та аналізувати наукову, довідкову й 

методичну літературу. 

4. Уміння системно-ситуативно застосовувати базові знання на практиці.  

5. Володіння термінологічним апаратом навчальної дисципліни. 

6. Здатність логічно та послідовно подавати засвоєні знання. 

Фахові:  

1. Володіння сучасною українською мовою в її літературній формі: 

знання фонетичних, лексико-семантичних особливостей та тенденцій розвитку 

мови. 

2. Володіння основними методами лінгвістичного аналізу, зокрема 

фонологічним, фонетичним. 

3. Володіння графічними, орфоепічними, орфографічними нормами 

сучасної української літературної мови. 

4. Знання системи вокалізму і консонантизму, класифікацій звуків та 

фонем сучасної української літературної мови.  

5. Уміння розрізняти фонеми й звуки сучасної української літературної 

мови; 

6. Уміння визначати фонетичні зміни в мовленнєвому потоці; пояснювати 

явища морфонології. 

7. Уміння транскрибувати слова та тексти фонетичною і фонематичною 

транскрипціями.  

8. Знання правил орфографії та орфоепії; принципів українського 

правопису; уміння визначати орфограми та пунктограми в текстах на слух і 

пояснювати їх.  
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9. Уміння виявляти відхилення від орфоепічних норм, контролювати темп 

свого мовлення, вимову, дикцію, інтонаційну виразність; уміння аналізувати 

свою і чужу вимову. 

10. Системні знання про мову як засобу вираження думок і почуттів 

людини, практичних навичок володіння культурою мови, дотримання в усних і 

письмових висловлюваннях орфоепічних, орфографічних, лексичних, 

стилістичних норм, уміння користуватися лінгвістичними словниками; 

вироблення мовного смаку шляхом розширення філологічного світогляду, 

вміння використовувати набуті знання під час роботи з мовним матеріалом. 

Усі види робіт з дисципліни підпорядковано кредитній системі організації 

навчання та контролю знань студентів. На вивчення цих розділів навчального 

курсу відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 

Загалом до системи підготовки студентівз дисципліни входить лекційний 

курс, практичні та лабораторні заняття, передбачено й самостійне опрацювання 

окремих тем, а також індивідуальна робота.  

Матеріалами, поданими до посібника, є: 

– теоретичний (з історичними довідками й коментарями) та питання для 

самоконтролю з визначених розділів; 

– тренувальні вправи, що призначені для практичного засвоєння 

теоретичних положень, для набуття й вдосконалення практичних навичок; 

– тести та завдання, які передбачають контроль за рівнем теоретичних 

знань і практичних навичок; 

– термінологічний словник, який дозволить вільно оперувати тим чи 

іншим поняттям з теми; ступінь адекватного сприйняття понять і міра 

орієнтованості в них засвідчить рівень засвоєння курсу студентом; 

– додатки, що поглиблять рівень знань студентів: матеріал поданий у 

вигляді таблиць, схем, запропоновано коментарі та зразки до виконання завдань 

(артикуляційна характеристика звуків сучасної української мови; 

класифікаційні схеми голосних та приголосних; правила складоподілу; 

інформація про запис слів, речень, текстів фонетичною і фонематичною 



12 

 

транскрипціями; схеми фонетичного, орфоепічного, графічного, 

орфографічного та повного фонетико-фонологічного аналізу слова в зв’язку з 

орфоепічним, графічним та орфографічним); 

– список літератури до розділів (вузівські підручники, монографічні 

джерела та журнальні публікації); 

– список літератури до навчального посібника. 

Отже, метою посібника є: дати студентам для їхньої практичної роботи 

матеріали, які полегшать теоретичне й практичне вивчення розділів 

«Фонетика», «Фонологія», «Морфонологія», «Акцентологія», «Орфоепія», 

«Графіка», «Орфографія». 

Запропонованим посібником можна скористатися під час проведення 

аудиторних занять, для виконання самостійної роботи, що сприятиме 

активізації творчої діяльності студента й виформуванню його професійно 

значущих умінь та навичок. 

 

 

Скорочення та умовні позначення 

 

Скорочення  назв  мов 

ан

гл. 

– англійська     

бі

лор. 

– білоруська      

гр

ец. 

– грецька     

ла

т. 

– латинська     

ні

м. 

– німецька     

ро

с. 

– російська     

ст.

сл. 

– старослов’янська     

ук

р. 

– українська     
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фр

анц. 

– французька     

 

 

Умовні позначення 

Знак зірочка * указує на реконструйовану форму. 

Знаки між словами, морфемами або звуками, що вказують напрямки 

звукових змін (розвитку) слова, звука, звукосполучення, морфеми, слова:  

          < –   походження з: «одне розвинулося з другого»;  

          > –   зміну на: «перейшло в…». 
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

КРЕДИТ 1. ФОНЕТИКА ТА ФОНОЛОГІЯ 

Мета: подання відомостей про фонетичну й фонологічну системи 

української літературної мови; опанування студентами літературними нормами, 

на основі теоретичних відомостей про системну організацію складу фонем як 

кількісно обмеженої (закритої) множини одиниць фонологічного рівня та їх 

реалізацій у конкретних звуках як одиницях живого мовлення. 

Методи: усний виклад матеріалу, проблемне навчання; наочність – 

таблиці, що відображають фонологічну і звукову природу голосних і 

приголосних звуків; схематичне зображення мовленнєвого апарату. 

Ключові поняття теми : акустичні ознаки звука; артикуляція та її 

фази; активні та пасивні мовні органи; мовний апарат людини; сегментні та 

надсегментні (або просодичні) одиниці; фонетика експериментальна, загальна, 

описова та історична; фонетична одиниця, фонологія, функції звука, інваріант 

(основний вияв) і варіанти фонеми: позиційний, комбінаторний та 

факультативний варіанти; фонема, функції фонеми.  

План лекційного заняття 

1. Фонетика як учення про звукову систему мови. 

2.  Аспекти вивчення звуків. Артикуляційна та акустична характеристики: 

2.1.  Звук як явище фізичне (акустичне). 

2.2.  Звук як явище анатомо-фізіологічне. 

2.3.  Звук як явище лінгвістичне.  

3.  Фонологія, її предмет і завдання. 

4. Погляди лінгвістів на систему фонем сучасної української літературної 

мови. Фонологічні школи.  

5. Поняття фонеми. Функції фонем. 

6. Поняття «інваріант» (головний вияв) і «варіант» фонеми.  

7. Взаємозв’язок фонетики й фонології. 
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Проблемні питання 

 У чому виявляється суть фонетики як лінгвістичної дисципліни? 

 Які артикуляційно-акустичні особливості голосних і приголосних 

звуків є специфічними в окремих мовах? 

 3’ясуйте відмінність між поняттями «звук» і «фонема». 

 Обміркуйте та прокоментуйте вислів творця глибоко української за 

своєю суттю «філософії серця» Памфіла Юркевича: «Слово є мовою свідомої 

душі людини, звук є мовою несвідомої душі всього, що існує». 

 

Навчальні матеріали до кредиту №1 

Фонетика як учення про звукову систему 

Мова – система, упорядкована сукупність структур, одиниць мови – 

фонем, слів, граматичних форм, синтаксичних схем, словосполучень і речень. 

Мова пасивна, статична, об’єктивна, обов’язкова, незалежна від ситуації, 

нецілеспрямована. Мовлення – активне, динамічне, суб’єктивне, 

індивідуалізоване, довільне, цілеспрямоване, ситуативно зумовлене. Існуючі 

тексти, акти мовлення, будь-яке оформлення й формулювання думки – усе це 

оприлюднюється звуками. 

Звукова матерія мови є основою її існування, тією базою, яка 

уможливлює спілкування людей за допомогою мови. Поза звуковою матерією 

мова не існує й не може існувати. Винайдення людством письма було 

зумовлене необхідністю збереження усної мови в часі й просторі, тому письмова 

форма мови є своєрідним графіко-орфографічним «одягом мови». 

У природі існує необмежена кількість звуків, серед яких невелику групу 

становлять звуки людської мови, що відрізняються від інших звуків 

особливостями творення і функціонування. Водночас одиниці мови, які 

становлять її звукову матерію, на відміну від інших її одиниць (морфем, слів, 

словосполучень, речень), не мають самостійного значення. 

Фонетика – звукова будова мови; розділ мовознавства, що вивчає 

звуковий бік мови.  
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Історична довідка. Перші спроби вивчення фонетики української мови, 

хоч переважно в акустичному аспекті, пов’язані з іменами О. Потебні й 

П. Житецького у першій половині XIX століття. Пізніше лише окремі 

професори, а саме: О. Богородицький, О. Шахматов – присвячували свої 

університетські виклади теоретичним питанням фонетики. В україністиці на 

початку 20–30-х років XX століття було опубліковано низку теоретичних 

опрацювань із фонетики лише у вигляді статей. Особливо бурхливо, із 

використанням експериментально-фонетичних прийомів розвивається 

фонетика української мови в 60–80-х роках. Українські фонетисти – це Олена 

Курило, Микола Наконечний, Леонід Булаховський, Ніна Тоцька, Лариса 

Прокопова, Юрій Карпенко та ін. У Києві закінчив гімназію і працював Лев 

Щерба. 

Тому фонетика є досить молодим розділом лінгвістики, а звідси й 

розходження в тлумаченні деяких понять і питань.  

На сьогодні розрізняють:  

– експериментальну фонетику, котра вивчає об’єктивні властивості 

звукових одиниць лабораторним шляхом (її започаткував у другій половині 

XIX століття російський лінгвіст В. Богородицький);  

– загальну фонетику, яка на матеріалі різних мов вивчає загальні 

(універсальні) закономірності утворення звуків, їхні акустичні властивості, 

особливості сполучень звуків і їхній уплив один на одного, склад та його 

структуру, наголос, інтонацію і є основою для фонетичного аналізу будь-якої 

конкретної мови; 

– конкретну фонетику, що досліджує звуковий бік окремої мови; 

– зіставну фонетику, яка вивчає звукові особливості однієї мови 

порівняно з іншою чи іншими; 

– історичну (діахронічну) фонетику, що вивчає історію звукових засобів, 

звукову систему окремої мови або групи споріднених мов у еволюції, тобто 

протягом ряду епох, базуючись на свідченнях писемних пам’яток, на даних 

діалектів, використовуючи метод реконструкції тощо (напр. : 
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навч. посіб. Бичкової Т. «Фонетичні особливості рукописних збірників XVII–

XVIII ст.»); 

– описову (синхронічну) фонетику, котра вивчає звукову систему окремої 

мови в певний період її розвитку, дає класифікацію звуків мови, встановлює, у 

якому оточенні можуть виступати звуки мови, яких змін вони зазнають у 

мовному потоці, досліджує природу й смислові функції інших фонетичних 

одиниць. 

Завданням розділу є аналіз фізичних властивостей звуків (артикуляційна, 

акустична, функціональна характеристики), способів їх творення, 

функціонування і процесів змін; звукової структури складів; наголосу; 

інтонації. 

Щодо об’єкта дослідження фонетики, то на сьогодні існують різні 

погляди: одні мовознавці (Р. Аванесов, О. Реформацький) уважають, що ним є 

лише звуки, бо саме вони оформлюють значеннєві одиниці мови – морфеми й 

слова; інші (О. Гвоздєв, М. Панов, Н. Тоцька) відносять сюди також інтонаційні 

засоби мови; деякі (Л. Зіндер, М. Матусевич) включають до нього ще й зв’язок 

звуків із письмом. 

Основні фонетичні одиниці мовлення – це лінійні об’єкти (тобто такі, що 

вичленовуються лінійно, оскільки вони можуть іти один за одним, сегмент за 

сегментом у мовному потоці). Мовленнєвий потік членується на відрізки 

різного розміру: звук і фонема, склади, фонетичне слово, синтагма, фрази, 

такти, що складають сегментні одиниці (докладніше в темі 5.3). 

До нелінійних (просодичних, суперсигментних) одиниць відносять наголос 

та інтонацію, які не вимовляються ізольовано, а нашаровуються на звукові 

послідовності.  

Вивчення цих одиниць передбачає: опис їх артикуляції (положення 

мовних органів), особливостей сприймання фонетичних одиниць вухом 

(перцептивний аспект), акустичних (фізичних) особливостей та дослідження 

ролі звукової сторони мови з погляду її смислових функцій. 
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Предметом вивчення фонетики є звук, а саме: звукові засоби людської 

мови в усіх їх виявах і функціях. 

Отже, звук – членороздільний елемент мовлення, утворений за допомогою 

мовних органів; відрізок мовного потоку, що утворюється за одну 

артикуляцію. 

Звуки виступають у мові як матеріальний засіб реалізації 

найрізноманітніших лексичних і граматичних значень. Саме тому їх називають 

будівельним матеріалом для інших розділів, а саме: лексики та граматики. 

Звідси зв’язок фонетики з іншими розділами мовознавства (окрім поданих ще й 

з фонологією, морфонологією, морфемікою, дериватологією, орфоепією, 

графікою, орфографією, а також із граматикою (морфологією та синтаксисом), 

стилістикою і лексикою. Орфоепія як розділ мовознавства, що вивчає 

функціонування норм вимови і виробляє орфоепічні правила, цілковито 

ґрунтується на фонетичних законах. Графіка (і письмо) є засобом збереження 

звукового мовлення в часі й просторі. Орфографія української мови також 

значною мірою базується на фонетичному принципі, за яким написання 

відповідає звуковому вираженню слова. Не менш очевидним є і зв’язок 

фонетики з лексикою, оскільки кожне слово становить собою певну 

послідовність звуків, що організована за властивими українській мові законами 

їх сполучуваності й наголошування. На сьогодні питання фоносемантики 

також розглядають у межах явищ звукосимволізму і звуконаслідування, які 

об’єднуються в загальнішому явищі – звукозображувальності. 

Фоностилістичний потенціал звукових засобів пов’язаний із семантизацією 

звукової будови як одним із семантичних процесів поетичної мови. 

Фонетика пов’язана і з суміжними галузями, що перебувають поза 

лінгвістикою. Багато її проблемних питань є на стику, з одного боку, 

мовознавства, а з іншого – теоретичних і прикладних сфер діяльності, як от: 

анатомія і фізіологія людини (разом з нейрофізіологією); афазіологія й 

логопедія, фізична акустика й психоакустика; техніка зв’язку; теорія 

інформації; кібернетика й інформатика; статистика; метрика й версифікація; 
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теорія спілкування; когнітологія; психологія; соціологія; історія; етнографія; 

культурологія; естетика тощо. Зокрема, психічну природу звукосимволізму 

досліджує психофонетика як складова частина психолінгвістики. 

Прикладний аспект фонетичних досліджень (автоматичний синтез і 

розпізнавання звукового мовлення з метою застосування їх у різних галузях 

суспільного життя: на транспорті (навігація), у військовій техніці, у засобах 

інформування й зв’язку, у логопедії (усунення фонаційних розладів, подолання 

дефектів мовлення тощо)) щонайтісніше пов’язаний із експериментальною 

фонетикою, що досліджує емпірику фонетичного матеріалу за допомогою 

спеціальних приладів і методів (палатографування, тензопалатографування, 

спектрографування, рентгенографування тощо), здійснює в тому числі й 

комп’ютерне моделювання процесів синтезу і розпізнавання звукового 

мовлення. 

Мовні звуки є сигналами, знаками, за допомогою яких доводиться до 

сприйняття наше мовлення і сприймається мовцем. Отже, звуки виконують 

перцептивну та сигніфікативну функції. 

Теоретичне значення фонетики полягає в тому, що звукова мова виконує 

соціальну функцію. Також вона є важливою практично, бо дає можливість 

оволодіти вимовою, читанням, письмом, що в свою чергу сприяє засвоєнню 

норм літературної мови (рідної чи іноземної). В інших галузях знання з 

фонетики, як уже визначено вище, допомагають логопедам, сурдопедагогам, 

зв’язківцям тощо. 

У фонетиці, окрім суто мовознавчих методів дослідження, 

використовуються й спеціальні: суб’єктивні (спостереження та 

самоспостереження) і об’єктивні – за допомогою спеціальних приладів – 

фізіологічних (палатографія, рентгенографія тощо) та акустичних 

(осцилографія, спектрографія, синтезування мовлення та ін.). Розподіл 

фонетики, що вивчає об’єктивні властивості звуків за допомогою апаратури 

шляхом спеціально поставлених експериментів, називається 

експериментальною, або інструментальною, фонетикою. 
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Аспекти вивчення звуків. Артикуляційна та акустична  

характеристики звуків 

Звуки мови утворюються відповідними органами людини, чуються мовцем 

і його співрозмовником (співрозмовниками), сприймаються в звуковому 

комплексі, за яким закріплено певний зміст. Така природа й функціонування 

звуків мови зумовили різноаспектний підхід до його вивчення.  

Отже, звук розглядається як явище: 

– фізичне (акустичне); 

– анатомо-фізіологічне (психофізіологічне, біологічне); 

– лінгвістичне (фонологічне, соціальне). 

Звук як явище фізичне (акустичне) 

З акустичного погляду звук – наслідок коливання повітря, джерелом якого 

є коливання якогось пружного тіла. Основним джерелом звуків мовлення є 

коливання голосових зв’язок. 

Стискування і розрідження повітря, що виникає внаслідок коливання 

голосових зв’язок, створює звукову хвилю, що сприймається слуховим 

апаратом людини – вухом (людське вухо сприймає висоту звуків від 16 

(шістнадцяти) до 20 000 (двадцяти тисяч)  Гц. Нижче 16 (шістнадцяти) – 

інфразвуки, вище 20000 (двадцяти тисяч) – ультразвуки). 

Коливання можуть бути періодичними, рівномірними, ритмічними, якщо 

вони утворюються хвилями однакової довжини. Такі коливання називаються 

тонами або напівтонами. Внаслідок таких коливань утворюються голосні 

звуки, а також усі приголосні, окрім глухих.  

Коливання можуть бути неперіодичними, нерівномірними, неритмічними, 

якщо вони утворюються хвилями різної довжини Такі коливання називаються 

шумами. Внаслідок неперіодичних коливань утворюються глухі приголосні 

звуки. 

Саме тони й шуми забезпечують поділ звуків на голосні й приголосні. 

До акустичних ознак звука належать: висота, інтенсивність (сила), 

довгота (тривалість), тон, тембр.  
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Висота звука визначається частотою коливання голосових зв’язок в 

одиницю часу: чим більша частота, тим вища висота. Одиницею виміру висоти 

є герц – це одне повне коливання за секунду. Висота, виконуючи 

смислорозрізнювальну функцію, характерна для японської, корейської, 

китайської мов. 

Інтенсивність – залежить від амплітуди коливання голосових зв’язок 

(чим більша амплітуда, тим голосніший звук). Достатній рівень інтенсивності 

забезпечує точність і ясність передачі мовлення, а отже – її сприймання. 

Одиницею виміру рівня інтенсивності є децибел. У багатьох мовах (у тому 

числі й українській) наголос виділяється силою звука, а тому називається 

силовим чи динамічним. 

Довгота звука визначається часом його звучання. Ця ознака властива 

мовам, у яких є довгі голосні (англійській, французькій, латинській, у деякій 

мірі й українській: при однаковому темпі наголошений голосний триваліший, 

ніж ненаголошений).  

Тон – музикальний звук, потрібний для вимови голосних, сонорних та 

дзвінких приголосних. 

Тембр – специфічне забарвлення звука побічними тонами. Це та якість, 

що дає змогу відрізнити один звук від іншого, вимовленого в тих самих умовах. 

Тембр вважається основним акустичним параметром мови. Через тембр та 

інтонацію створюється уявлення про мовця, його стан, характер, темперамент. 

Звук як явище анатомо-фізіологічне 

Мовлення, як і мислення, є функцією центральної нервової системи, тому 

його необхідно вивчати, досліджуючи роботу людського організму в цілому. 

Мозок керує рухами всіх органів, зокрема й органами мовлення. Встановлено, 

що ліва півкуля (задня частина третьої лівої лобової долі) відповідає за мову і 

мовлення, а права – за навички, пов’язані з просторовим і зоровим досвідом. 

Звуки людської мови утворюються мовним апаратом людини. 

Для утворення звуків мовлення людський мовний апарат має 3 (три) 

групи (або поверхи) органів:  



22 

 

– легені, дихальне горло; 

– гортань, голосові зв’язки;  

– ротова (язик, язичок, зуби, губи, тверде та м’яке піднебіння) та носова 

порожнини. 

Мовні органи з погляду їх значення в творенні звуків поділяються на 

дихальний апарат та органи вимовляння. 

Дихальний апарат, котрий знаходиться в грудній клітці, участі в 

утворенні мовних звуків не бере, а лише постачає для цього акту струмінь 

повітря. До нього належать: легені, бронхи й трахея (дихальне горло). 

Органи вимовляння, у яких відбувається процес творення звука, 

включають гортань і 3 (три) надгортанні порожнини (фарингальну або 

глоткову, ротову й носову). Надгортанні порожнини виконують важливу для 

остаточного оформлення звукових елементів функцію – єдиного акустичного 

резонатора, який під час артикуляції окремих звуків чи їх послідовностей 

здатний змінювати і об’єм, і форму. 

Гортань (від грец. lаrупх – гортань) є голосотвірним органом. Саме в ній 

містяться голосові зв’язки – еластичні м’язові складки, які при вимові 

голосних, сонорних та дзвінких приголосних напружуються, щільно 

змикаються одна з одною і починають вібрувати, породжуючи музикальний 

тон (голос). При звичайному диханні вони розслаблені: широко відкрита 

голосова щілина (отвір між голосовими зв’язками) вільно пропускає 

вдихуваний і видихуваний потік повітря.  

Робота мовних органів, спрямована на утворення будь-якого звука, 

називається артикуляцією.  

Роль різних мовних органів (артикуляторів) у творенні звуків неоднакова. 

Одні з них, беручи участь у процесі та маючи здатність рухатися, змінюють 

форму, місце щодо інших органів мовного апарату. Їх називають активними 

мовними органами (голосові зв’язки, задня частина глотки, м’яке піднебіння, 

язичок, язик – корінь язика, передня, середня й задня частини спинки та кінчик 

язика, губи й нижня щелепа). 
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Рис. 1. Будова мовного апарату людини 

 

Будова мовного апарату людини: А – глоткова порожнина, Б – ротова 

порожнина, В – носова порожнина, Г – гортань; 1 – тверде піднебіння, 2 – альвеоли (ясна), 3 

– м’яке піднебіння, 4 – губи, 5 – зуби, 6 – спинка язика, 7 – кінчик язика, 8 – увула (язичок), 9 

– язикове тіло, 10 – корінь язика, 11 – стінка глотки, 12 – надгортанник, 13 – нижня щелепа, 

14 – голосові зв’язки, 15 – щитоподібний хрящ, 16 – трахея. 

 

Рис. 2. Робота голосових зв’язок 

 

Голосові зв’язки з 

голосовою щілиною: а – 

розімкнення голосових 

зв’язок під час вібрації; б – 

момент зімкнення. 

 

 

Інші мовні органи нерухомі й у процесі творення звуків відіграють 

допоміжну роль. Вони є пасивними (тверде піднебіння, ясна й зуби). 

Активні мовні органи, змикаючись із пасивними чи наближаючись до 

них, формують повну або часткову перешкоду на шляху видихуваного 

струменя повітря. Ця перешкода – фокус творення звука – стає джерелом 

породження шумів, властивих приголосним.  



24 

 

В артикуляції кожного звука розрізняють 3 (три) фази: 

1) приступ (екскурсія) – перехід органів вимовляння зі стану спокою в 

робоче положення, необхідне для творення певного звука; 

2) витримка (експозиція, кульмінація) – основна фаза вимови звука, 

утримання протягом певного часу потрібного положення мовних органів; 

3) відступ (рекурсія) – повернення органів вимовляння в початкове 

положення. 

У мовному потоці між вимовою звуків існує тісний зв’язок, тому рекурсія 

попереднього звука може безпосередньо переходити в екскурсію наступного. 

Цим зумовлена поширена в мові звукова асиміляція та акомодація. 

При вимовлянні звуків конкретної мови мовцям притаманні типові 

положення і система рухів мовних органів, тобто, сукупність артикуляцій, 

потрібних для утворення всіх звуків мови, різних поєднань звуків, що 

називають артикуляційною базою. Вона в різних мовах має свої специфічні 

риси. Наявність артикуляційної бази є необхідною умовою для вільного 

володіння мовою. Перенесення ж артикуляційної бази однієї мови на вимову 

звуків іншої дає так званий акцент. 

Артикуляційну характеристику голосних і приголосних звуків подано в 

Додатку № 1. 

Звук як явище лінгвістичне 

У процесі спілкування за допомогою мови звуки виконують певні 

функції, а отже, становлять функціональні одиниці мовної системи. Аналіз 

звуків як функціональних одиниць мовної системи і є завданням лінгвістичного 

аспекту їх вивчення. Для назви звука як функціональної одиниці мовної 

системи існує термін фонема. 

Фонологічний аспект є центральним у лінгвістичній науці, а фізичний та 

анатомо-фізіологічний аспекти відіграють допоміжну роль при вивченні звуків 

мови. Лише в єдності цих трьох аспектів можемо правильно визначити систему 

фонем будь-якої мови та дати їм повну і всебічну характеристику. 
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Фонологія 

Фонологія, її предмет і завдання 

Для спілкування мають значення не всі звуки та їх різновиди, а лише 

основні звуки, тобто звукові типи, зі зміною яких зв’язана зміна значення слів і 

їхніх форм. Такі звукові типи називаються фонемами. Аналіз звуків як 

функціональних одиниць мовної системи і є найважливішим завданням 

лінгвістичного аспекту їх вивчення. Наука, що досліджує систему фонем, 

називається фонологією.  

Фонологія – розділ мовознавства, що вивчає звуки мови як засіб 

творення, розпізнавання і розрізнювання морфем, слів та їхніх форм, тобто 

функціональні властивості фонем; установлює класифікацію основних 

значущих одиниць – фонем, досліджує, які варіанти фонем з’являються в 

різних фонетичних умовах. 

Історична довідка. В історії розвитку поглядів на систему фонем сучасної 

української мови можна розрізнити два періоди: 1) дофонологічний (тривав до 

20-х років XX століття), коли відповідно до традиційного суто фонетичного 

підходу розглядалися тільки звуки мови та навіть не вживався термін фонема; 

2) фонологічний, у якому вже розглядається питання про кількість і якість 

фонем як функціональних одиниць фонологічної системи української 

літературної мови та про їхні звукові варіанти. Отже, як автономна лінгвістична 

дисципліна фонологія сформувалася в 1926–1928 роках. Її основоположником 

став російський лінгвіст, професор Казанського і Петербурзького університетів 

І. Бодуен де Куртене (1845–1929 рр.). Саме цей мовознавець уперше 

сформулював відмінність між звуком і фонемою. Науковець розмежував 

учення про звуковий бік мови на антропофоніку, що має справу із фізичною, 

матеріально вираженою звуковою субстанцією, і психофонетику, де звукова 

оболонка мови розглядалася як явище психічне, ментальне, а тому 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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функціональне. На позначення такого явища І. Бодуен де Куртене використав 

термін фонема за порадою учня М. Крушевського як базову одиницю 

психофонетики. У міжнародний обіг теорія фонеми увійшла в 1895 році, що 

було пов’язано із виходом праці вченого «Про фонетичні чергування», у якій 

він досліджує чергування фонем у польській та інших слов’янських мовах, 

висвітлюючи їх функціональне значення. Термін «фонема» уперше вжив 

французький фонетист А. Дюфріш-Деженет 1873 році в значенні «мовний 

звук». 

М. Крушевський, який увів термін «фонема», сприяв своїми працями 

точнішому її визначенню, а саме: фонема – це найменша фонетична одиниця 

мови, бо її не можна поділити на менші одиниці, відрізняється від звука, який є 

одиницею мовлення. 

Виходячи зі звукового багатства різних мов, Л. Щерба ще в 1911 році 

довів, що фонема, чи «звуковий тип» – це абстракція, узагальнення, викликане 

метою і практикою спілкування. 

Отже, теоретична база фонології існувала ще в перші десятиріччя XX 

століття. На цей час припадає і створення двох фонологічних шкіл, бо ідея 

І. Бодуена де Куртене про вивчення звуків із акустичного, фізіологічного, а 

також функціонального поглядів дістала широке визнання в лінгвістиці, – 

Ленінградської (Щербівської), основоположником якої став Л. Щерба, а також 

Московської, зачинателями якої були Р. Аванесов, П. Кузнєцов, 

О. Реформатський, В. Сидоров. Широкого розповсюдження теорія фонеми 

набула й у зарубіжному мовознавстві, де також сформувалися лінгвістичні 

школи: Празька (точніше – Празький лінгвістичний гурток, який було 

засновано у 1926 році), Копенгагенська, Лондонська та Американська. Початок 

фонологічного періоду в українському мовознавстві можна датувати 1927 

роком, коли вийшла з друку книга Є. Тимченка «Курс історії українського 

язика», у якій автор писав не про звуки, а про звукову систему мов та про 

фонеми як їх одиниці. Згодом з’явилися праці О. Синявського («Спроба 

звукової характеристики літературної української мови», 1929 р.), О. Курило 
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(«До поняття «фонема», 1930 р.). В українському мовознавстві другої половини 

ХХ століття характерним є орієнтація на положення Московської (П. Коструба, 

Ю. Карпенко) та Санкт-Петербурзької (Ленінградської) (М. Наконечний, 

Н. Тоцька) фонологічних шкіл. У 90-х роках ХХ ст. Ю. Карпенко у психолого-

структурній концепції визначив фонему як ядро звука мовлення. Учений 

наголошує на тому, що автоматична ідентифікація почутого або вимовленого 

звука з еталоном фонеми забезпечує процес комунікації. 

Предметом вивчення фонології є фонема, а її завданням – аналіз звуків 

як функціональних одиниць мовної системи. 

Оскільки є кілька фонологічних шкіл, то, зрозуміло, що й зміст терміна 

«фонема» неоднаковий у їхніх представників. Тому виклад основних 

теоретичних положень про фонеми української мови та зміни їх у мовному 

потоці будемо здійснювати у світлі Щербівської фонологічної школи. 

Поняття фонеми. Функції фонем 

Фонема – мінімальна одиниця звукової будови мови, що може бути в 

даній мові носієм смислу і служить у ній для розрізнювання слів і форм слів. 

У системі мови фонеми виконують такі функції: 

– конститутивну (утворювальну); 

– ідентифікаційну (ототожнювальну); 

– дистинктивну (розрізнювальну). 

Конститутивна (лат. – утворювати, складати) функція. Її суть полягає в 

тому, що фонеми є матеріалом, із яких утворюються одиниці вищих рівнів мови 

– морфеми (до складу яких вона входить як найменший сегментний компонент) 

й слова. Наприклад, слово сила складається з 4 (чотирьох) фонем. 

Суть ідентифікаційної (лат. – ототожнювати) функції – розпізнавання з 

суцільного потоку мовлення окремих звуків, які є реалізаціями тих чи інших 

фонем. Завдяки цьому розпізнаються також і складені з цих фонем морфеми та 

слова, що в процесі мовної комунікації діють як знаки відповідних предметів, 

понять. 
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Дистинктивна (лат. – розпізнавати, розрізняти) функція фонем служить 

для розрізнювання значущих одиниць мови – морфем та слів. Цю функцію 

вперше описав мовознавець Фердінандт де Соссюр. Так, особливо виразно 

виявляється вона при зіставленні слів, що відрізняються початковою, кінцевою 

або середньою фонемою: час, гас, нас, вас; гак, гад, гас, газ; там, том, тим. 

Окремі дослідники відзначають ще інші функції. Дистинктивна функція може 

бути розщеплена на перцептивну (розпізнавальну) і сигніфікативну, або 

смислорозрізнювальну. Виконуючи перцептивну функцію (лат. perceptio – 

отримання, пізнання), фонеми сприймаються на слух, розпізнаються або не 

розпізнаються і здатні до того, щоб бути сприйнятими. Перцептивна функція 

сприяє ототожненню (визнанню) наявних фонем у певній мові. У сфері 

перцептивної функції звукові одиниці пов’язані відношенням контрасту, а в 

сфері сигніфікативної (лат. significâre – означати, значити, аналізувати) – 

відношенням опозиції. Дехто сигніфікативну функцію поділяє на 

смислорозрізнювальну і форморозрізнювальну. 

Деякі науковці виділяють й кульмінативну функцію, суть якої полягає в 

забезпеченості цілісності та виділеності слова, що досягається завдяки наголосу 

і сингармонізмові. 

Поняття «інваріант» і «варіант» фонеми 

Фонеми не слід ототожнювати з конкретними мовними звуками, бо вони 

є явищем одноразовим і неповторним, оскільки двічі вимовити зовсім тотожний 

звук неможливо. Фонема ж – це абстрактне поняття, що існує в нашій 

свідомості; наукове узагальнення. 

У процесі мовлення кожна фонема реалізується у ряді звуків, що мають 

більшість спільних рис, але де в чому відрізняються один від одного. Серед цих 

звуків розрізняємо головний вияв фонеми (або основний алофон чи інваріант) 

та його варіанти (алофони чи відтінки). 

Головним виявом фонеми (інваріантом, основним алофоном, 

домінантою) називається звук, у якому та чи інша фонема найчастіше 

реалізується в позиції, незалежній від таких фонетичних умов, як місце в слові, 
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наголошеність чи ненаголошеність складу та вплив сусідніх звуків (це так звана 

сильна позиція, а саме: для голосних – наголошена позиція, для приголосних – 

їх препозиція перед голосними фонемами / а /, / о /, / у /, / и /, / е /). Цей 

головний вияв фонеми й мають на увазі, коли пишуть про особливості звучання 

й артикуляції та про її варіанти. 

Алофон, алофона (варіант) – конкретний вияв кожної фонеми в мовному 

потоці. 

Алофони з’являються внаслідок різних причин. Однією з них є 

неоднакові фонетичні умови. 

Отже, алофони, що пов’язані з місцем у слові, позицією щодо наголосу, 

називаються позиційними. Наприклад, у сучасній українській мові фонема / в / у 

певних позиціях вимовляється як нескладотворчий голосний [ ў ] – все, вовк, 

знав (детальну інформацію подано в Додатку № 5). Тому вказаний вище звук 

будемо вважати позиційним алофоном фонеми / в /. Фонеми / е /, / и /, / й /, 

реалізуючись у відповідних звуках (детальну інформацію подано в Додатку 

№ 5), також мають відповідні позиційні варіанти.  

Алофони, що зумовлені характером сусідніх фонем, тобто звуки, які 

вимовляються замість головного вияву фонеми внаслідок змін, що 

відбуваються в артикуляції під впливом звукового оточення, називаються 

комбінаторними. Оскільки голосний [і] вимовляється завжди з високим 

підняттям язика та з висуненням його вперед, у напрямі до передньої частини 

піднебіння, то таке положення язика під час артикуляції голосного впливає на 

вимову попереднього приголосного і він утворюється з вищим, ніж звичайно, 

положенням язика, тобто більше чи менше пом’якшується. Губні приголосні, 

які в сучасній українській мові взагалі нездатні пом’якшуватися, перед [ і ], 

[ ’а ] акомодуються (вимовляються напівм’яко), наприклад: білий, віра, місто, 

пісня, фільм. Такі напівпом’якшені губні звуки [ б’ ], [ в’ ], [ м’ ], [ п’ ], [ ф’ ] 

виступають як варіанти твердих приголосних фонем / б /, / в /, / м /, / п /, / ф /. 

Отже, це комбінаторні варіанти, що з’являються внаслідок впливу наступного 

звука. 
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Кожна фонема може траплятися в певних, властивих їй фонетичних 

умовах. Сукупність положень, у яких можлива дана фонема, називається 

дистрибуцією. Наприклад, для фонеми / а /, під наголосом, можливі такі типові 

позиції: 

– ізольована – сполучник а; 

– між твердими приголосними – тато; 

– після пом’якшеного приголосного перед твердим – подяка [’˙а]; 

– після твердого приголосного перед пом’якшеним – даль [а˙]; 

– між пом’якшеними приголосними – сядь [’˙а˙]; 

– на початку слова перед твердим та пом’якшеним приголосним – азбука 

[а], альбом [а˙]; 

– в абсолютному кінці слова після твердого й пом’якшеного 

приголосного – голова [а], маля [’˙а]. 

Окрім указаних вище алофонів фонем, у мовленні є факультативні 

варіанти. Це випадки закономірної варіативності алофонів деяких фонем, що 

виникають у результаті різних причин: наявності різних стилів вимови, впливу 

діалектного оточення. При цьому кілька алофонів тієї самої фонеми можуть 

виступати паралельно, наприклад: [ ме
и
 не' ] – [ мене' ] – [ ми 

е
не' ] – [ мине' ]. 

У розмовному стилі можливі й такі випадки, коли вимовлений звук у 

словоформі не може бути взагалі достовірно встановлений. 

Факультативні варіанти закономірні для кожної мови. Вони є 

відхиленням від літературної норми, хоча закріплені мовною традицією 

певного колективу й мовцями не помічаються і не усвідомлюються. 

У певних випадках деякі фонеми можуть реалізуватися в таких звуках, що 

збігаються з головними виявами інших фонем, наприклад: у словах просьба, 

боротьба фонеми / с' / та / т' / перед наступним дзвінким приголосним 

вимовляються перша як [ з' ], друга – [ д' ]. Отже, фонеми / с' / і / т' / 

реалізуються у звуках [ з' ] та [ д' ], що збігаються з головними виявами інших 

фонем, а саме: / з / і / д /. Ці реалізації називають додатковими варіантами.  
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Варіанти фонем, або алофони, потрібно відрізняти від варіацій. Варіації – 

це індивідуальні, територіальні і позиційні видозміни фонем, які не впливають 

на смисл, не утруднюють розуміння (сприймання). Так, кожному індивіду 

притаманні певні особливості вимовляння звуків (тембр, шепелявість, 

картавлення тощо). 

Усі звукові реалізації певної фонеми, тобто її головний вияв (основний 

алофон, інваріант), алофони й додаткові варіанти, утворюють звукове поле 

фонеми, у якому центральне місце займає головний вияв фонеми. Алофони ж 

виступають як його звукові синоніми, а додаткові варіанти – як омоніми. При 

наявності спільних додаткових варіантів у різних фонем їх звукові поля 

перехрещуються. Алофони однієї фонеми утворюють ряди звуків, які 

чергуються позиційно і перебувають між собою у відношенні контрасту. Через 

те фонему можна визначити як ряд звуків, які позиційно чергуються. 

До основних понять фонології належать також поняття «диференціальних 

ознак» та їх «нейтралізації» в певних умовах. 

Мовні звуки, у яких реалізується певна фонема, відзначаються такими 

артикуляційно-акустичними ознаками, а саме: ряд, підняття, лабіалізація, 

твердість – м’якість, глухість – дзвінкість, місце й спосіб творення, які 

називаються диференціальними чи диференційними (лат. – різниця, відмінність) 

ознаками. Інші ознаки, які не мають значення для фонематичної класифікації, є 

супровідними або надлишковими. При цьому та сама ознака може бути 

диференціальною в одних умовах і тільки супровідною в інших, наприклад: 

довгота й короткість є супровідними ознаками в українській, російській, 

польській мовах, а в англійській, німецькій, чеській – диференціальними. 

Фонетичні ознаки також поділяють на сегментні та надсегментні. 

Сегментні ознаки (наприклад, глухість / дзвінкість, твердість / м’якість, 

зімкненість / щілинність і под.) характеризують звуки й фонеми, а надсегментні 

ознаки (до них належать наголос та інтонація) організують сегментні одиниці в 

більші комплекси – одиниці надсегментні. Важливою властивістю всіх ознак є 
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те, що вони не існують відокремлено, без певного носія – фонетичних одиниць 

– і утворюють цілісні комплекси. 

Деякі диференційні ознаки фонем у певних умовах можуть 

нейтралізуватися. Нейтралізацією називається втрата фонологічно значущої 

ознаки фонемами, які протиставляються одна одній тільки за даною ознакою й 

відрізняються від інших фонем сукупністю рис, спільних для цих фонем. 

Фонеми / с' / і / з' / відрізняються від інших приголосних фонем української 

мови сукупністю ознак передньоязиково-зубної артикуляції, щілинності та 

пом’якшеності, а протиставляються одна одній лише за ознакою глухості – 

дзвінкості. Але коли фонема / с' / вживається в слові безпосередньо перед 

дзвінкою приголосною, то в такій позиції, наприклад: у слові просьба, ознака 

глухості першої фонеми нейтралізується в дзвінкому приголосному [ з' ], що 

тут виступає як її додатковий варіант. Отже, єдина ознака глухості – дзвінкості, 

що розрізняла ці дві фонеми, нейтралізувалася. 

Протиставлення в мові називають опозицією. Протиставлення фонем 

називають фонологічною опозицією. Опозиції бувають релевантні, тобто здатні 

служити для розрізнювання слів і морфем та нерелевантні, що не здатні 

виконувати таку функцію. Фонемі властиві диференційні (розрізнювальні) та 

недиференційні (нерозрізнювальні) ознаки. Диференційні ознаки – ознаки 

фонеми, за якими розрізняють значення слів чи морфем (кол – мол – дол). 

Недиференційні, або інтегральні, ознаки – ознаки фонем, які не розрізняють 

значень слів чи морфем. Наприклад, довгота / короткість є інтегральними 

ознаками в українській мові, оскільки вони не розрізняють значень слів, а для 

англійської – диференційними. 

Ще одним важливим поняттям фонології є поняття «фонологічної 

кореляції». 

Фонологічною кореляцією називається відношення між двома рядами 

фонем, що попарно протиставляються один одному за однією ознакою при 

збігові всіх інших ознак, наприклад: кореляція приголосних фонем за 

дзвінкістю – глухістю: / б / – / п /, / д / – / т /, / з / – / с /; за твердістю – м’якістю: 
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/ л / – / л' /, / н / – / н' /. Так, у парі /б/ – /п/ обидві фонеми є губні, зімкнено-

проривні, тверді приголосні, але протиставляються вони лише за однією 

ознакою дзвінкості – глухості. Члени таких корелятивних пар можуть 

утворювати ряди, де всі фонеми одного ряду мають таку саму диференціальну 

ознаку. 

Взаємозв’язок фонетики й фонології 

У мовознавстві немає єдиного погляду на взаємозв’язок фонетики й 

фонології. Досить довгий час стояло питання: що є частиною чого? 

Представники структуральної лінгвістики фонетику і фонологію вважають 

самостійними й незалежними науковими розділами, перший із яких вивчає 

акустичну й артикуляційну, чи анатомо-фізіологічну, природу мовних звуків, а 

другий – звуки як функціональні мовні одиниці. Цей погляд обстоював 

російський мовознавець М. Трубецькой, на думку якого, фонетика повинна 

користуватися природничими науками, а фонологія – лінгвістичними. 

Проте потрібно мати на увазі, що фонетика досліджує акустичну чи 

анатомо-фізіологічну природу не взагалі звуків, а звуків мови; саме тому вона, 

оскільки мова є явище соціальне, належить до наук суспільних, лінгвістичних, а 

не природничих. Із цих міркувань фонетику не можна відмежовувати від 

фонології або протиставляти їй. 

Отже, у вітчизняному мовознавстві виробилася традиція розглядати 

фонетику й фонологію як два аспекти дослідження того самого об’єкта – звука 

мовлення. Цієї точки зору дотримувалися представники Ленінградської та 

Московської фонологічних шкіл – Л. В. Щерба, Р. І. Аванесов, Л. Р. Зіндер.  

Питання та завдання для самоконтролю до кредиту № 1 

Фонетика  

1. Яке значення має звукова сторона мови в житті людства?  

2. Визначте об’єкт і предмет фонетики як самостійної науки.  

3. Що вивчається в синхронічній та діахронічній фонетиці?  

4. Що вивчає описова та історична фонетика? 
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5. Які методи використовують у фонетичних дослідженнях?  

6. Які завдання стоять перед фонетикою?  

7. Як пов’язана фонетика з іншими розділами мовознавства (лексикологією, 

морфологією, синтаксисом) та з нелінгвістичними галузями?  

8. Назвіть і схарактеризуйте основні етапи становлення та розвитку 

фонології. 

9. Назвіть аспекти та напрямки вивчення звукової системи мови. 

Схарактеризуйте кожен із них.  

10. З’ясуйте теоретичне й практичне значення фонетики.  

11. На які звукові відрізки членується мовний потік? Які звукові одиниці 

називаються сегментними (лінійними), а які – надсегментними (нелінійними)? 

Анатомо-фізіологічні передумови творення мовних звуків 

1. Які органи людини беруть безпосередню участь у процесі мовного 

спілкування?  

2. Які органи керують творенням звуків, які утворюють. а які сприймають 

їх?  

3. Які мовні органи називаються активними, а які пасивними?  

4. Який мовний орган є найактивнішим? Які частини язика беруть участь 

у творенні звуків? 

5. Яка основна функція гортані, глотки, ротової і носової порожнин, губ? 

6. Що називається артикуляцією? Назвіть фази артикуляції? 

7. З’ясуйте поняття «основна» та «додаткова» артикуляції.  

8. Що таке артикуляційна база? Яка артикуляційна база властива 

українській мові?  

Акустичні властивості мовних звуків 

1. Охарактеризуйте мовний звук із акустичного погляду?  

2. Що таке музикальні тони й шуми? Унаслідок чого вони виникають?  

3. Від чого залежить висота звука?  

4. Від чого залежить сила звука?  

5. Що таке основний тон і обертони?  
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6. Як вирізняються звуки за тембром? Що таке світлові, дотикові, 

просторово-об’ємні характеристики звуків? 

7. Чим визначається тривалість звука? Як класифікуються звуки залежно 

від цієї властивості? 

Звук як явище фонологічне. Поняття фонеми 

1. З’ясуйте поняття «фонема». Прокоментуйте, чи існує зв’язок між 

звуком і фонемою?  

2. Що таке основний алофон фонеми? Які ще існують терміни на 

позначення цього поняття?  

3. Які алофони фонем називаються позиційними, які комбінаторними, а 

які факультативними? Прокоментуйте.  

4. З’ясуйте поняття «звукове поле» даної фонеми.  

5. Що таке диференційні та недиференційні ознаки фонем? Наведіть 

приклади. 

6. Які фонемні ознаки є диференційними для української мови?  

7. У чому виявляється системність фонемного складу кожної мови? 

 

КРЕДИТ 2. СИСТЕМА ФОНЕМ СУЧАСНОЇ  

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

Мета: на основі теоретичних відомостей про системну організацію 

складу фонем як кількісно обмеженої (закритої) множини одиниць 

фонологічного рівня української літературної мови та їх реалізацій у 

конкретних звуках як одиницях живого мовлення, використовуючи в 

навчальному процесі звукові й слухові засоби унаочнення, з’ясовувати 

артикуляційно-акустичну та функціональну природи голосних і приголосних 

для формування в студентів необхідного рівня лінгвістичної компетенції, 

усвідомлення матеріальних засобів усно мовного спілкування. 

Методи: усний виклад матеріалу, проблемне навчання; наочність – 

таблиці, що відображають фонологічну й звукову природу голосних і 

приголосних звуків; схематичне зображення мовленнєвого апарату. 
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Ключові поняття теми : вокалізм, консонантизм, голосні й приголосні 

звуки, фарингальний звук, сонорні, дзвінкі, глухі, губні приголосні, високий, 

середній та низький ступінь підняття язикової спинки, голосний заднього ряду 

або переднього ряду, наголошений або ненаголошений голосний звук, 

нелабіалізований чи лабіалізований голосний звук.  

План лекційного заняття 

1. Загальна характеристика. 

2. Голосні фонеми сучасної української мови. 

2.1 Питання про кількісний склад голосних фонем у сучасній 

українській мові. 

2.2 Артикуляційно-акустична характеристика голосних. 

2.3 Реалізація голосних фонем у їхніх звукових виявах. 

3. Приголосні фонеми сучасної української мови. 

3.1 Питання про кількісний склад приголосних фонем сучасної 

української мови. 

3.2 Класифікація приголосних фонем за основним алофоном. 

Проблемні питання та завдання 

 Які артикуляційно-акустичні особливості голосних і приголосних 

звуків є специфічними для української мови ? 

 Який принцип покладено в основу класифікації голосних фонем? 

 У чому полягає акустична різниця між голосними та приголосними?  

 У чому полягає артикуляційна різниця між голосними та 

приголосними? 

Навчальні матеріали до кредиту №2 

Загальна характеристика 

Важливим моментом при вивченні проблемних питань сучасної 

української мови є поняття «системи в фонології», а також встановлення 

кількісного складу голосних і приголосних фонем. 

Сукупність фонем сучасної української мови є певною системою, у якій 

виявляється певна структура, де всі одиниці знаходяться в певних відношеннях 
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одна з одною, взаємопов’язані між собою, де кожна одиниця характеризується 

іншими одиницями, займаючи серед них своє певне місце як необхідний член 

системи. 

Для вивчення системи фонем напрацьовано такі загальні положення: по-

перше, – це врахування їхніх акустично-фізіологічних і функціональних 

властивостей, оскільки система фонем складається внаслідок взаємодії 

фонетичного й фонематичного факторів; по-друге, системність фонем 

виявляється в тому, що вони, з одного боку, протиставляються одна одній, а з 

іншого, – можуть об’єднуватися в цілі групи за головними фонетичними та 

функціональними ознаками й утворювати ряди протиставлень (голосні – 

приголосні, приголосні дзвінкі – глухі, тверді – пом’якшені – м’які); по-третє, 

системний характер фонетичних одиниць визначається особливостями 

використання їх у словах (можливість чи неможливість уживання фонеми в 

різних фонетичних позиціях, сусідство з іншими фонемами тощо). 

Для встановлення кількісного та якісного складу системи фонем 

української мови користуються методом характеристики одиниць через 

диференціальні риси. Кожна фонема характеризується не однією, а кількома 

диференціальними рисами, цілим їх набором. Усіма своїми розрізнювальними 

ознаками в сукупності вона протиставляється іншим фонемам, тому в одній 

мові не може бути двох фонем із однаковим набором диференціальних ознак. 

Окремі фонеми можуть розрізнятися між собою не всіма диференціальними 

рисами, а кількома чи навіть однією. Наприклад, фонема / д / характеризується 

такими диференціальними ознаками: твердістю, дзвінкістю, дентальністю. За 

першою ознакою вона відрізняється від фонеми / д' /, наприклад: / рад / – 

/ рад' /; за другою – їй протиставляється фонема / т /, наприклад : / дуга' / – 

/ ту'га /; за третьою ознакою їй можна протиставити або лабіальну (губну) 

фонему / б /, або задньоязикову / ґ /, наприклад: / ду'ти / – / бу'ти /; / дав / – 

/ ґав /. 

Попарне зіставлення слів, що розрізняються лише двома фонемами в 

одній позиції є одним із засобів, яким користується сучасна фонологія для 
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встановлення складу фонем певної мови та для уточнення їхніх диференційних 

ознак. 

Основне протиставлення в системі фонем – протиставлення голосних і 

приголосних. Сам же поділ базується на певних протиставленнях – 

артикуляційному, акустичному та функціональному. 

Артикуляційна відмінність між голосними й приголосними полягає в 

тому, що при утворенні голосних рот широко відкритий, струмінь повітря 

проходить вільно в ньому, не натрапляючи на перепони. При утворенні ж 

приголосних рот ледь відкритий, струмінь повітря натрапляє в ротовій 

порожнині на перепони, тому він значно сильніший, ніж при утворенні 

голосних. Найбільш виразну артикуляційну відмінність між голосними й 

приголосними підкреслив мовознавець В. Богородицький, назвавши голосні 

звуки ротовідкривачами, а приголосні – ротозакривачами. 

Акустичне протиставлення: в основі вимови голосних лежить голосове 

джерело (музикальні тони); в основі вимови приголосних – голосове й шумове 

або лише шумове джерело. 

Найвизначнішою ж функціональною ознакою, яка може бути покладена в 

основу розрізнення голосних і приголосних, є їх складотворча функція. Голосні 

визначаються як складотворчі, а приголосні – нескладотворчі (така роль 

приголосних знайшла своє відображення у їхній назві – при – голосний, тобто 

звук, що вживається при голосному). 

Голосні часом називають вокальними (від лат. vokalis – голосний), а 

приголосні – консонантними (лат. consonans, род. відмінок consonantis – 

приголосний) звуками. Відповідно сукупність голосних – вокалізм, сукупність 

приголосних – консонантизм. 

Отже, в українській мові маємо 38 (тридцять вісім) фонем (6 голосних – 

/ а /, / о /, / у /, / е /, / и /, / і / та 32 приголосні, а саме: / б /, / п /, / в /, / м /, / ф /, 

/ ш /, / ч /, / ж /, /  дж /, / й /, / г /, / ґ /, / к /, / х /, / д /, / д ' /,/ т /, / т' /, / з /, / з' /, / с /, 

/ с' /, /  дз /, /  дз' /,  / ц /, / ц' /, / р /, / р' /, / л /, / л' /, / н /, / н' /). 
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Голосні фонеми сучасної української мови 

Питання про кількісний склад голосних фонем у сучасній українській мові 

На сьогодні система голосних сучасної української літературної мови 

(вокалізм) включає 6 (шість) фонем / а /, / о /, / у /, / е /, / и /, / і /. Проте, досить 

довгий час мовознавці, що писали про систему голосних фонем української 

мови, висловлювали неоднакові погляди щодо її складу, а саме: визначали від 5 

(п’ятьох) до 12 (дванадцяти) основних одиниць. Причинами таких розходжень 

були розбіжності в поглядах науковців на фонологічний характер фонем / і / та 

/ и /, а також – ненаголошених і наголошених голосних. Так, дослідник 

Є. Тимченко в 1927 році подав 7 (сім) фонем / а /, / о /, / у /, / е /, / и /, / і / та / ї /; 

науковець О. Синявський – 12 (дванадцять), вважаючи наголошені й 

ненаголошені голосні за окремі фонеми; мовознавець М. Йогансен визначив 5 

(п’ять) фонем, вивівши / и / із загального складу фонем, бо вважав її 

напівсамостійною фонемою, оскільки вона не відрізняється не під наголосом 

від / е /.  

Дослідники-фонетисти Г. Шило, М. Наконечний, Н. Тоцька, вивчаючи 

голосні звуки методами палатографування, рентґенографування та 

фотографування, зробили висновок про те, що в сучасній мові є 6 (шість) 

голосних фонем. Безсумнівним є фонологічний характер голосних / а /, / о /, 

/ у /, / е /, котрі вживаються у різних позиціях. Певні труднощі становить 

розв’язання питання про те, чи є / и / самостійною фонемою, чи алофоном 

фонеми / і /? Мовознавці, проаналізувавши фактичний матеріал, пишуть про те, 

що голосні / і / та / и / виконують смислорозрізнювальну функцію, а тому є 

двома самостійними фонемами, наприклад: мий – мій, кинь – кінь, и'кати – 

ікати. Якщо визнати, що слова типу кинь – кінь, дим – дім, линь – лінь, вись – 

вісь, бик – бік розрізняються приголосними фонемами, а не вказаними вище 

голосними и – і, то ці приголосні повинні виявляти свою фонематичність не 

тільки перед / і / та / и /, а й перед іншими голосними та в кінці слова. Якщо це 

можна визнати за фонемами / д /, / т /, / з /, / с /, / ц /, / н /, / л /, / р /, то не можна 

цього стверджувати стосовно / б /, / п /, / в /, / м /, / ф /, / ш /, / ч /, / ж /, /  дж /, 
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/ г /, / ґ /, / к /, / х /, що виступають акомодованими лише перед / і / (зрідка /а/) й 

тому є алофонами відповідної твердої фонеми. Адже напівпом’якшеність цих 

приголосних – це не їх самостійна ознака, а результат акомодації до наступного 

голосного. Отже, / и / та / і / – самостійні фонеми. Хоча, існує й діаметрально 

протилежна точка зору науковця Ю. Карпенка. Мовознавець вважає, що  і  та 

 и  становлять одну фонему, всупереч твердженням усіх, мабуть, підручників і 

спеціальних студій. 

Немає підстав вважати окремими фонеми й ненаголошені голосні, бо 

словесний наголос в українській мові є властивістю не звука, а складу й слова. 

Можна говорити про наголошені й ненаголошені склади, а не звуки. Те, що 

голосний вимовляється в ненаголошеному і наголошеному складах, є для нього 

позицією, а не диференціальною ознакою, і тому на цій основі не можна 

розрізняти голосні фонеми. 

Артикуляційно-акустична характеристика голосних 

Голосні звуки – це звуки людської мови, в основі яких лежить музикальний 

тон, що утворюється при розкритому мовному каналі внаслідок коливань 

голосових зв’язок і дальшої модифікації цих коливань у надгортанних 

порожнинах.  

У фонетичній системі голосні становлять усього 15,8 (п’ятнадцять цілих 

вісім десятих) %, у живому ж мовленні ця кількість інша – майже 42 (сорок два) 

%. За спостереженнями дослідників, серед голосних найбільшу частоту 

вживання має звук [ а ], далі йдуть у порядку зменшення частотності такі звуки 

– [ о ], [ і ], [ и ], [ е ], [ у ]. Лінгвіст О. Потебня, наприклад, окремі звуки 

пов’язував із почуттєвою сферою людини: [ а ] для нього – загальний вияв 

рівномірного, тихого, ясного почуття, спокійного спостереження, але 

одночасно й подиву; [ у ] – прагнення суб’єкта віддалити від себе предмет, вияв 

почуття протидії, страху; [ і ] – вияв любові, прагнення наблизити до себе 

предмет, добре його сприйняти. Сучасні дослідники роблять подібні висновки, 

аналізуючи звуки багатьох мов (української, російської, румунської, німецької, 

англійської) за такими ознаками – розмір, сила, тепло, світло, активність, 
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твердість тощо. Так, зокрема, серед голосних найбільшим, найсильнішим, 

найтемнішим і найтвердішим виявився звук [ а ], найнеприємнішим і 

найсильнішим [ у ], найшвидшим – звук [ и ], найхолоднішим – [ о ], а 

найменшим, найприємнішим, найповільнішим, найтеплішим, найслабшим, 

найсвітлішим і найм’якшим – звук [ і ]. 

Голосні звуки, як було вказано раніше, утворюються внаслідок 

періодичних, рівномірних та ритмічних коливань голосових зв’язок, які 

називаються тонами або напівтонами. Під час вимови голосних повітря вільно 

проходить через ротову порожнину, сила видихуваного струменя повітря 

слабка, язик має однотипну форму. 

Найістотнішим фактором при утворенні голосних звуків є зміна об’єму й 

форми порожнини мовного апарата (ротової, носової, фарингальної), що 

виконують функцію резонаторів. В утворенні потрібної форми й розміру 

резонаторів першорядну роль відіграють рухомі органи, передусім – язик, губи, 

нижня щелепа. Найрухливіший орган у ротовій порожнині – язик, якому й 

належить найважливіша роль у вимові голосних. При їх утворенні спинка язика 

може рухатися в горизонтальному і вертикальному напрямках, змінюючи 

форму й розмір резонатора, від чого залежить якість голосного. Залежно від 

положення язика голосні характеризуються за місцем артикуляції й ступенем 

підняття язика. Місце артикуляції визначається положенням спинки язика в 

горизонтальному напрямкові відносно піднебіння. Якщо при вимові звука 

основна маса язика зосереджена в його середній і передній частинах, 

піднімається більше чи менше до твердого піднебіння, а натомість у задній 

частині ротової порожнини виникає великий простір, що служить резонатором, 

– утворюються голосні переднього ряду [і], [и], [е]. Якщо ж при вимові звука 

основна маса язика зосереджена в його задній частині й піднімається до 

заднього піднебіння, утворюються голосні заднього ряду [а], [о], [у]. При цьому 

в задній частині ротової порожнини залишається тільки невеликий прохід, а 

великий резонатор утворюється в передній частині. Середнє положення між 
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голосними переднього й заднього ряду займають голосні середнього ряду (у 

системі українського вокалізму таких голосних немає). 

Ступінь підняття язика залежить від того, якою мірою спинка язика 

піднімається до піднебіння. Тому в українській мові розрізняються голосні 

високого – [і], [у], високо-середнього – [и], середнього – [е], [о] й низького – [а] 

підняття.  

За участю губ усі голосні поділяються на неогублені або нелабіалізовані – 

[а], [і], [и], [е] та огублені чи лабіалізовані (лат. – губа) – [о], [у]. При утворенні 

лабіалізованих губи, заокруглюючись, витягуються вперед. 

За ступенем відкритості ротової порожнини голосні поділяються на 

широкі й вузькі, або відкриті й закриті. До широких (відкритих) належать 

голосні низького й середнього підняття – [е], [а], [о]; до вузьких (закритих) – 

голосні високо-середнього та високого підняття – [і], [и], [у].  

Отже, класифікувати голосні звуки можна за такими ознаками: 

− за місцем артикуляції в горизонтальному напрямі (ряд); 

− за способом творення (за ступенем підняття спинки язика в напрямі до 

твердого піднебіння); 

− за участю губ; 

−  за наголосом (звук наголошений чи ненаголошений). 

У підручній літературі класифікаційні таблиці називають то 

класифікацією звуків, то класифікацією фонем. Але ж класифікація 

матеріальних одиниць, як класифікація артикуляційна й акустична, може бути 

тільки класифікацією звуків. Проте фонема звичайно має численні звукові 

вияви, алофони, власне, репрезентується багатьма звуками. Тому класифікація 

базується на головному вияві фонеми, який може бути тільки звуком [21, с. 31–

32]. Класифікаційну схему голосних звуків подано в Додатку № 2. 

Реалізація голосних фонем у їх звукових виявах 

Фонема / а / 

Основним алофоном (інваріантом) фонеми / а / є нелабіалізований 

голосний звук заднього ряду низького ступеня підняття язикової спинки – [ а ]. 
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У цьому вияві вона реалізується в наголошених і ненаголошених складах 

майже у всіх позиціях. У сусідстві з м’яким чи пом’якшеним приголосним 

фонема / а / вимовляється трохи вищим і більш переднім положенням язика. Ці 

комбінаторні варіанти транскрибуються таким знаком [ · ], наприклад: [ с'˙а˙д' ], 

[ т'˙а'жко ], [ гусе
и
н'˙а' ], [ пj˙а˙'т' ].  

Фонема / о  / 

Реалізується в голосному лабіалізованому звукові [ о ] заднього ряду 

середнього підняття. У наголошеній та в ненаголошеній позиціях після 

твердого приголосного, між твердими приголосними, якщо у наступному складі 

немає наголошеного голосного [ у ] вимовляється чітко, наприклад: [орда'], 

[го'ри]. Алофон [ о
у 
] вимовляється в ненаголошеній позиції перед складом із 

наголошеним [ у ] або [ і ], наприклад: [ко
у
жу'х], [т°о

у
б’і']. Звук [o] не виявляє 

наближення до [у] за таких умов: 1) якщо є сполучним голосним у складних 

словах (однокурсник); 2) у словах іншомовного походження (абсолютний); 3) у 

префіксах до-, недо-, про-, об-, роз-, о- (добуток, недочути); 4) перед складом із 

наголошеним [у], що належить до закінчення (дощу, йому, ношу). 

Після пом’якшеного, перед пом’якшеним та між пом’якшеними 

приголосними вимовляють відповідні алофони, наприклад: [л'˙он], [до'˙с'і], 

[л'˙о˙'л'˙а]. 

Фонема /у/ 

Основним алофоном фонеми / у / є лабіалізований звук заднього ряду 

високого ступеня підняття язикової спинки [ у ]. Цей алофон реалізується в 

наголошених і ненаголошених складах на початку, у середині та в кінці слова, 

наприклад: [ум°о'ва], [ту'га], [бе
и
ру

'
]. Поруч із пом’якшеними приголосними 

вимовляються комбінаторні алофони, наприклад: [л'˙ук], [гул'˙а'ти], [л'˙у˙д'ми']. 

Фонема /и/ 

Основним алофоном фонеми / и / є голосний звук переднього ряду високо-

середнього підняття язикової спинки, нелабіалізований [ и ]. Ці ознаки фонеми 

виявляються в наголошених складах [жи'то], а також у складах, на які падає 

побічний наголос [ми`рол'˙у'бни
е
ĭ]. У ненаголошених складах фонема / и / 
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реалізується в позиційному алофоні [е
и
] – перед складом із наголошеним [е] 

[ме
и 
не'] та як [ и

е
 ] – в усіх інших випадках, наприклад: [жи

е
ву']. 

Фонема /е/ 

Основним алофоном фонеми / е / є нелабіалізований голосний переднього 

ряду середнього ступеня підняття язикової спинки [ е ]. Ці диференціальні риси 

найповніше виявляються в наголошених і побічно наголошених складах у всіх 

позиціях, а в ненаголошених складах виступає алофон [ е
и 
], наприклад: [пе

и
ро'], 

як [и
е
] – у позиціях перед складом з [і], [и], [у], наприклад: [ни

е
на'че]. Між 

м’якими реалізується як [е
і
], наприклад: [змага'jе

і
ц':а]. 

Фонема /і/ 

Основним алофоном фонеми / і / є нелабіалізований голосний звук 

переднього ряду високого ступеня підняття язикової спинки [ і ]. У цьому 

алофоні вона реалізується в наголошених і ненаголошених складах майже в 

усіх позиціях. На початку деяких слів перед наступним звуком [ н], а також у 

словах із суфіксом – і
ˆ
н – вимовляється позиційний варіант [ і

и 
], наприклад: 

[і'
и
нод'і], [во˙'jі

и
н], факультативно – у прикметниках і числівниках м’якої групи, 

наприклад: [тре'т' i
и
м]. 

Приголосні фонеми сучасної української мови 

Питання про кількісний склад приголосних фонем сучасної української 

мови 

На сьогодні в сучасній українській мові налічують 32 (тридцять дві) 

приголосні фонеми. Але в поглядах мовознавців щодо кількісного складу 

приголосних фонем в українській мові панувала ще більша розбіжність, ніж у 

поглядах на систему голосних.  

Науковцями називалося від 30 (тридцяти) до 90 (дев’яноста) приголосних 

фонем через неоднакове розуміння фонематичної самостійності деяких 

розрядів приголосних – акомодованих (напівпом’якшених), подовжених тощо. 

Так, науковець Є. Тимченко виділяв 30 (тридцять) приголосних фонем сучасної 

української мови. Дослідник не вважав окремими фонемами / р' / (на його 

думку, цей приголосний є діалектним) та / j / (його разом із [ ў ] виділив у 
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окремий розряд «півголосних»). Науковець О. Синявський подав 90 

(дев’яносто) приголосних фонем. До 30 (тридцятьох), що були в мовознавця 

Є. Тимченка, він додав / р' /, / j / та акомодовані (напівпом’якшені) губні, 

шиплячі, задньоязикові та глотковий, які науковець вважав самостійними 

фонемами. Так, дослідник одержав 45 (сорок п’ять) «звичайних» приголосних 

фонем, які запропонував подвоїти. Лінгвіст О. Курило запропонувала вважати 

самостійними фонемами сучасної української мови 44 (сорок чотири) 

приголосні, а саме: 32 (тридцять дві) неподовжені (ті, що у Є. Тимченка з / р' / 

та / j /), 12 (дванадцять) довгих, які не трапляються на межі морфем, тобто 7 

(сім) пом’якшених / д'д' /, / т'т' /, / н'н' /, / з'з' /, / с'с' /, / ц'ц' /, / л'л' /, 3 (три) 

акомодованих / ж’ж’ /, / ч’ч’/, / ш’ш’/ і 2 (дві) твердих / сс / та / нн /. Незначні 

зміни в попередню систему вносили науковці: А. Москаленко – 42 (сорок дві) 

приголосні фонеми, І. Сунцова – 41 (сорок одна) приголосна фонема. 

Дослідник Л. Прокопова виділяє, як і попередній науковець, 41 (сорок одну) 

приголосну фонему. Науковець не вважає окремими фонемами довгі [ ц'ц' ] та 

[ ж’ж’ ], бо не знайшла для них фонематичних протиставлень. Виводить із 

числа фонем звук [ ґ ] на тій підставі, що цей приголосний трапляється, на її 

думку, лише в запозичених словах і є варіантом фонеми / г /. Лінгвіст 

П. Коструба подає 32 (тридцять дві) приголосні фонеми. Методом 

протиставлення приголосних у рядах або парах слів він доводить, що 22 

(двадцять дві) тверді приголосні та 10 (десять) пом’якшених є окремими 

самостійними фонемами, бо виступають засобом розрізнення слів, наприклад: 

/ д / – / де'н' / – / пе'н' /; / з' / – /перела'з'/ – /перела'з/. Такої ж кількості 

приголосних фонем дотримуються автори сучасних підручників і посібників з 

української мови. 

Досить довгий час не було єдиної думки щодо фонологічного характеру 

акомодованих (напівпом’якшених) губних, шиплячих, задньоязикових та 

фарингального приголосних. Науковець О. Синявський, наприклад, вважав їх 

окремими фонемами. Дослідник П. Коструба ж доводив, що ці приголосні є 

варіантами відповідних твердих фонем, бо напівпом’якшеними вони бувають 
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насамперед у позиції перед / і /. Отже, їх пом’якшення зумовлено вимовою 

наступного голосного, а не їх диференціальною самостійною ознакою. Якщо ж 

ці приголосні стоять у позиції перед / а /, / у / в словах типу цвях, свято, 

піддашшя тощо, то ніяких протиставлень до них із твердими приголосними в 

смислорозрізнювальній функції дібрати не можна. Заслуговує на увагу й думка 

вчених про те, що подовжені приголосні не є окремими фонемами сучасної 

української мови. Із фонологічного погляду кожний довгий приголосний варто 

розглядати як збіг двох нормально коротких приголосних фонем. 

Артикуляційно-акустична характеристика приголосних 

Приголосні (консонантизм) – це звуки, основою яких є шуми, що 

виникають при подоланні видихуваним струменем повітря певної перепони, яка 

утворюється в якому-небудь місці мовного апарату. 

При утворенні приголосних напруження зосереджується в певному 

фокусі, там, де виникає зімкнення або зближення тих чи інших мовних органів. 

Якщо голосові зв’язки під час артикулювання коливаються, то вимовляються 

дзвінкі приголосні; якщо ж голосові зв’язки перебувають у ненапруженому 

стані й не дають голосу, то вимовляються глухі приголосні. Дзвінкі й глухі 

приголосні різняться між собою й тим, що глухим властивий сильніший 

ротовий шум, ніж дзвінким. Приголосні можуть вимовлятися як чисті звуки або 

через ніс (залежно від участі носової порожнини). Фокус творення шуму, яким 

характеризується той чи інший приголосний звук, виникає внаслідок одного з 

трьох способів артикуляції: змикання мовних органів, зближування їх і 

дрижання. 

Класифікація приголосних фонем за основним алофоном 

Якість приголосних звуків залежить від умов їхнього утворення. В 

українській мові приголосні класифікуються за такими артикуляційно-

акустичними ознаками: 

– за участю голосу (тону) й шуму; 

– за роботою голосових зв’язок; 

– за місцем творення (або за активним мовним органом); 
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– за способом творення; 

– за наявністю або відсутністю пом’якшення (палаталізації); 

– за наявністю або відсутністю носового забарвлення (назалізації);  

– за додатковим акустичним враженням; 

– за участю одного або двох фокусів. 

На жаль, задовільної та повної класифікації виключно за акустичними 

ознаками досі не створено, бо спектральна структура приголосних української 

мови ще остаточно не вивчена. 

Проаналізуємо кожну з ознак. 

За участю голосу й шуму приголосні поділяються на сонорні та шумні. 

Сонорними (із лат. ʻзвучнийʼ) називаються приголосні, що складаються 

тільки з голосу – / м /, / в /, / н /, / н' / , / л /, / л' /, / р /, / р'/, / j /. 

Під час вимови таких звуків мовні органи зближуються, як при утворенні 

шумних, але при цьому щілина досить широка й повітряний струмінь, 

проходячи повз неї, не дає такого сильного шуму, як при вимові шумних 

приголосних. 

Шумними називаються приголосні, що складаються з голосового тону 

(або голосу) й шуму з перевагою шуму або з одного тільки шуму, чітко 

локалізовано.  

Шумні приголосні за роботою голосових зв’язок у свою чергу 

поділяються на дзвінкі та глухі: 

– дзвінкі приголосні – / б /, / д /, / д' /, / з /, / з' /, / ж /, / дˆж /, /  дз /, /  дз' /,  

/ г /, / ґ /; 

– глухі приголосні – / п /, / т /, / т' /, / с /, / с' /, / ш /, / ч /, / ц /, / ц' /, / х /, 

/ к /,/ ф /. 

Вони утворюють 11 (одинадцять) акустичних пар. 

Протиставлення за місцем творення звука враховує дію як активних, так і 

пасивних мовних органів. 

За дією активних мовних органів усі приголосні поділяються на губні, 

язикові та фарингальний (глотковий) . 
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Губні приголосні утворюються в результаті зближення або зімкнення 

активного органа – нижньої губи й одного з пасивних органів – верхньої губи 

або верхніх зубів. До них належать – / б /, / п /, / в /, / м /, / ф /. У свою чергу 

губні приголосні поділяються на 2 (дві) підгрупи: губно-губні / б /, / п /, / м /, 

/ в / і губно-зубні / ф /, / в / – перед / е /, / и /, / а /. 

Язикові приголосні залежно від того, яка частина язика артикулює до 

пасивного органа – верхнього піднебіння, поділяються на: 

– передньоязикові – / д /, / д' /, / т /, / т' /, /  дз /, /  дз' /, /  дж /, / ц /, / ц' /, / ч /, 

/ з /, / з' /, / ж /, / с /, / с' /, /ш /, / н /, / н' /, / л /, / л' /, / р /, / р' /, серед яких є 

апікальні (із лат. ʻкінецьʼ) і дорсальні (із лат. ʻспинкаʼ) звуки. Апікальні – / л /, 

/ л' /, / р /,/ р' /, усі інші – дорсальні. Передньоязикові можуть бути ще й зубними 

– / д /, / д' /, / з /, / з' /, / н /, / н' / та піднебінно-зубними (альвеолярними) – / р /, 

/ р' /, / ж /, / ш /; 

– середньоязикові – / j /; 

– задньоязикові – / ґ /, / к /, / х /. 

Глотковий (фарингальний) / г / утворюється в результаті зближення язика 

із задньою стінкою глотки. 

Класифікація приголосних за способом творення шуму враховує характер 

перепони, що утворюється між активними й пасивними мовними органами.  

Серед шумних та сонорних приголосних за способом творення 

розрізняють: зімкнені, фрикативні (щілинні), дрижачі. 

Зімкнені, у свою чергу, поділяються на : 

– зімкнено-проривні (чисті) – / б /, / п /, / д /, / т /, / д' /, / т' /,/ ґ /, / к /. При 

їх утворенні активний мовний орган тісно змикається з пасивним. Під тиском 

повітряного струменя зімкнення з силою розривається і при цьому утворюється 

специфічний для даної артикуляції вибух. Тому ці приголосні іноді називають 

ще й вибуховими; 

– африкати (зімкнено-щілинні) – /  дз /, /  дз' /, /  дж /, / ч /, / ц /, / ц' /. При їх 

вимові активний мовний орган, наближаючись до пасивного, спочатку утворює 

зімкнення, яке поступово переходить у коротку щілину; 
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– зімкнено-прохідні – / м /, / н /, / н' /. При утворенні цих сонорних у 

ротовій порожнині відбувається тісне зімкнення, проте одночасно м’яке 

піднебіння опущене, що дає можливість струменю повітря вільно проходити 

через носову порожнину. Тому ці приголосні називають ще й носовими. 

Фрикативні (щілинні) – / з /, / з' /, / ж /, / ф /, / с /, / с' /, / ш /, / х /, / в /, / j /, 

/ л /, / л' /, / г /. При їх вимові активний мовний орган, наближаючись до 

пасивного, утворює посередині чи збоку вузьку щілину. Шумні щілинні за 

місцем утворення щілини називаються серединними, а за формою щілини – 

плоскощілинними – / ж /, / ш / і круглощілинними – / ф /, / з /, / з' /, / с /, / с' /. 

Сонорні щілинні за місцем утворення щілини поділяються на серединні – 

/ в /, / j /, / ф /, / с /, / с' /, / з /, / з' /, / ш /, / ж /, / х /, / г / та бокові – / л /, / л' /. 

Дрижачі (вібрати) – / р /, / р' /. При їх вимові кінчик язика періодично або 

притискується до альвеол, або відходить від них, утворюючи своєрідне 

дрижання, або вібрацію. 

За наявністю чи відсутністю палаталізації (пом’якшення), усі 

приголосні української мови поділяються на 2 (дві) групи: тверді й м’які. 

М’які приголосні за ступенем вияву м’якості поділяються на: власне м’які 

– / j / та палаталізовані (пом’якшені) – / д' /, / т' /, / л' /, / н' /, / з' /, / с' /, / ц' /, / р'/,  

/  дз' /. 

(Фонетист Н. Тоцька виділяє ще й напівпалаталізовані (напівпом’якшені) 

приголосні – губні, шиплячі, задньоязикові й глотковий, вважаючи їх 

самостійними фонемами, правда, лише у периферійній підсистемі фонологічної 

системи української мови, бо в кореляційних парах твердих – пом’якшених 

приголосних фонем їх не подає).  

За ступенем назалізації (відсутність чи наявність носового забарвлення) 

фіксуються такі носові приголосні – / м /, / н /, / н' / . 

За участю фокусів (перепон) передньоязикові приголосні можуть бути 

однофокусними та двофокусними. Однофокусними є : / з /, / з' /, / ц /, / ц' /, / ф /,  

/ в /, / с /, / с' /, / х /, / г /, / л' /, / л /, /  дз /, /  дз' /, / j /; двофокусними – / ш /, / 

ч /, / ж /, /  дж /. 
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За акустичним враженням приголосні поділяються на шиплячі та 

свистячі. Шиплячі – / ш /, / ч /, / ж /, /  дж /; свистячі – / с /, / с' /, / ц /, / ц' /, / з /, 

/ з' /, /  дз /, /  дз' /.  

При вимові приголосних до їх артикуляції може додаватися піднесення 

задньої спинки язика до м’якого піднебіння (velum). Цей артикуляційний рух 

називається веляризацією. Завжди веляризованими є шиплячі ([ж], [ч], [ш],. 

[дж]). 

Класифікаційну схему подано у Додатку № 3. 

Приголосні фонеми в їхніх звукових реалізаціях 

У процесі мовлення приголосні фонеми сучасної української мови 

реалізуються як у головному, так і комбінаторному або позиційному виявах. 

Комбінаторні вияви фонем виникають внаслідок процесів акомодації, 

асиміляції, дисиміляції.  

Фонема Звукові вияви 

/б/ [ б ] , [ бʼ ] 

/п/ [ п ] , [ пʼ ] 

/ в / [ в ] ([w] або [v]),[ ў ]; 

/ ф / [ ф ] , [ фʼ] 

/ м / [ м ] , [ мʼ ] 

/ д / [ д ] , [ д' ], [  дз' ], [ дж] 

/ д' / [ д' ], [  дз' ], [ дж] 

/ т / [ т ] , [ т' ], [ ц ], [ дз], 

[ ц' ], [ дз'], [ч], [ дж] 

/ т' / [ т' ], [ ц' ], [д'] 

/ з / [ з ] , [ з' ], [с], [ с' ], [ж], [ш] 

/ з' / [з'], [ж] 

/ с / [ с ], [ с' ], [ш] 

/ с' / [ с' ], [з'], [ ш ] 

/  дз / [ дз ], [  дз' ] 



51 

 

/  дз' / [  дз' ], [ дж] 

/ ц / [ ц ], [ ц' ] 

/ ц' / [ ц' ] 

/ л / [ л ], [ л' ] 

/ л' / [ л' ] 

/ н / [ н ], [ н' ] 

/ н' / [ н' ] 

/ ж / [ ж ], [ жʼ], 

[ з' ], [ с'] 

/ ш / [ ш ], [ шʼ], [ с' ] 

/  дж / [  дж ], [  джʼ] 

/ ч / [ ч ], [ чʼ], [ ц' ], [ дж] 

/ р / [ р ], [ р' ], 

[ рʼ ], [ р˳ ] 

/ р' / [ р' ] 

/ й / [j ], [ǐ] 

/ к / [ к ], [ кʼ], [ ґ ] 

/ х / [ х ], [ хʼ ] 

/ г / [ г ], [ гʼ], [х] 

/ ґ / [ ґ ], [ ґʼ] 

 

Наприклад: 

Фонема /б/  

Головним виявом фонеми /б/ є губно-губний зімкнено-проривний дзвінкий 

твердий приголосний., що в фонетичній транскрипції передається знаком [б]. 

У головному вияві фонема /б/ реалізується в усіх позиціях – на початку, у 

середині та в кінці слів, крім позиції перед голосним [і]. Його вимовляємо в 

словах бал, небо, обсяг, дуб тощо. 
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Перед голосним [і] вимовляється акомодований (напівм’який) [б’], 

наприклад: [б’]ілка, [б’]ір, у якому реалізується позиційний варіант фонеми /б/. 

Фонема /п/ 

Головним виявом фонеми /п/ є губно-губний зімкнено-проривний глухий 

твердий приголосний. У фонетичній транскрипції його передають знаком [п].  

У головному вияві фонема /п/ реалізується в усіх позиціях – на початку, у 

середині та в кінці слів, крім позиції перед [і]: палець, погода, письмо, суп. 

Перед голосним [і] вимовляється напівм’який позиційний варіант [п’], 

наприклад: [п’]існя, [п’]ілон, с[п’]ів. 

Детальну інформацію подано в Додатку № 3. 

Питання для самоконтролю до кредиту№2 

Голосні і приголосні звуки 

Подайте артикуляційну, акустичну та функціональну відмінність між 

голосними й приголосними звуками української мови. 

Класифікація звуків 

Голосні звуки 

1. Які звуки називаються голосними?  

2. Який принцип покладено в основу класифікації голосних звуків?  

3. Прокоментуйте погляди мовознавців на кількість голосних фонем 

сучасної української мови.  

4. Як класифікуються голосні української мови? Дайте розгорнуту 

відповідь. 

Приголосні звуки 

1. Які звуки називаються приголосними?  

2. Який основний принцип покладено в основу класифікації приголосних 

звуків?  

3. Прокоментуйте питання про кількісний склад приголосних фонем 

української мови.  
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4. За якими ознаками класифікують приголосні української мови? Дайте 

розгорнуту відповідь. 

 

КРЕДИТ 3. ФОНЕТИЧНА І ФОНЕМАТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЇ  

Мета: поглибити знання про класифікацію та звукові реалізації фонем; 

про особливості фонетичної та фонематичної транскрипції, основні фонетичні 

одиниці мовлення: звук, склад, фонетичне слово, мовленнєвий такт, фраза. 

Методи: усний виклад матеріалу, проблемне навчання.  

Ключові поняття: діакритичні (розрізнювальні) знаки, звук, фонетичний 

алфавіт; фонематичний аналіз, типи науково-лінгвістичної транскрипції, 

фонетична та фонематична транскрипції. 

План лекційного заняття  

1. Фонетичний і фонематичний аналіз. 

2. Типи науково-лінгвістичної транскрипції. 

Проблемні питання 

 Яка з двох типів транскрипції – фонетична чи фонематична – ближча 

до орфографічного письма української мови? 

Навчальні матеріали до кредиту №3 

Фонетичний і фонематичний аналіз 

Фонетичний аспект вивчення звуків мови має на меті визначення їх 

артикуляційних та акустичних особливостей, закономірностей сполучуваності в 

мовленнєвому потоці. Характеристику звуків, звукового складу слів і їхніх 

фонетичних явищ передбачає фонетичний аналіз. За особливостями 

проведення, завданнями та послідовністю їх виконання він аналогічний 

фонематичному. Фонетичний аналіз у лінгводидактичній практиці 

використовують досить широко. Його елементи входять до фонематичного, 

графічного, морфемного і словотвірного розборів. 

Фонематичний аналіз тісно пов’язаний із фонетичним (грец. phoneticos – 

звуковий), бо фонематичний і фонетичний аспекти вивчення звуків не 



54 

 

протиставляються, а взаємодоповнюють один одного як різні ракурси 

дослідження звукового рівня мови. Виокремлення фонем та з'ясування їх 

визначальних артикуляційно-акустичних ознак є завданням фонематичного 

аналізу. 

Науково-лінгвістична транскрипція 

Фонетична і фонематична транскрипції 

Запис живої мови за допомогою фонетичного алфавіту на основі 

звукового принципу називається транскрипцією. 

Розрізняють такі типи науково-лінгвістичної транскрипції – фонетичну, 

фонематичну і практичну транскрипції. 

Історична довідка. Різні системи фонетичної транскрипції відомі ще з 

XVI столітя. Їх авторами були француз Мегре (1545 р.), англійці Сміт (1568 р.), 

Гарт (1569 р.) і Буллокар (1580 р.). У другій половині XIX та в першій половині 

XX століть з’являється двосистемна транскрипція Г. Сміта та І. Бодуена де 

Куртене (одна для позначення мовних звуків, друга – для фонем). Пізніше 

Л. Щерба виразно протиставив ці два типи наукової транскрипції в книзі 

«Фонетика французского языка» (1937 р.). Однак, при порівняльному вивченні 

звукових систем різних мов фонетичні транскрипції на базі окремих мов 

виявляються недосконалими, бо в різних мовах те саме графічне написання 

може позначати різні звуки. Саме тому в 1881 році було створено Міжнародну 

фонетичну асоціацію, яка до 1888 р. виробила алфавіт Міжнародної фонетичної 

асоціації (МФА), що є універсальною системою, придатною для будь-якої мови 

на основі латинської графіки. Сучасна класифікація звукотипів засобами 

міжнародного фонетичного алфавіту узагальнює дані майже про 600 мов світу 

(на сьогодні актуальним для українських фонетистів є питання визначення 

місця української системи голосних та приголосних звукотипів у міжнародній 

класифікації). В українському мовознавстві прийнято користуватися 

фонетичною транскрипцією на основі українського алфавіту. Хоча для 

позначення деяких звуків чи звукових відтінків використовують також літери 

іншого алфавіту і спеціальні діакритичні (розрізнювальні) знаки.  
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Фонетичне письмо допомагає вивчати звукову систему української мови, 

норми літературної вимови та діалекти. 

Фонетична транскрипція – спосіб передачі на письмі усного мовлення з 

усіма його звуковими особливостями, у повній відповідності до їхнього 

звучання.  

Фонетична транскрипція є повною і спрощеною. 

У фонетичній транскрипції, на відміну від фонологічної, фіксують не 

тільки головні, а й комбінаторні та позиційні вияви фонем, які з’являються в 

певному звуковому оточенні чи позиції. У ній обов’язково ставиться наголос, а 

ті слова, які не мають словесного наголосу (проклітики або енклітики), 

об’єднуються з акцентованою лексемою в одне фонетичне слово графічним 

знаком ᴗ, що називається «камора», наприклад: за мною [за ᴗ мно'йу]. 

Система букв і знаків для запису в фонетичній транскрипції називається 

фонетичним алфавітом. 

Перед фонематичною транскрипцією стоїть таке завдання: засобами 

алфавіту рідної мови передавати тільки фонемний склад слів і морфем (а не всі 

особливості усного мовлення) без урахування їхніх відтінків, що є неістотними 

в фонологічному відношенні.  

У фонематичній транскрипції використовується значно менша кількість 

знаків, ніж у фонетичній транскрипції. Для фонематичної транскрипції текстів 

сучасної української мови використовують 38 знаків, бо їх фонологічна система 

складається з 38 одиниць – 6 голосних і 32 приголосних фонем. Тому цей тип 

транскрипції часто не розходиться з їхнім орфографічним написанням. 

Детальну інформацію подано в Додатку № 5. 

Питання та завдання для самоконтролю кредиту №3 

1. Чим викликана потреба в транскрибуванні мовлення?  

2. Що Ви знаєте про історію створення транскрипції. 

3.  Схарактеризуйте фонетичну й фонематичну транскрипції.  

4.  Які знаки використовуються в лінгвістичній транскрипції?  

5.  Поясніть, коли застосовується повна, а коли – часткова транскрипції. 
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КРЕДИТ 4. ЗМІНИ ЗВУКОВОГО СКЛАДУ СЛІВ  

У МОВНОМУ ПОТОЦІ  

Тема 4.1. Фонетичні процеси, зумовлені сполучуваністю  

звукових одиниць у мовленнєвому потоці 

Мета: з’ясувати загальну природу й конкретні вияви акомодаційних, 

асимілятивних та дисимілятивних звукових змін із метою виформування в 

студентів сучасних орфоепічних норм. 

Методи: усний виклад матеріалу, проблемне навчання, спостереження за 

мовленням під час аудіювання, робота з практичними порадниками, аналіз 

еталонних із погляду дотримання орфоепічних норм зразків усного мовлення 

тощо.  

Ключові поняття: акомодація, альтернація, асиміляція, дисиміляція, 

модифікації фонем, прогресивна і регресивна зміни.  

План лекційного заняття  

1. Загальне поняття про зміни звукового складу слів у мовному потоці. 

2. Позиційні модифікації голосних. 

3. Комбінаторні модифікації голосних. 

4. Позиційні модифікації приголосних 

5. Комбінаторні модифікації приголосних. 

6. Спрощення в групах приголосних. 

Проблемні питання 

 Які видозміни (модифікації) звуків у мовленнєвому потоці характерні для 

системи вокалізму, а які для системи консонантизму? 

 Чим відрізняється подовження від подвоєння приголосних? Чи 

правильною є теза: Подвоєння є лише різновидом подовження. 

Навчальні матеріали до кредиту №4 теми 1 

Загальне поняття про зміни звукового складу слів у мовленнєвому потоці 
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Мовні звуки, як реалізації відповідних фонем, практично, не вживаються 

ізольовано, а йдуть один за одним у мовному потоці. Поєднуючись, вони 

потрапляють у неоднакові фонетичні позиції, унаслідок чого, якісно 

змінюючись, дають відповідні алофони. 

Із фонологічного погляду (залежно від того, що є кінцевим результатом) 

розрізняють 2 (дві) категорії змін: модифікації (видозміни) та альтернації 

(чергування) фонем. 

Модифікації пов’язані з частковими змінами фонеми в мовному потоці, 

внаслідок чого вона набуває якогось відтінку, не втрачаючи своєї фонематичної 

приналежності (тобто залишається тією самою фонемою). 

Альтернації ж пов’язані з переходом однієї фонеми в іншу. 

Фонетичні зміни, що виникають унаслідок модифікацій, поділяються на: 

а) комбінаторні – зміни, зумовлені взаємодією звуків у мовному потоці; 

б) позиційні – зміни, що залежать від загальних умов вимови. 

Розрізняють 2 (два) типи комбінаторних змін – акомодація та асиміляція 

(дисиміляція). 

Під акомодацією розуміють зміни, що відбуваються внаслідок взаємодії 

звуків різних категорій, тобто між голосними й приголосними. Під асиміляцією 

– зміни, що відбуваються внаслідок взаємодії звуків тієї самої категорії. 

Протилежним за наслідком до асиміляції є фонетичне явище, що 

кваліфікується як дисиміляція. Суть його полягає у тому, що за умов 

контактування двох однакових або близьких звуків один із них втрачає які-

небудь спільні фонетичні ознаки. 

Асиміляційні процеси класифікуються за трьома основними ознаками: 

 за напрямом: прогресивна та регресивна зміни; 

 за обсягом (результатами): повна та неповна; 

 за розташуванням звуків: контактна та дистантна; 

 за характером змін:  за дзвінкістю; за глухістю; за мʼякістю; за місцем і 

способом творення. 
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За напрямом дії зміни можуть бути: прогресивними (попередній звук 

упливає на наступний) (→) та регресивними (наступний звук упливає на 

попередній) (←), наприклад: асиміляція прогресивна (повість – [по' в’іс′т
ц
']) 

/менше поширена/ і регресивна (легко – [ле' хко]); дисиміляція прогресивна 

(срібро – срібло; пор. рос. серебро, пол. srebro) й регресивна (рицар – лицар; 

голічерева із горічерева). 

Обсяг асиміляції вказує на міру уподібнення одного звука до іншого. Звук 

може уподібнюватися за одними ознаками і не уподібнюватися за іншими, а 

може уподібнюватися й за всіма. Так, за результатами асиміляції розрізняють 

такі її різновиди: повну (за якою звуки, уподібнюючись один одному, стають 

однаковими), наприклад: безжурний – [беж:у' рниĭ]; неповну (коли звуки стають 

подібними лише за ознаками), наприклад: вокзал – [воґза'л].  

За розташуванням звуків, що взаємодіють, визначають: контактну 

(суміжну) – зміну сусідніх звуків та дистантну (або дистанктну, несуміжну) – 

зміну віддалених звуків. 

За характером змін можна виділити такі різновиди асиміляцій: за 

дзвінкістю; за глухістю; за місцем і способом творення, за м’якістю. 

Дисиміляція може бути графічною – розподібнення звуків, що 

передається на письмі, наприклад: соняшник, торішній. В українській мові 

дисимілятивні зміни не належать до активно реалізованих у живому мовленні. 

Позиційні модифікації 

Позиційні модифікації – зміни спричинені впливом загальних умов 

вимови. Це фонетичні процеси, зумовлені місцем звука в слові й складі, 

наголошеною і ненаголошеною позицією голосного. 

До позиційних змін належать: редукція голосних, оглушення дзвінких 

приголосних у кінці слові та протеза. 

Редукція – послаблення артикуляції звука, що призводить до зменшення 

сили, довготи чи зміни тембру звучання. Процесові підлягають ненаголошені 

голосні. Редукція може бути кількісною – зменшення довготи й сили звучання 
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без зміни тембру звука та якісною – втрата чіткої артикуляції, тих чи інших 

ознак тембру.  

Отже, до видозмін (модифікацій) звуків у мовленнєвому потоці в системі 

вокалізму належать: акомодація, асиміляція, редукція; у системі консонантизму 

– акомодація, асиміляція, дисиміляція. 

Термін «чергування» або «альтернація» вживається в широкому та 

вузькому розумінні. У широкому розумінні – це відношення між мовними 

одиницями одного й того ж рівня; у вузькому – закономірна взаємозаміна 

звуків в одній і тій самій морфемі у різних словоформах. 

Фонемна відмінність аломорфів тієї самої морфеми називається 

чергуванням. Фонеми ж, які чергуються між собою в тій самій морфемі, 

називаються альтернантами. 

Розрізняють 2 (два) різновиди чергувань: фонетичні (живі, позиційні) та 

історичні (традиційні). 

Фонетичні (живі, позиційні) альтернації зумовлені певними фонетичними 

умовами, що діють у сучасній мові. Ці чергування мають позиційну природу, 

виявляються завдяки закономірностям сполучуваності фонем, властивим 

сучасній українській мові. Фонетичні альтернації розглядаються мовознавцями 

– послідовниками Московської фонологічної школи – як чергування звукових 

реалізацій тієї самої фонеми. Відповідно до принципів Щербівської 

фонологічної школи – у відношення вступають звуки, котрі в живому мовленні 

є різними фонемами. 

Історичні (традиційні) чергування не можуть бути пояснені 

фонетичними закономірностями, властивими сучасній мові, бо передаються за 

традицією. Як правило, традиційні альтернації відбуваються за умов 

словозміни або словотворення, у зв’язку з чим їх називають морфологічними 

або формально зумовлюваними. Колись історичні чергування також були 

живими, бо діяли фонетичні причини, що викликали їх. Згодом причини 

зникли, а альтернації залишилися і відбуваються за традицією. 
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Чіткої межі між фонетичними й історичними чергуваннями, на думку 

науковців, не існує.  

Порівняльна таблиця двох видів чергувань 

Позиційні Історичні 

1. Фонетичні за природою: 

залежать від позиції звука в слові. 

1. Фонетично не зумовлені: 

успадковані зі спільнослов’янської та 

давньоруської мов. 

2. Не змінюють фонемний склад 

морфем. 

2. Змінюють фонемний склад 

морфем. 

3. Залежать від сучасних 

орфоепічних норм. 

3. Не залежать від сучасних 

орфоепічних норм. 

4. Діють на рівні звуків. 4. Діють на рівні фонем. 

 

Модифікації голосних 

Комбінаторні модифікації 

Акомодація. Її найголовніші різновиди викликані пристосуванням 

голосних заднього ряду до твердих, м’яких або пом’якшених приголосних. 

Розглянемо пристосування голосних до твердих приголосних: 

– артикуляція голосних переднього ряду відтягується назад під упливом 

попередніх задньоязикових та фарингального приголосних, наприклад: хитрий, 

герой, кинути, ґиґнути; 

– артикуляція голосних заднього ряду стає більш передньою під упливом 

попередніх передньоязикових, наприклад: дати, стати; 

– між губними приголосними нелабіалізовані голосні набувають ледь 

помітного губного відтінку, тобто злегка лабіалізуються, наприклад: біб, 

вивчати. 

Проаналізуємо пристосування голосних до м’яких та пом’якшених 

приголосних. На сьогодні розрізняють такі позиції голосних заднього ряду [ а ], 

[ о ], [ у ]: 

П'ГП – [П·ГП ] – [ л' ˙уд ]; 

ПГП' – [ ПГ·П ] – [ да˙' л' і ]; 
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П'ГП' – [ П·Г·П ] – [ д' ˙а˙'д' ко ],  

де П – приголосний, Г – голосний заднього ряду. 

Під упливом м’яких та пом’якшених приголосних на початку голосних, у 

кінці їх або з обох боків з’являється перехідний і-подібний сегмент, а тому їх 

артикуляція при цьому стає більш передньою. Явище фіксується у фонетичній 

транскрипції. 

Асиміляція голосних називається гармонійною (вокальною, дистантною). 

Це особливий вид дистантної регресивної асиміляції голосних у суміжних 

складах, яка полягає у тім, що попередній голосний певною мірою 

уподібнюється до голосного в наступному складі. В артикуляційному аспекті 

зміни відбуваються за ознаками підняття й лабіалізації, наприклад: перед 

наступним голосним високого підняття попередній теж підвищується – тобі; 

перед наступним голосним низького підняття – знижується – поля'; перед 

лабіалізованим голосним попередній теж більше чи менше лабіалізується – 

красою. Гармонійної асиміляції зазнають ненаголошені голосні в позиції перед 

наступним наголошеним. Найяскравіше вона проявляється в ненаголошених 

алофонах фонем / и / та / е / і менш виразно – фонеми / о /. Схильність до 

гармонійної асиміляції ненаголошених голосних є характерною особливістю 

української мови. 

Редукція безпосередньо пов’язана з ненаголошеністю голосних, які в два-

три рази коротші за наголошені (окрім позиції абсолютного кінця слова). 

Кількісна і якісна редукції виявляються одночасно. При цьому якісна є 

наслідком кількісної редукції. 

У науковій літературі зафіксовано 4 (чотири) ступені редукції: 

– зміни на слух майже непомітні, бо голосні не втрачають тембру. Цей 

ступінь в українській мові виявляється найбільшою мірою, йому підлягають усі 

ненаголошені голосні. Це перший ступінь редукції голосних; 

– зближуються або змішуються у вимові два сусідні алофони різних 

фонем, наприклад: ненаголошена фонема / е / реалізується у звукові [ и ] –  

[ висна' ] чи ненаголошена фонема / и / в [ е ] – [ зема' ]; 
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– утворюються ірраціональні (лат. – незрозумілий, позасвідомий) звуки, 

наприклад: у російській мові [ ь ], [ ъ ];  

– голосні звуки взагалі випадають – це так звана повна редукція, що 

виникає при швидкому темпі вимови. 

Українській мові властиві лише перший та другий ступені редукції, 

російській – перший, другий і третій ступені. 

Модифікації приголосних 

Зміни приголосних звуків-варіантів тієї самої фонеми зумовлені позицією 

приголосної фонеми в слові. Головний вияв фонеми в сильній позиції 

чергується з її комбінаторним або позиційним варіантом у слабкій. Залежно від 

причини появи сучасні чергування приголосних звуків можна поділити на три 

різновиди. Першу групу становлять чергування, спричинені сучасною 

асиміляцією: а) за дзвінкістю – глухістю, напр. [сʹ] – [зʹ]; про[сʹ]іть – про[зʹ]ба; 

б) за твердістю – м’якістю: [т] – [тʹ]: осві[т]а – осві[тʹ]ній; в) за місцем 

творення: [ж] – [зʹ]: ло[ж]ка – ло[зʹ]ці; г) за способом творення: [тʹ]- [цʹ]: спи[тʹ] 

– спи[цʹ]ся. Другу групу складають чергування, що виникли внаслідок 

акомодації вимови твердих приголосних до вимови голосного звука [і]: [б] – 

[бʼ]: те[б]е – то[бʼ]і, , [г] – [г’]: [г]ори – [гʼ]ір. До третього різновиду належать 

чергування головних виявів і позиційних варіантів фонем /в/ та /й /: [в] – [ў]: 

чо[в]ен – чо[ў]на, зна[й]емо – зна[ĭ]те, 

Акомодація приголосних до сусідніх голосних виявляється не так 

яскраво, як акомодація голосних до приголосних, але позиції такого 

пристосування є: 

– губні, шиплячі, задньоязикові та глотковий приголосні звуки перед 

голосним і набувають напівпом’якшеної вимови, тобто акомодуються і є 

алофонами відповідних твердих фонем, наприклад: [ ж’і'нка ], [ б’іб ], 

[ к’і'шка ], [ г’і'рко ]. Це явище фіксується у фонетичній транскрипції; 

– лабіалізація приголосних перед наступними голосними [ о ] та [ у ] на 

всьому їх протязі, наприклад: [ з°уб ], [ г°о'ре ]. 
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Асиміляція. У результаті цього фонетичного процесу сусідні звуки стають 

або абсолютно однаковими (так звана повна асиміляція), або подібними 

частково (неповна, часткова асиміляція), за якоюсь однією чи кількома 

ознаками. 

На сьогодні розрізняють асиміляцію: 

1) за роботою голосових зв’язок (до факторів, які сприяють асиміляції 

щодо участі голосу, належить фонетична позиція, темп мовлення та характер 

приголосного): 

а) асиміляція за дзвінкістю. У сучасній українській мові дзвінкий шумний 

приголосний, впливаючи на попередній глухий, що стоїть поряд із ним, 

асимілює його у відповідний дзвінкий. Асиміляція у межах слова відбувається 

без жодного винятку в будь-якій позиції, наприклад: боротьба → [б°ор°о˙д' ба], 

молотьба → [м°ол°о˙д' ба'], футбол → [ф°удб°о'л], просьба, лічба, 

повсякденний, якби, вокзал, анекдот, рюкзак. 

Такий різновид асиміляції можливий і на межі двох слів (із деякими 

особливостями), а саме: 

– якщо поряд вимовляються два слова, із яких одне ненаголошене, то на 

їхній межі відбувається асиміляція приголосних (як і в одному слові), 

наприклад: як же [j˙аґже
и
], ось де [оз    де

и
]; 

– при вимові поряд із самостійно наголошеними словами при повільному 

й чіткому темпі вимови асиміляція не відбувається, а при швидкому темпові з 

невиразною вимовою приголосні асимілюються, наприклад: наш брат, сип 

горох, піч біла. 

Перед сонорними у літературній мові асиміляція за дзвінкістю не 

відбувається, наприклад: трохи, світ, сміливий. 

Відомі окремі явища прогресивної асиміляції за дзвінкістю, що належать 

до історичного минулого української мови, наприклад: бджола (з бъчела → 

бчола → бджола), Га[нц']я → Ґандзя. Ці слова мають значення для пояснення 

сучасної звукової оболонки слів. 
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Асиміляція за дзвінкістю відбувається тільки в вимові – на письмі не 

фіксується. 

б) асиміляція за глухістю. Шумні дзвінкі приголосні в українській мові не 

втрачають своєї дзвінкості: 

– в абсолютному кінці слова перед паузою, наприклад: сад [сад], дуб 

[д°уб], біб [б’іб], вуж [в°уж]; 

– у середині слова перед наступним глухим, наприклад: ягідка [j˙а'г’ідка], 

дужка [д°у'жка], вудка, казка; 

– на межі префікса й кореня за умови, що це префікси від-, над-, перед-, 

під-, об-, наприклад: відпустка, надсилати, передплата, підпис, обкладинка; 

префікси роз-, без- перед наступним кореневим с, наприклад: розсадити, 

безславний. 

Оглушення дзвінких приголосних відбувається за таких умов: 

– у середині слова перед наступним глухим дзвінким г оглушується в 

таких словах: нігті [н'і'хт'і], кігті [к’іхт'і], легко [ле'хк°о], вогко [в°о'хк°о], 

дьогтю [д'°о'хт'у] та їхніх похідних, а саме: кігтистий, легковірний, дігтяр 

тощо; 

– на межі префікса й кореня (умова – префікси з-, роз-, без-), наприклад: 

зсипати, розхвалити, безхмарний, безпечний [бе
и
спе'чниĭ], але повний перехід у 

вимові може не відбуватися, як-от: безславно – [бе
и
зсла'ўно]; 

– на межі слів, наприклад: з хмари [схма'ри], з піску;  з чого → [зч°о 'г°о] 

→ [сч°ог°о] → [шч°о'г°о]. 

Асиміляція за глухістю відбувається тільки у вимові – на письмі не 

фіксується. 

в) асиміляція за місцем і способом творення найбільше поширена  

– при збігові свистячих та шиплячих приголосних (зміни груп «свистячий і 

шиплячий» у групи «шиплячий і шиплячий»), відбувається як у словах, так і на 

їхній межі, наприклад: [с] → [ш]: принісши [при
е
н'і'ш:и

е
], зшити [ш:и'ти

е
], [з] 

→ [ж]: [jі'ж  дж
о
у], [ц] → [ч]: шприц чистий [шприч:и'стиǐ], а також перехід 

свистячих у шиплячі перед африкатами [  дж ], [ч]:  з джерела [ж  дже
и
ре

и
ла'] 
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(увага: асиміляція не відбувається у таких словах – Парасчин, Мотузчин, 

Васьчин);  

– при збігові шиплячих та свистячих приголосних свистячі (зміни 

звукосполучень «шиплячий і свистячий» у сполучення «свистячий і 

свистячий»): [ш] → [с]: купаєшся [к°упа˙'jес':˙а], [ч] → [ц]: не мучся 

[не
и
м°у˙ц'с'˙а], дочці, [ж] →[з]: не поріжся [не

и
п°о˙р'із'с'˙а], у ложці. На межі 

слів шиплячі звичайно не асимілюються наступними свистячими: де ж син, 

ріж сало, це ж сіль. 

– при збігові передньоязикових приголосних [д], [д'] і [т], [т'], які перед 

шиплячими чи свистячими африкатизуються. Так, [д] перед [ц], [ц′], [дˆз'] 

чергується з [дˆз], [дˆз']; [д'] перед [ч], [дˆж] чергується з [дˆж]; [т] у середині 

слова перед [ш], [ч] чергується з [ч], а перед [с], [ц] – з [ц]; [т'] перед [с'] 

чергується з [ц'], наприклад: заквітчати [закв’іч:ати], коротший → 

[к°ор°очшиĭ] → [к°ор°оч:иĭ], радься [ра' дз'ц'а], поїздці. Під уплив свистячого 

звука [с] потрапляє [ т], наприклад: коритце [к°ори'ц:е
и
], особливо в дієсловах 

йдеться [ĭде'ц':˙а], сміється, ллється, хочеться. 

– африкати перед свистячими, шиплячими чи іншими африкатами 

переходять у свистячі, шиплячі чи інші африкати: на річці [на р'і'ц':і], не 

морочся [не
и
м°ор°о'ц'с ˙а]. 

Асиміляція за місцем і способом творення відбувається тільки у вимові – 

на письмі не фіксується.  

г) асиміляція за м’якістю. Ступінь вияву асиміляції за м’якістю залежить 

від таких факторів: типу самих приголосних, які стоять поряд, а також від їх 

позиції в слові або на межі слів. Серед палаталізованих приголосних 

розрізняють пом’якшені і напівпом’якшені. До напівпом’якшених належать 

губні, шиплячі, задньоязикові і глотковий [б], [п], [в], [м], [ф], [г], [ґ], [к], [х], 

[ж], [ч], [ш], [  дж].  

Виділяють випадки обов’язкового м’якшення, факультативного 

(позиційного) м’якшення та відсутності м’якшення в чітко визначених 

позиціях: 
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– усі приголосні набувають палатальної вимови перед голосним 

переднього ряду [і], якщо вони не розділені паузою на стику префікса і кореня, 

або частини складноскороченого слова: [н'іс], [р'ід], [в’ікно'], [ж’і'н'ц'і], але 

[бе
и
зіме'н:иĭ], [де`ржінспе'кц'іj˙а]; 

– передньоязикові приголосні [д], [т], [з], [с], [  дз], [ц], [л], [н] у середині 

слів і в кінці префіксів перед іншим пом’якшеним приголосним цієї ж групи 

пом’якшуються. При цьому [д], [т], [н] пом’якшуються послідовно, а [з], 

[с], [  дз], [ц], [л] – факультативно, наприклад: [ж’і'н'ц'і ], [с'т'іл ] і [ст'іл ]; 

– приголосні [з], [с], [дˆз], [ц] перед наступними напівпом’якшеними 

алофонами твердих губних також пом’якшуються, наприклад: [с'м’іх], [з'в’іт ], 

[ц'в’ах ]; 

– не пом’якшуються (є твердими) приголосні [д], [т], [л], [н] перед 

напівпом’якшеними алофонами твердих губних, шиплячих, задньоязикових, 

глотковим та [р], наприклад: [дв’ір], [тх’ір]; 

– передньоязикові [р], [ж], [ч], [ш], задньоязикові [ґ], [к], [х], глотковий 

[г], губні [б], [п], [в], [м], [ф], асимілятивно в українському мовленні не 

пом’якшуються перед будь-яким м’яким чи пом’якшеним приголосним:  землі 

[зе
и
мл'і], ґніт [гн'іт] і [ґн'іт]. 

Дисиміляція. Її найголовніші наслідки в українській мові є такими: зміна 

звукосполучення [кт] на [хт] – хто; [чн] на [шн] – рушник, рушниця, мірошник, 

соняшник, сердешний, торішній; [шш] і [жш] на [шч] і [жч] при утворенні 

вищого ступеня порівняння прикметників та прислівників – вищий, нижче.  

Історична довідка. Дисиміляція в нових групах приголосних належала до 

непоширених фонетичних явищ у давньокиївській мові. Відбувався цей процес 

в основному в сполученнях кт, кр, чт, чн, що виникли з відповідних кът, кьр, 

чьт, чьн, у яких занепали редуковані ъ та ь. 

Звукосполучення [кт], що складалося з двох проривних приголосних, 

було, напевно, важким для вимови. Тому в ньому перший з цих приголосих [к] 

утратив перепону, яка утворювалася при його артикуляції на шляху 

видихуваного струменя повітря, і трансформувався в фрикативний приголосний 
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[х], а другий зберіг стару вимову, наприклад: къто → кто → хто (порів.: рос. 

кто). Отже, проривна властивість, спільна для артикуляції обох приголосних 

цієї групи, унаслідок дисиміляції втратилася. Фонетичний процес відбувся в 

другій половині XII – на початку XIII століття. Вимову хто успадкували всі 

східнослов’янські мови. В українській і білоруській вона стала загальною 

нормою, а в російській – під упливом форм непрямих відмінків цього ж 

займенника (кого, кому тощо) поширилася вимова кто. 

У процесі дисиміляції в звукосполученні [чт] з [чьт] відбулася втрата 

проривного компонента і воно змінилося в [шт]. Вимова займенника [што] в 

російській і білоруській мовах стала орфоепічною нормою. В українській мові 

відбулася зміна в [шчо], очевидно, шляхом неповної прогресивної асиміляції, 

підтриманої вимовою звука [ч] у непрямих відмінках (чого, чому тощо). 

Подальша ж асиміляція, як вважають науковці, і наступне за ним стягнення 

довгого [ш: ] зумовили виформування діалектної вимови [шо ].  

Унаслідок утрати проривного компонента африкатою [ч] група 

приголосних [чн] змінилася в [шн], наприклад: м рочьникъ → м рочник → 

мірошник, сьрдьчьныи → сердечний → сердешний, ручьникъ → ручник → 

рушник. Розподібнившись із наступним [н], звук [ч] втратив у звукосполученні 

елемент проривності, властивий йому як африкаті. В українській мови в групі 

[чн] дисиміляції не відбувається, наприклад: значний, місячний, безпечний, 

нічний. 

Аналогічний процес відбувся також у звукосполученні [кр] у запозиченому 

з церковнослов’янської мови іменникові крьстъ → хрест та похідних від 

нього, а саме: хрещення, хрестити, хрестовий тощо. 

Дисимілятивний процес відбувся й при утворенні вищого ступеня 

порівняння прикметників: висший → вишший ([с] асимілювався приголосним 

[ш]) – вишчий, орфогр. вищий (другий фрикативний шиплячий змінився тут на 

африкату [ч], а отже, відбулося розподібнення якісно однакових звуків); низший 

– нижший (асиміляція звуком [ш] приголосного [з]) – нижчий (дисиміляція в 

групі [жш]). 
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Також сучасна українська мова зберігає наслідки ще однієї давньої 

дисиміляції у групах приголосних [дт], [тт], яка відбита в ній у чергуванні 

звуків [д] – [с], [т] – [с], наприклад: веду – вести, бреду – брести, кладу – 

класти, краду – красти, пряду – прясти, оповідати – повість, їда – їсти, мету 

– мести, плету – плести. Це явище також давнє, виникло на 

спільносхіднослов’янському ґрунті й зумовлене дією закону відкритого складу. 

Приголосні [д] і [т] змінилися на [с] у позиції перед [т], що належить до іншої 

морфеми. У такій позиції [д] і [т] закривали склад (*vеd-ti, *plеt-ti). Сполучення 

[ст] належало до одного складу з наступним голосним (ве-сти, пле-cти). Саме 

тому закон відкритого складу зумовив дисиміляцію в групі приголосних [тт] і 

зміну її на [c], внаслідок чого попередній склад із закритого став відкритим: 

* plеt-ti → пле-сти. У сполученні [дт] дзвінкий приголосний [д] спершу 

асимілювався наступним глухим [т], а далі вже змінився на [с], як і в 

первинному сполученні [тт], * vеd-ti → * vеt-ti → вести. 

Дисимілятивна зміна груп [тт] і [дт] на [cт] насамперед охопила 

інфінітиви, у яких приголосні [т] і [д] належали до дієслівної основи, а другий 

приголосний [т] – до інфінітивного суфікса. Проте вона поширилася потім і на 

віддієслівні іменники: *čьttь – чьсть (суч. укр. честь, порів. рос. чтить), * vіdtь 

(порівн. відати); пов дть → пов тть → повість (але оповідання). 

Позиційні модифікації приголосних залежать від їх позиції щодо місця в 

слові й складі. Сюди належать зміни приголосних [в] на [ў] і [й] на [ĭ]. 

Детальну інформацію подано в Додатку № 5. 

Спрощення в групах приголосних 

Українській мові не властивий збіг кількох приголосних, який утруднює 

вимову. Саме цим і пояснюється явище спрощення в групах приголосних, або 

втрата у вимові одного зі звуків (витоки цього фонетичного процесу 

зафіксовано ще у давньокиївський період). 

Історична довідка. Нові групи приголосних, що виникли в давньоруській 

мові внаслідок утрати редукованих, не завжди, як вважають науковці, легко 

вимовлялися. Отже, разом із появою нових груп приголосних розпочалося і 
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їхнє спрощення. Пов’язане це явище з евфонією. Як правило, спочатку 

спрощувалися тризвукові сполучення, а пізніше – двозвукові, наприклад: здн – 

зн: поздьно → поздно → пізно; ждн – жн: кожьдьныи → кождныи → кожний; 

слн – сн: масльныи → маслныи → масний; стл – сл: стьлати → стлати → 

слати; стн – сн: чьстьныи → честныи → чесний; стц – сц: мѣстьце → 

мѣстце → місце; сткл – скл: стькло → сткло → скло; рдц – рц: сьрдьце → 

сердце → серце; лнц – нц: сълньце → солнце → сонце; рнч – нч: горньчаръ → 

горнчар → гончар. 

В українській мові найчастіше спрощуються проривні приголосні [д], 

[ т ], рідше [к], [р], [л]. Явище охоплює ті ж групи приголосних: ждн – жн, здн 

– зн, стн – сн, стл – сл, слн – сн, стц – сц, лнц – нц, рдц – рц, сткл – скл, річ – 

нч, скн – сн, зкн – зн тощо (детальну інформацію про правопис цих сполук 

подано в Українському правописі, § 19. С. 21).  

Розрізняють кілька груп спрощень: 

1) спрощення, що закріплюються правописом сучасної української 

літературної мови: блиснути (пор. блиск); 

2) спрощення, що в усному мовленні охоплюють усі випадки, а на 

письмі в деяких словах не передаються: шістнадцять, контрастний; 

3) спрощення, утворені за допомогою суфіксів -ськ-, -ств- від 

іншомовних твірних основ із кінцевими групами приголосних. 

Звукосполучення в усному мовленні спрощується, а на письмі не 

передаються, наприклад: [аге'нств°о] – агентство.  

Питання та завдання для самоконтролю до кредиту №4 теми 1 

1. З’ясуйте поняття «модифікації».  

2. Поясність на конкретних прикладах суть комбінаторних і 

позиційних модифікацій.  

3. Чи є різниця між акомодацією та асиміляцією? Наведіть приклади.  

4. З’ясуйте суть комбінаторних та позиційних модифікацій голосних?  

5. Що таке гармонійна асиміляція голосних? До позиційних чи до 
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комбінаторних процесів належить гармонія голосних?  

6. З’ясуйте суть комбінаторних та позиційних модифікацій 

приголосних?  

7. Що таке асиміляція? Які типи асиміляцій Ви знаєте?  

8. Що таке повна й неповна асиміляції?  

9. Поясність суть прогресивної і регресивної асиміляції.  

10. У чому полягає асиміляція за участю голосу? За місцем і способом 

творення? За твердістю і м’якістю?  

11. Прокоментуйте явище дисиміляції? Наведіть приклади. 

12. Які історичні закони зумовлюють зміни в системі консонантизму? 

 

 

Тема 4.2. Морфонологія 

Мета: з’ясовувати природу історичних чергувань (альтернацій) голосних 

і приголосних, що не мають пояснення з синхронного погляду; формувати в 

студентів знання про закономірності реалізацій відповідних синхронних 

фонетичних явищ і тривалий період розвитку й становлення української мови 

Методи: усний виклад матеріалу, проблемне навчання спостереження за 

мовленням взаємного аудіювання усного мовлення, добір ілюстративних 

матеріалів, робота з практичними порадниками. 

Ключові поняття: альтернація, випадні і вставні голосні, морфонологія, 

морфонема, фонетичні та історичні альтернації. 

План лекційного заняття  

1. Поняття про морфонологію та морфонему. 

2. Фонетичні та історичні альтернації. Загальна характеристика. 

3. Історичні альтернації у системі вокалізму: альтернація е з о, чергування  

і з а, альтернація е з і, чергування о з а та інші найдавніші чергування. 

4. Пізніші альтернації: 

4.1. Чергування о, е з нульовою фонемою. 
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4.2. Чергування о, е з і. 

4.3. Чергування е з о після шиплячих та й. 

5. Історичні чергування в системі консонантизму: 

5.1. Зміна г, к, х на ж, ч, ш. 

5.2. Зміна г, к, х на з , ц , с . 

5.3. Інші зміни. 

Проблемні питання 

 Які зміни вважають чергуванням звуків, а які – чергуванням фонем? 

Навчальні матеріали кредиту до №4 теми 2 

Поняття про морфонологію та морфонему 

Морфонологія – розділ мовознавства, який вивчає морфонологічні явища 

мови, фонемні зміни, що відбуваються внаслідок словозміни або словотворення.  

Одним із засновників морфонології був І. Бодуен де Куртене. Термін 

запровадив М. Трубецькой, а вперше його було зафіксовано у «Тезах» 

Празького лінгвістичного гуртка, надрукованих 1929 року.  

У науковій літературі розрізняють загальну й конкретну морфонологію. 

Загальна – вивчає закономірності морфонологічних явищ мов світу, конкретна 

– морфонологічні явища окремих національних мов. 

Загалом, морфонологія – це вчення про систему морфем і їх фонемну 

будову, про фонемну комбінаторику морфем, про використання фонологічних 

протиставлень для вираження морфологічних відмінностей, про зв’язок 

фонології й морфонології.  

Так, граматичне значення давального відмінка іменника руц-і 

виражається не тільки за допомогою флексії -і (морфологічний засіб), а й 

зміною фонеми /к/ у /ц/: рука – руці (фонологічний засіб); форма родового 

відмінка іменника ніж має своїм показником флексію – а і кореневу фонему /о/ 

(ножа), що протиставляється /і/ в називному відмінкові. Для утворення 

прикметника дружній від друг не тільки додається суфікс -н-, а й фонема /г/ 

переходить у /ж/. 
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Морфонема – дві або більше фонем, які чергуються в аломорфах (вид тієї 

самої морфеми, що має різний фонематичний склад) однієї й тієї ж морфеми 

відповідно до морфологічної структури мови, наприклад: к / ч : рік – річний, о / 

и : кров – кривавий, г / з / ж : дорога – дорозі – дорожній. 

Фонетичні та історичні альтернації. Загальна характеристика 

Інформацію подано у викладі попередньої теми. 

Позиційні чергування (у – в, і – й, з – із – зі) не становлять обов’язкового 

фонетичного закону, але все ж таки основні його явища фіксуються 

українською орфографією (інформацію подано в Українському правописі, § 11, 

12). 

Представники Московської фонологічної школи трактують такі 

чергування як альтернації варіантів тієї самої фонеми. 

 

Історичні альтернації у системі вокалізму 

Чергування голосних, властиві сучасній українській мові, відклалися в її 

фонетичній системі протягом багатовікового мовного розвитку, починаючи з 

праслов’янського періоду. 

З урахуванням часу появи в мові історичні чергування голосних фонем 

можна розподілити за двома групами: найдавніші зміни, що їх українська мова 

успадкувала від праслов’янської мови, яка проіснувала до VI ст. н.е., або з 

протоукраїнського періоду (до Х ст. н.е.), і новіші, що виникли на власне 

українському мовному ґрунті (з ХІ ст. н.е.). Проаналізуймо найпоширеніші з 

них. 

Альтернація е з о 

Чергування давнє, відоме всім сучасним слов’янським мовам та деяким 

індоєвропейським (грецькій, латинській). Ймовірно, воно виникло ще в 

дослов’янський період у зв’язку з диференціацією наголосу, а саме: у 

наголошеній позиції зберігалася фонема /е/, а в ненаголошеній на її місці 

розвивалася /о/. Отже, виникнення цієї альтернації пов’язано з певними 

фонетичними умовами, проте ще в спільнослов’янській мові воно набуло 
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граматичного значення – за його допомогою почали розрізняти граматичні 

категорії. Фонема /е/ вживалася в первинній основі дієслова, що означало 

одноразову (однократну) дію, а /о/ – відповідно до нього в іменниковій основі 

та в основі дієслова, що означало тривалу або многократну дію. Через 

давньоруську мову це чергування успадковано сучасною українською мовою, 

як й іншими слов’янськими, наприклад: нести – носити – ноша, веліти – воля, 

беру – збори, брести – бродити, везти – возити. 

Якщо чергування е з о в спільнослов’янській мові відбувалося в 

сполученні з наступним плавним р, то в сучасній українській мові воно 

відбилося в повноголоссі -ере-, -оро-, наприклад: стерегти, сторож, ворота, 

поворот. 

Чергування і з а 

Розвинулося з індоєвропейських довгих [ ē ], [ ō ], що не збереглися, а 

змінилися – довгий [ ē ] в [  ], довгий [ ō ] в [ а ], внаслідок чого утворилося 

чергування [  ] з [ а ], успадковане давньокиївською мовою. На ґрунті 

української мови дифтонг [  ] розвинувся в монофтонг [ і ]. Це й дало 

чергування фонем / і / з / а / , наприклад: сідати – садити, лізти – лазити. 

Альтернація е з і 

Чергування є наслідком колишнього чергування короткого [ě] з довгим 

[ ē ]. Із короткого [ě] розвинувся [е] нормальної довготи, а з довгого [ē] – [ ђ ], 

що на ґрунті української мови змінився в [і]. Голосна фонема /е/ виступає на 

означення протяжної дії, /і/ – на означення повторюваної, багатократної, 

наприклад: мести – замітати, плести – заплітати, летіти – літати, пекти – 

випікати, гребти – загрібати, текти – витікати (далі інформацію подано в 

Українському правописі, § 10, п. 2). 

Чергування о з а 

Чергування є наслідком спільнослов’янського чергування коротких [ă] і 

[ǒ] із довгими [ā] та [ō]. Короткі [ǒ], [ă] в усіх слов’янських мовах дали [ о ] 

нормальної довготи, а довгі [ō], [ā] – [а] нормальної довготи. Чергування фонем 
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/о/ з /а/ відбувається в коренях слів і пов’язане зі зміною їх значень: із /о/ – 

значення протяжної, неповторюваної дії, із /а/ – повторюваної, наприклад: 

гонити – ганяти, котити – катати, ломити – ламати. Проте у багатьох 

дієслівних парах це співвідношення чітко не виявляється або й нівелюється, 

порівняймо: зломити – зламати (без різниці в лексичному значенні). Однак у 

сучасній українській мові є і такі дієслова, у яких в аналогічних позиціях 

альтернації не відбуваються, наприклад: мовити – вимовляти, топити – 

потопати, простити – прощати (далі інформацію подано в Українському 

правописі, §10, п. 1).  

Інші найдавніші чергування 

/у/ : /а/ : трусити – трясти, вузол – в’язати; 

/і/ : /и/ : ліпити – липнути; 

/и/ : /нульова/ : дожидати – ждати; засинати – заснути; 

/е/ : /и/ : /нульова/: дерти – здирати – драти; терти – стирати – тру 

(далі інформацію подано в Українському правописі, § 10, п. 2); 

/и/ : /ов/ : рити – рови; 

/у/ : /ов/ : кузня – коваль; 

/и/ : /ій/ : сито – сіяти; 

/у/ : /и/: /о/ : /нульова/ : сухий – висихати – сохнути – висхлий; 

/і/ : /и/: /ой/ : /нульова/ : напій – пити – поїти – п’ю; 

/о/ : /и/: /нульова/ : посол – посилати – слати. 

Загалом, найдавніші чергування властиві всім слов’янським мовам. 

Прокоментовані вище є спадщиною праслов’янських фонетичних процесів. 

Пізніші альтернації 

Чергування о, е з нульовою фонемою 

Альтернація належить до поширених явищ в українській мові. 

Розвинулася в давньокиївській мові приблизно у XI – XII столітті на місці 

колишніх редукованих голосних ъ та ь і перейшла в усі східнослов’янські мови. 

Виникнення чергування зумовлено двома причинами: 
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а) сильною позицією редукованих ъ та ь, у якій вони вокалізувалися в 

голосні повного творення о та е; 

б) слабкою їх позицією, у якій редуковані ъ та ь занепали. 

Занепад редукованих або їх вокалізація в о та е в тій самій морфемі (у 

різних формах того самого слова або в споріднених словах) і поклали початок 

альтернації голосних /о/ та /е/ з нульовою фонемою, наприклад: сънъ – съна 

(укр. сон – сну), дьнь – дьня (укр. день – дня), жьньць – жьньця (укр. жнець – 

женця), орьлъ – орьла (укр. орел – орла). Голосні о та е, що утворилися з 

колишніх редукованих ъ, ь, називаються новими (вторинними чи 

секундарними); до того ж, вони чергуються з нульовою фонемою, тому їх ще 

називають випадними.  

Альтернація о, е з нульовою фонемою у сучасній українській мові 

відбувається: 

– у суфіксах: -ок-, -ець-, наприклад: сучок – сучка, садок – садка, порошок 

– порошку, огірок– огірка; борець – борця, хлопець – хлопця, палець – пальця; 

– у префіксі: відозва – відзиватися; 

– у коренях: сон – сну, пень – пня, пес – пса, весь – все. 

Чергуються з нульовою фонемою і так звані вставні секундарні о та е, що 

розвинулися після шумних перед сонорними [р], [л], [м], [н], якщо після 

сонорного в давньокиївській мові занепадав ъ або ь, наприклад: сосна – сосон 

(із соснъ), капля – капель (із капль). Коли кінцеві редуковані, будучи в слабкій 

позиції, занепадали, то в абсолютному кінці слова утворювався збіг двох 

приголосних. Сонорний перебирав на себе компенсаційну звучність, а пізніше 

перед ним виформовувалися голосні о та е, які й чергувалися з нульовою 

фонемою. 

Отже, з нульовою фонемою чергуються як випадні, так і вставні о та е. 

Така альтернація в українській мові відбувається як при словотворенні, так і 

при словозміні, наприклад: день – дніти, тьма – темний, сто – сотня; гурток 

– гуртка, Києва – Київ, день – дня. Хоча іноді чергування о та е з нульовою 

фонемою порушується під впливом аналогії: в іменниках у непрямих відмінках 
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під впливом називного відмінка з’являється о на місці ъ, що стояв у слабкій 

позиції, наприклад: лоб – лоба (із лъба), мох – моху (із мъха).  

Чергування о, е з і 

Альтернація належить до специфічно українських (у жодній іншій 

слов’янській мові це явище не фіксується). Голосні о та е виступають у 

відкритому складі, а і – у закритому, як при словозміні, так і при словотворенні, 

наприклад: особа – осіб, печі – піч, воля – вільний. Чергування пов’язане з 

занепадом редукованих ь, ъ. Для того, щоб альтернація відбулася, необхідні дві 

умови: 

а) з і в закритому складі чергуються лише о та е етимологічні, тобто ті, 

що не походять з ь та ъ; 

б) о та е чергуються з і не в кожному закритому складі, а тільки в так 

званому новозакритому, який утворився після занепаду ь, ъ. 

Наприклад: сто-лъ – слово двоскладове з обома відкритими складами. 

Після занепаду редукованого лексема стає односкладовою з закритим складом 

– стол. Давній о у новому закритому складі, перейнявши на себе довготу 

редукованого, що стояв у слабкій позиції, подовжився, пізніше, розвиваючись у 

напрямку до і, – монофтонгізувався: столъ → стōл → ст уол → ст уел → ст уіл 

→ стіл (про те, що давні о та е перейшли в і через стадію дифтонгів, свідчать 

сучасні північні говори, у яких і нині вживаються дифтонги на місці 

етимологічних о та е, наприклад: д іед, в уол, сп уод. Є й інші міркування, 

обґрунтовані Г. Півтораком про те, що фонетичний процес відбувався так: конь 

→ коон  → ко
і
н  → кінь). 

Давні голосні о та е у відкритому складі залишалися без змін. Не 

зазнавали вони змін і тоді, коли в наступному складі не було редукованих, 

наприклад: коса, семи, росла, несла. 

Отже, чергування о та е з і виникло тому, що в одних умовах о та е 

збереглися, а в інших (у новому закритому складі) на їх місці розвинувся 

голосний і. Проте, о та е не завжди змінюються в і у закритих складах (детальну 

інформацію подано в Українському правописі, § 8, п. 2, 3). 
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Чергування е з о після шиплячих та й 

У сучасній українській мові після шиплячих /ш/, /ч/, /ж/, /дˆж/ та /й/ 

уживається як /е/, так і /о/, наприклад: женити – жонатий, шести – шостий, 

четвертий – чотири, лієчка – лійок.  

Е після шиплячих та й фіксується: 

а) перед наступним пом’якшеним приголосним, наприклад: вечеря, учень, 

честь, стаєнь; 

б) перед наступним складом з е та и, що походить із давньокиївського і 

(и), наприклад: четверо, джерело, пшениця. 

О після шиплячих та й уживається перед наступним твердим 

приголосним, а саме: перед складом з а, о, у, и, що походить з давньокиївського 

ы, наприклад: книжок, копійок, жолудь, бджола, чоловік, чотири, Сергійович 

(із Сергієвич), діал. мойого, твойого, свойого (моєго, твоєго, своєго). 

У давньоруській мові в позиції після шиплячих та й уживається е, що 

зберігся в українській мові перед наступним пом’якшеним приголосним, а 

перед твердим – змінився на о.  

Оскільки в одних лексемах зі спорідненою основою є умови для зміни е 

на о після шиплячих та й, а в інших немає, то в українській мові й відбулося 

чергування е з о в цій позиції, наприклад: вечеря – звечора, шести – шостий. 

Послідовність альтернації е з о після шиплячих та й може порушуватися, що 

зумовлено, перш за все, явищами аналогії (детальну інформацію подано в 

Українському правописі, § 9, п. 2). 

Чергування /о/, /е/ – /и/ після /р/, /л/ 

Ця зміна відбулася після занепаду колишніх редукованих ъ, ь у слабкій 

позиції після р, л. Сонорні приголосні спочатку стали складотворчими, а потім 

складотворчий характер утратили, виділивши після себе відповідно звук и. Так 

виникло чергування /о/ – /и/ та /е/ – /и/ після сонорних /р/, /л/: брова – 

чорнобривці, дрож – дрижати, глотка – глитати, грому – гриміти, дрова – 

дривітня, дрож – дрижати, кров – кривавий, ложка – лигати, бренькіт – 

бриніти, блешня – блищати. Деякі слова, у яких відбулася ця зміна, у сучасній 
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мові не мають спільнокореневих: криниця, кришити, тримати, тривати, 

тривога, а в окремих немає закономірної зміни через аналогію: сльоза (а не 

слиза←сльза), блиск (а не блеск←бльскъ), блоха (а не блиха←блъха), крові (а не 

криві←кръви).  

Чергування фонем /о/, /е/ з /і/, /е/ – /о/ після шиплячих та /й/, /о/, /е/ – /и/ 

після /р/, /л/ становлять одну з прикметних рис української мови: їх не знає 

жодна з інших слов’янських мов. 

Історичні чергування в системі консонантизму 

Історичні чергування приголосних пов’язані з різними фонетичними 

процесами в минулому: палаталізаціями задньоязикових під впливом голосних 

переднього ряду, перехідними пом’якшеннями передньо- і задньоязикових під 

впливом звука й, асимілятивними та дисимілятивними змінами та іншими 

причинами. У сучасній українській мові при словозміні й словотворенні 

відбуваються закономірні історичні альтернації приголосних фонем. 

Зміна /г/, /к/, /х/ на /ж/, /ч/, /ш/ 

Це чергування властиве всім слов’янським мовам, бо виникло ще на 

спільнослов’янському ґрунті, наприклад: гонити – жену, плуг – плужок; наука 

– учити, око – очі; муха – мушка, пастух – пастуше. 

Історична довідка. Приголосні г, к, х колись були твердими й 

пом’якшуватися не могли, бо стояли перед голосними заднього ряду. Коли ж ці 

приголосні потрапляли в позицію перед голосними переднього ряду, які 

вимагали обов’язкового пом’якшення попередніх приголосних, то вони 

відповідно змінювалися на [ж’], [ч’], [ш’], які на українському ґрунті стверділи 

й перейшли в [ж], [ч], [ш] – відповідні фонеми /ж/, /ч/, /ш/. Так виникло 

чергування г, к, х на ж, ч, ш, яке називають першим перехідним пом’якшенням 

або першою перехідною палаталізацією. 

У сучасній українській мові цей закон уже не діє, тому перед голосними 

переднього ряду і та е вторинного походження г, к, х на /ж/, /ч/, /ш/ не 
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змінюється, наприклад: гість (із гость), кінь (із конь); далеке (із далекойе), 

тихе (із тихойе). 

Не відбувається зміна г, к, х на /ж/, /ч/, /ш/ перед е та і також і в словах 

іншомовного походження, які до слов’янських мов зайшли тоді, коли закон 

першого перехідного пом’якшення приголосних уже перестав діяти, наприклад: 

геній, кефір, гіпербола, хімія.  

Зміна /г/, /к/, /х/ на /з'/, /ц'/, /с'/ 

Чергування відбувається: 

а) перед закінченням -і (з ѣ)  в давальному відмінкові однини іменників 

жіночого роду та в місцевому відмінкові однини іменників жіночого, 

чоловічого, середнього родів, наприклад: перемога – перемозі, книга – книзі; 

річка – на річці, кожух – у кожусі, яблуко – у яблуці; 

б) перед закінченням -і (з и) в називному відмінкові множини лексеми 

друг – друзі. 

Зміна приголосних відбулася на спільнослов’янському ґрунті, її 

називають другим перехідним пом’якшенням або другою перехідною 

палаталізацією, бо вона пов’язана з пом’якшенням названих приголосних 

перед і. 

Ця альтернація збереглася в українській мові не тільки в давно 

успадкованих словах, а й за аналогією поширилася на нові, що виникли значно 

пізніше чи запозичені з інших мов, наприклад: байрак – у байраці, універмаг – в 

універмазі, Америка – в Америці. 

Чергування губних та р зі сполуками бй, пй, вй, мй, фй, рй, наприклад: 

бити – б’ю, вити – в’ю, торф – торф’яний, пити – п’яний, солома – 

солом’яний.  

Альтернація передньоязикових і задньоязикових приголосних із 

шиплячими спостерігаються, як правило, у дієслівних формах перед давнім 

суфіксальним й , що впливав на попередній зубний приголосний, наприклад: 

плакати – плачу (із давнішої форми – плак - йу); садити – саджу , мастити – 

мащу при словозміні та словотворенні. 
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Чергування губних зі сполуками бл, пл, вл, мл, фл відбувається в 

особових і неособових формах дієслова та віддієслівних іменниках, наприклад: 

голубити – голублю, голублячи; топити – топлять, топлений; ловити – ловлю, 

ловлячи; графити – графлю, графлячи. Приголосний л розвинувся в 

східнослов’янських мовах на місці колишнього й після губних приголосних. 

Альтернація л / в, наприклад: ходила, ходило, ходили – ходив; жила, 

жило, жили – жив. 

Чергування с / т, с / д, наприклад: мести – мету, плести – плету; їсти – 

їдять, впасти – впадуть. 

Альтернації в групах приголосних (детальну інформацію подано в 

Українському правописі, § 18). 

Наявність подовжених приголосних в українській мові в словах знання, 

зілля, життя, ллє тощо – наслідок історичного чергування на 

праслов’янському ґрунті (умовою процесу був занепад і та асиміляція 

пом’якшеними приголосними наступного й, наприклад: знаниє [знан ійе] → 

[знан йе] → [знан н е] → знання; колосиє [колос ійе] → [колос йе] → [колос с е] 

тощо. 

Інші зміни 

Метатеза (гр. metathesis – переміщення, перестановка) – заміна в слові 

менш зручних для вимови поєднань звуків більш зручними, а також внаслідок 

«народної етимології».  

Ось як пише С. Караванський про виформування слова бондар: 

– Я походжу від слова „бодня”, тобто „діжа, кадіб”. 

Того, хто робив бодні, звали боднар. У діалектах подекуди ще й зараз так 

говорять. Тільки ж вимовити „боднар” і справді нелегко. Тому що звуки „б” і 

„д” належать до шумних, а „н” та ”р” – до сонорних. Отож мій предок ніби 

поділився на дві половини: шумну – „бод” та лунку – „нар”. Такі комбінації 

звуків у словах, як правило, не приживаються. Якщо ж звуки „н” та „д” 

поміняти місцями, то слово звучатиме милозвучніше, легше вимовлятиметься. 

Так я з „боднаря” став „бондарем” («Екскурсія до лябораторії слова»). 
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Розрізняють суміжну метатезу (боднар → бондар) та на віддалі 

(дистантну, обопільну) (коноплі → діал. ко | лопн / і), а також ускладнену, коли 

одночасно переставляються суміжні й несуміжні звуки (тверезий ≤ рос. трезвый 

≥ *terzvъ). Метатеза властива для маловідомих, етимологічно непрозорих, 

іншомовних слів: намисто із монисто; суворий із суровий, діал. талірка – 

літ. тарілка. 

Протеза (грец. protesis – додання, приєднання)– поява неетимологічного 

приголосного (як правило – в, j, г), який приєднується до початкового 

голосного в слові. Протеза, або приставні  приголосні, виникла як засіб 

усунення міжслівного збігу голосних. Серед протетичних приголосних в 

окремих словах (видра, ягня) є успадковані ще з праслов’янського періоду; на 

українському ґрунт: вуста, вікно; горіх, гарба, Ганна; у діалектному мовленні – 

явище досить поширене: возеро, воко, воріх, гозеро, гоко, Гумань [21, 67–69]. 

Питання та завдання для самоконтролю до кредиту №4 теми 1  

1. З’ясуйте поняття «морфонологія».  

2. Як розрізнити модифікації фонем і чергування фонем?  

3. Які альтернації фонем називаються фонетичними (живими)? Наведіть 

приклади. 

5. Які чергування фонем називаються історичними? Наведіть приклади, 

подавши матеріал із системи вокалізму та консонантизму. 

6. Які Ви знаєте найдавніші чергування голосних? 

7. У чому полягає чергування /о/ та /е/ з /нулем звука/? Які історичні 

передумови цього чергування?  

8. Які /о/ та /е/ називаються давніми, а які – новими?  

9. Які /о/ та /е/ називаються випадними, а які – вставними? 

10. Поясніть відхилення від альтернації /о/ та /е/ з /нулем звука/. Чим вони 

зумовлені?  

11. Сформулюйте основне правило альтернації /о/ та /е/ з /і/ в українській 

мові.  

12. Які склади називаються новоутвореними закритими?  
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13. У яких морфологічних формах відбувається альтернація /о/ та /е/ з /і/. 

14. Поясність альтернацію /о/ та /е/ з /и/ в групах ри, ли. 

15.Укажіть, у яких випадках після шиплячих та /j/ виступає /о/ (з 

історичним коментарем)? 

 

КРЕДИТ 5.  ОРФОЕПІЯ 

Тема 5.1. Орфоепія 

Мета: поглибити рівень знань про орфоепічні норми та причини їх 

порушення; висвітлити наукові дослідження з орфоепії та ознайомити студентів 

з практичними порадами усунення причин порушень орфоепічних норм; 

розвинути уміння діагностувати фонетичні помилки в усному мовленні; 

забезпечити формування в студентів стійких мовленнєвих навичок та вмінь, 

необхідних для свідомого професійного володіння рідною мовою.  

Методи: усний виклад матеріалу, проблемне навчання; прийоми 

виразного читання текстів, записів усного мовлення, прийомів взаємного 

аудіювання усного мовлення в студентському колективі, аналізу еталонних із 

погляду дотримання орфоепічних норм зразків усного мовлення тощо; робота з 

практичними порадникими (орфоепічними та акцентологічними словниками). 

Ключові поняття:  вимовні норми, засоби милозвучності, евфонія, 

культура усного літературного мовлення, орфоепія, орфоепічні норми, 

орфоепічний словник, основні фонетичні одиниці мовлення: склад, фонетичне 

слово, мовленнєвий такт, фраза; складотворчий звук, усне мовлення, 

фонетичні та фонологічні помилки. 

План лекційного заняття  

1. Поняття орфоепії. Суспільне значення орфоепічних норм.  

2. Причини порушення орфоепічних норм. 

3. Основні норми української літературної вимови. 

4. Лексикографічні праці з орфоепії. 
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Проблемні питання 

 Яку роль відіграють орфоепічні норми в мовленні? 

 Яке мовлення вважається орфоепічно досконалим? 

Навчальні матеріали до кредиту №5 теми 1 

Поняття орфоепії 

Для найбільш ефективного функціонування мова повинна мати не тільки 

унормований словник, граматику і правопис, а й унормовану вимову. Тому 

українська мова, як і кожна літературна, має усталені орфоепічні норми, що 

обов’язкові для кожного, хто послуговується нею. 

Сучасні норми української орфоепії склалися історично (водночас із 

осмисленням звукової організації національної мови, описом характерних 

ознак, що вирізняють її з-поміж інших мов – праці О. Павловського, 

Я. Головацького, П. Лавровського, О. Потебні, П. Житецького, А. Кримського, 

О. Синявського тощо) на основі вимови, властивої середньонаддніпрянським 

говорам (полтавським і київським) у XIX столітті. Певний уплив на усталення 

вимовних норм мали говори й інших українських діалектів, а також усна 

народна творчість. 

Отже, орфоепія – система загальноприйнятих правил, що визначають 

норми літературної вимови, а також розділ мовознавства, що вивчає норми 

літературної вимови. 

Предметом вивчення орфоепії є правильна вимова звуків мовлення та їх 

сполучень, а також окремих слів та їхніх граматичних форм, якщо для них 

характерні якісь вимовні особливості. Тому орфоепія безпосередньо пов’язана з 

фонетикою – вченням про звукову систему, акцентологією, котра вивчає 

питання наголошування слів і граматичних форм, що впливає на вимову 

голосних звуків. 

Орфоепічні норми мають особливе суспільне значення: розбіжність у 

вимові утруднює процес спілкування, розуміння й сприйняття висловленої 

думки. Саме цим і зумовлюється потреба в єдиних загальноприйнятих нормах 
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вимови, які є досить консервативними. Якщо словниковий склад мови 

оновлюється порівняно швидко (хоча основний словниковий фонд зберігає 

свою стабільність віками), то зміни в звуковій системі можна простежити через 

сотні, а то й тисячі років. Саме в фонетичній системі зберігається самобутність 

мови, яку треба пізнати й усвідомити, бо з різних причин існує загроза її 

деформації. 

Причини порушення орфоепічних норм 

Причини порушення орфоепічних норм різні, як-от : 

– уплив діалектної вимови; 

– уплив правопису; 

– інтерферентні явища білінгвістичної практики; 

– варіантні явища літературної вимови (точніше їх незнання); 

– уплив засобів масової інформації; 

– індивідуальні особливості артикуляційної бази мовця; 

– психічний стан людини, ситуація мовлення; 

– незнання та небажання мовця оволодіти орфоепічними нормами. 

У поширенні й опануванні орфоепічних норм найголовніша роль 

належить самій людині, яка прагне мати унормовану артикуляційну базу 

(доведені до автоматизму рухи органів мовлення і їхнє положення при творенні 

звуків та звукосполук). 

Найпоширенішими хибами неунормованої артикуляційної бази є: 

– неправильна артикуляція ненаголошеного [о] (при його артикулюванні 

треба стежити, щоб язик не опускався вниз, бо тоді маємо «акання», що є 

особливістю російської літературної вимови); 

– невміння артикулювати [ў] (зауважимо, що в білоруському алфавіті є 

така літера); 

– неувага до артикуляції сполук [  дж], [  дз], [  дз ' ] (у вимові повинен бути 

злитий звук); 

– невміння правильно артикулювати шиплячі, які в українській мові є 

твердими; 
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– м’яка вимова губних у позиції перед я, ю , є, котрі артикулюються так, 

щоб наступний [й] був напружений; 

– струмінь видихуваного повітря не спричинює дрижання голосових 

зв’язок при вимові дзвінких у кінці складу перед глухими та в кінці слів; звук 

повинен бути звучним.  

Сучасними методами інструментального дослідження артикуляції є: 

електроміографія (вимірювання м’язів електричним потенціалом), 

рентгенографія, палатографія, ларингоскопія, глотографія, фото- і кінознімання 

голосового тракту за допомогою волоконної оптики. 

Отже, орфоепічні норми є імперативними (наказовими) й 

диспозитивними (допускаються варіанти у вимові). 

Основні норми української літературної вимови 

Інформацію про правильну вимову звуків та звукосполучень подано у 

Додатку № 5. 

Лексикографічні праці 

Орфоепія є однією з важливих граней культури мовлення. Унормована 

вимова сприяє розвиткові широкого мовного спілкування, піднесенню культури 

народу. Значну роль у цьому відіграють орфоепічні словники, у яких 

зафіксовані норми літературної вимови, а саме: Орфоепічний словник 

української мови: В 2 – х тт. К., 2001, 2003; Погрібний М. І. Орфоепічний 

словник. К., 1986; Українська літературна вимова і наголос / За ред. 

М. А. Жовтобрюха. К., 1973. 

Питання та завдання для самоконтролю до кредиту №5 теми 1 

1. Визначте об’єкт і предмет орфоепії як самостійної науки. Який обсяг 

має поняття «орфоепія» у визначенні різних авторів? 

2. З’ясуйте, у чому полягає практичне значення орфоепії?  

3. Назвіть причини порушення орфоепічних норм.  

4. Обумовте різницю фонетичних та фонологічних помилок. 

5. Яке мовлення вважається орфоепічно досконалим? 
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ТЕМА 5.2. АКЦЕНТОЛОГІЯ 

Мета: поглибити знання про наголос в українській мові та його типи, 

дати знання з історії акцентології, формувати в студентів навички правильної 

вимови, логічного наголосу та відповідної інтонації. 

Методи: усний виклад матеріалу, проблемне навчання, аналіз еталонних 

із погляду дотримання акцентуаційних норм зразків усного мовлення, робота з 

практичними порадникими (акцентологічними словниками). 

Ключові поняття: акцентологія, акут, гравіс, наголос словесний, 

логічний та емфатичний, варіантний наголос, енклітики, енкліза, проклітики, 

прокліза. 

План лекційного заняття 

1. Становлення та розвиток наголосу української мови. 

2. Характеристика наголосу сучасної української мови. Акцентуація 

різних частин мови. 

3. Лексикографічні праці. 

Проблемні питання 

 Установіть ієрархію одиниць фонетичної системи. 

 Які функції виконує словесний наголос в українській мові? 

Навчальні матеріали до кредиту №5 теми 2 

Становлення та розвиток наголосу української мови 

Вчення про наголос в українській мові має свою історію. Система 

наголосу української мови, як і інших східнослов’янських, сформувалася 

внаслідок історичного розвитку праслов’янської та давньоруської 

(давньокиївської) акцентуаційної систем. 

У праслов’янській мові наголошений голосний характеризувався не 

тільки наголосом, а й певною довготою або короткістю, і відповідною 

інтонацією, наприклад: *bē gēti. На східнослов’янському ґрунті розмежування 

довготи й короткості, а також інтонацій зникло, і в словах зберігся лише 

наголос. 
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Перші акцентовані пам’ятки в східних слов’ян фіксуються у XIV столітті. 

Проте систематично і більш-менш послідовно ставляться наголоси на кожному 

слові в українських, як і російських та білоруських, пам’ятках тільки з другої 

половини XVI – до кінця XVIII століть. 

Явища наголошування слів, що позначаються терміном «просодія», 

простежуються в стародавніх українських граматиках. Як учення про наголос 

просодія є окремою складовою частиною «Граматики словенської» Лаврентія 

Зизанія (Тустановського), що вийшла 1596 року у м. Вільно. Книга нараховує 

1190 сторінок. «Граматика …» – найбільш ранній оригінальний посібник у 

східних слов’ян, виданий як шкільний підручник у вигляді запитань і 

відповідей. Друга частина пам’ятки називається «О просодії», у якій автор 

подає правила вживання просодійних знаків (він нараховує їх шість – озія (´), 

варія (´), облеченная (ˆ), кроткая (’ ), долгая (ˉ), краткая (˘). Більшість 

запропонованих знаків були штучними, але фактично вони вказували на місце 

звичайного наголосу в словах. У роботі поруч із терміном «просодія» 

Л. Зизаній уживає свій власний термін – «прип ло». 

– Что єсть прип ло ? – Єсть ударение гласа письменного. 

– Где бывает просодія ? – На слоге. 

– Что єсть слог ? – Слитие гласного с согласным. 

Своєю «Граматикою ...» Л. Зизаній узаконював позначування наголосу в 

писаних та друкованих текстах, що певним чином сприяло нормуванню 

акцентуації церковнослов’янської та східнослов’янської мов (Див.: Зізаній Л. 

Лєксис, 1596 / Підгот. статті В. В. Німчука. К., 1964). 

Вчення про наголос є окремою складовою частиною праці 

М. Смотрицького «Граматіки словєнския правильное синтагма», виданої 1619 

року. Робота складається з двох частин: у першій – автор аналізує питання 

граматики, в другій – подає словничок, у якому в словах розставлено наголоси. 

Незважаючи на недоліки, робота відіграла важливу роль у нормалізації 

наголосу церковнослов’янської та української мов. 
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У рукописній граматиці І. Ужевича «Слов’янська граматика написана 

Іваном Ужевичем слов’янином студентом теології знаменитої Паризької 

академії в Парижі від народження сина божого 1643 року» фіксуємо те, що в 

акцентуванні слів автор є непослідовним, а в окремих випадках має місце 

навіть розбіжність у наголошенні тієї ж самої граматичної форми. Позитивним 

моментом роботи є те, що І. Ужевич практично і досить докладно знайомить 

читача з системою надрядкових знаків (одним із яких є наголос). 

На важливе значення наголосу при вивченні мови вказував у своїй 

граматиці ще один знавець мови – О. Павловський (1818 р.). 

У граматичних працях першої половини XIX століття терміну «наголос» 

відповідає «слогоудареніє» («просодія»), в інших джерелах цього періоду – 

«голосовдар» і «гласовдар». Лише в пізніших підручниках і посібниках 

(приблизно з другої половини XIX століття) починається поширення терміна 

«наголос». Наголосові відповідає термін «акцент», який походить з латинської 

мови й означає – «приспів». Звідси й назва науки про наголос – акцентологія, 

яка зародилася наприкінці XIX століття. Сам же термін уперше в науковий 

вжиток увів Р. Брандт у роботі «Начертание славянской акцентологии» 

(1880 р.). 

Свого часу 1871 року в статті «Заметки о малороссийском наречии» 

О. Потебня передбачав, що вчення про наголос становитиме окрему галузь 

лінгвістичної науки. У праці «Ударение» (так її умовно називає дослідниця 

В. Франчук) є багато матеріалу, присвяченого наголошенню українських слів. 

Це перша у вітчизняному і слов’янському мовознавстві монографія з питань 

акцентології. Рукопис складається з двох частин. Перша називається «Ударение 

в спряжении», друга – «Ударение в склонении». У першій частині мовознавець 

розглядає акцентуацію дієслів у наказовому способі, аористі (минула 

безперервна дія), імперфекті (минула незакінчена дія); дієприкметників та 

дієприслівників. У другій – аналізується наголошування іменників та 

прикметників. В історію української акцентології О. Потебня увійшов, давши 

дослідникам української мови й українського наголосу «Видання творів 
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Г. Квітки» (Харків, 1887 – 1889 рр.) із дотриманням наголосів та місцевих 

особливостей харківської говірки. У листі до В. Ягича від 27 квітня 1887 року 

Олександр Опанасович писав про те, що ставить два наголоси: основний (') – по 

старовинному оксію – на синтаксично підпорядковуючих членах мови і варію 

(`) – побічний – на членах підпорядкованих. 

Значний внесок у розвиток української акцентології зробив 

Л. Булаховський. Ще в 20 (двадцяті) роки XX століття він опублікував цінні 

розвідки з історії українського наголосу. Підсумком тривалих досліджень 

закономірностей наголошування слів став посібник «Український літературний 

наголос (характеристика норми)», що вийшов 1943 року в м. Уфі (у 1947 році 

був перевиданий із деякими доповненнями). У ньому науковець, подаючи в 

синхронному плані наголошування слів та їх граматичних форм, описав 

акцентуаційну систему української мови. Ця робота і на сьогодні має 

теоретичну і практичну цінність при визначенні нормативності наголосу слів 

сучасної української мови, при укладанні словників, дає корисний фактичний 

матеріал для порівняльно-історичних студій зі слов’янської акцентології. 

Цікавий, різноманітний, багатий матеріал зібрано у 2 (другому), 4 (четвертому) 

та 5 (п’ятому) томах вибраних творів Л. Булаховського. Так, том 2 – Українська 

мова – подає матеріал, у якому мовознавець аналізує наголошування таких 

класів слів, як: прикметники, дієприкметники, прислівники, дієслова, 

дієприслівники. У 4 (четвертому) та 5 (п’ятому) томах – розглядає слов’янську 

акцентологію. 

Дослідженням акцентуаційної системи української мови, починаючи з 

XIV століття, займався І. Огієнко. Його науковий доробок є актуальним і до 

сьогодні. 

Отже, основи наукового вивчення наголосу української мови закладені 

ще в працях О. Потебні. У роботах інших дослідників (І. Верхратського, 

І. Гануша, Є. Тимченка, А. Кримського) також розглядалися деякі питання 

наголошування слів різних граматичних груп. Однак ці спроби носили 

здебільшого описовий характер.  
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На сьогодні наукове дослідження наголосу ведеться в кількох аспектах, а 

саме: 

1. Вивчення процесу становлення українського наголосу в зв’язку з 

історичним розвитком мови (Л. Булаховський, І. Огієнко, З. Веселовська, 

В. Скляренко, В. Задорожний, В. Гальчук, І. Гальчук, С. Пономаренко).  

2. Дослідження теоретичних питань наголосової системи української 

мови в порівняльно-історичному плані (Л. Булаховський, В. Скляренко). 

3. Систематизація наголосу літературної мови шляхом вивчення 

лексикографічних джерел, мови творів письменників, усного літературного 

мовлення (Л. Булаховський, І. Огієнко, З. Веселовська, В. Скляренко, 

В. Винницький, В. Задорожний, А. Зинякова, В. Желязкова, Р. Міджин, 

М. Сачко, Л. Легка).  

4. Характеристика системи українського акцентування, аналіз 

закономірностей наголошування різних частин мови (Л. Булаховський, 

В. Русанівський, М. Пилинський, В. Винницький, Н. Клименко, М. Погрібний).  

5. Пояснення дистинктивних функцій словесного наголосу 

(В. Винницький). 

6. Експериментальне дослідження словесного наголосу (Т. Бровченко). 

7. Висвітлення деяких питань діалектного наголосу (П. Чучка, І. Матвіяс, 

А. Очеретний, І. Варченко, Г. Клепикова, А. Очеретний, Д. Бандрівський, 

Я. Пура, І. Омельченко та ін.).  

Провідним фахівцем із акцентології є академік, доктор філологічних 

наук, професор, член-кореспондент АН України В. Скляренко. 

Важливе значення для вивчення української акцентології мають 

дослідження російських учених – Л. Васильєва, О. Шахматова, С. Обнорського, 

В. Ілліча-Світича, А. Залізняка, В. Колесова, В. Редькіна, В. Воронової тощо, 

які у своїх працях, аналізуючи особливості наголошування слів 

східнослов’янських мов, наводять значну кількість і українського матеріалу, а 

також висвітлюють ряд проблем, присвячених характеристиці закономірностей 

українського акцентування. 
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Характеристика наголосу сучасної української мови 

Питання про фонетичну природу наголосу взагалі, українського зокрема, 

належать до складних і не вивчених до кінця, бо комбінації різних фонетичних 

компонентів наголосу в різних мовах неоднакові. В українській мові 

наголошені голосні характеризує більша тривалість (як результат посилення 

м’язової напруженості, вони у 3 (три) рази довші), виразний тембр. Тому 

український наголос за своєю фонетичною природою визначається як якісний, 

кількісний і силовий (або динамічний), проте визначальною його рисою є саме 

кількість. Ось чому його можна назвати кількісним (або довготним чи 

квантитативним). 

Отже, під наголосом розуміють виділення одного складу слова за 

допомогою артикуляційних засобів, властивих даній мові, – м’язової 

напруженості мовного апарата, збільшення сили видиху, зростання 

тривалості. 

Наголос належить до суперсегментних одиниць мови, бо не виявляється 

як самостійне явище, а ніби нашаровується на інші, сегментні (лінійні) одиниці 

– фонеми й склади, виступаючи з ними в нерозривній єдності. 

В українській мові, як і в інших східнослов’янських, наголос 

розглядається в фонетичному, фонематичному, морфонологічному, 

типологічному, стилістичному й ортологічному аспектах. 

Наголос виконує конститутивну (утворювальну, складальну), 

ідентифікаційну (ототожнювальну) та диференційну (розрізнювальну) функції, 

наприклад: ра дій (радіоактивний хімічний елемент) і раді й (наказовий спосіб 

дієслова), во ди (називний відмінок множини) і води' (родовий відмінок 

однини). 

Оскільки наголос можна розглядати в різних аспектах, то в залежності від 

цього розрізняють і різні його типи.  

Словесний наголос буває динамічний, музикальний і кількісний. 

Враховуючи фонетичний аспект, розрізняють наголос за силою видихуваного 

повітря, тобто силовий (динамічний), і наголос за висотою тону, тобто 
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музикальний (тонічний). Він виконує смислорозрізнювальну і 

форморозрізнювальну функцію. В українській мові, як і в російській, 

білоруській, німецькій, наголос силовий: склад виділяється з-поміж 

ненаголошених складів у межах такту більшою напруженістю артикуляції 

голосного й більшим напором повітря, що видихається, наприклад: укр. лі-та к, 

до-ро -га; рос. а в-густ, у -ли-ца; білор. ста -яць, ся-стра . Для давньогрецької, 

сучасних китайської, в’єтнамської, японської, сербської, хорватської мов 

характерний тонічний наголос. Шведській, норвезькій мовам властивий 

змішаний, або музично-силовий наголос; сучасній новогрецькій – кількісний 

(довготний, квантитативний), тобто виділення складу більшою тривалістю 

звучання. 

В українській мові наголос вільний, різномісний, тому що може припадати 

на будь-який склад: сúла, силéнний. Розрізняють рухомий наголос (змінює місце 

в формах одного й того ж слова: сестра – сéстри і нерухомий (збі рник, 

збі рника, збі рники). Він виконує диференціюючу роль: У вас правá, ми ж – 

охоронці прáва (Л.Костенко). 

В окремих словах фіксується паралельне наголошування: алфáвіт – 

алфавíт, договíр – дóговір,  вишúванка – вишивáнка, калúновий – калинóвий. 

Ураховуючи морфонологічний аспект, наголос може бути : 

– постійним (фіксованим), наприклад: у польській, грузинській мовах – 

на передостанньому складі; у французькій, турецькій, вірменській, казахській – 

на останньому; у чеській, німецькій, фінській, угорській, естонській мовах – на 

першому складі слова; 

– вільним (нефіксованим), наприклад: в українській, російській, 

білоруській. 

У багатоскладових словах в українській мові, окрім головного (акута) 

може бути й побічний (гравіс) наголос. До виділення в українській мові 

побічного наголосу приводить відносна слабкість головного складу в слові, 

наприклад: у`льтрафіоле´товий, са`мопова´га. 
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Слова, що втратили наголос і приєднуються до наступних слів, 

називаються проклітиками, а явище – проклізою (під клéном). 

Ненаголошені слова, що стоять після наголошених і утворють із ними 

одне фонетичне ціле, називаються енклітиками, а явище – енклізою (прийшóв 

би, ідíть же): Блукав я пó світу чимало (М. Рильський). 

Враховуючи аспект інтелектуального й емоційного змісту 

висловлювання, розрізнять наголос логічний та емфатичний.  

За допомогою логічного наголосу виділяється в реченні слово, важливе в 

смисловому плані. Цей наголос має важливе значення для правильного 

розуміння висловлюваної думки, наприклад: Кожен буває великим раз за 

життя. У поданому реченні логічним наголосом може бути виділене будь-яке 

слово, залежно від того, на якому саме відтінкові думки хочемо сконцентрувати 

увагу слухача.  

Наголос, за допомогою якого виділяється в реченні не смислове, а 

емоційне значення слова, називається емфатичним. Цим наголосом 

підкреслюється важливість слова з точки зору вираження певних почуттів, 

емоцій. Емфатичний наголос виражається найчастіше подовженням 

наголошеного голосного, а іноді й приголосного, підкресленням у вимові 

кожного складу, наприклад: Я потрібним хочу бути Украї-ї-ї-ні ! 

Розрізняють так званий поетичний наголос: Ой на го рі два дубки , два 

дубки  / та й злили ся докупки . 

Акцентуація різних частин мови 

Питання детально подається у вузівських підручниках, монографії 

В. Винницького «Наголос у сучасній українській мові» (К., 1984. 160 с.).  

Лексикографічні праці 

Оскільки вивчення й дослідження наголосової системи має важливе 

значення для загального піднесення культури усного літературного мовлення, 

то досягти цього можна обов’язково звертаючись до словників та довідників, а 

саме:  
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Головащук С. І. Складні випадки наголошення : Словник-довідник. Київ : 

Либідь, 1995. 192 с.;  

Горпинич В.А. Русско-украинский орфоэпический словарь / под 

ред. В. М. Русановского. Київ : Освіта, 1992. 254 с. ;  

Орфоепічний словник української мови : У 2-х т. К. : Довіра, 2001;  

Погрібний М. І. Словник наголосів української літературної мови. Київ : 

Рад. школа, 1959. 602 с.;  

Погрібний М. І. Орфоепічний словник. Київ : Рад. шк., 1984. 629 с.; 

 Українська літературна вимова і наголос : Словник-довідник. К. : Наук. 

думка, 1973. 724 с. 

Питання та завдання для самоконтролю до кредиту №5 теми 2 

1. Дайте визначення наголосу, схарактеризуйте його артикуляційну та 

акустичну природу.  

2. Чому наголос називають словесним?  

3. На який склад у слові може падати наголос? Як за цією ознакою 

називають український наголос?  

4. Який наголос у межах окремого слова є постійним, а який – рухомим?  

5. Який наголос називають акутом, а який – гравісом?  

6. Які ще типи наголосів Ви знаєте? Прокоментуйте. 

 

ТЕМА 5.3. СКЛАД. СКЛАДОПОДІЛ 

Мета: поглибити рівень знань про склад і закономірності складоподілу, 

основні фонетичні одиниці мовлення. 

Методи: усний виклад матеріалу, проблемне навчання.  

Ключові поняття: склад, типи складів, складоподіл, теорії поділу складу, 

фонетичні одиниці мовлення, фонетичне слово, фраза. 

План лекційного заняття  

1. Основні фонетичні одиниці мовлення. 

2. Склад як явище фонетичне. Типи складів. 
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3. Основні закономірності складоподілу в українській мові. Морфемне 

членування слова і складоподіл. 

Проблемне питання 

 З’ясуйте: склад – це одиниця фонетична чи фонологічна? 

 Яким чином поділ звукових одиниць фонетики на сегментні й 

надсегментні сприяє усвідомленню мови як цілісної системи? 

Навчальні матеріали до кредиту №5 теми 3 

Основні фонетичні одиниці мовлення 

Мовленнєвий потік членується на відрізки різного розміру: фрази, такти, 

склади і звуки. Сегментні та суперсигментні одиниці. 

Відрізок мовного потоку, на основі якого можна виявити й 

охарактеризувати всі лінійні одиниці, повинен відповідати таким вимогам: 

– бути виразно відокремленим тривалими паузами від інших аналогічних 

відрізків; 

– мати певне інтонаційне оформлення; 

– нести якесь повідомлення. 

Такий відрізок мовного потоку називають висловленням, реченням або 

фразою (загальновизнаною на сьогодні є назва «фраза», хоча мовознавці 

вкладають у це поняття різний зміст. Для одних – поняття «фонетична фраза» 

співвідносне з поняттям речення; для інших – зі словосполученням, синтагмою 

(тобто частиною речення)). Прийнятною є перша точка зору. Так, у реченні: 

Вітерець дмухнув, // забриніли стебельця сіна, // забриніла тирса тонко // 

(О. Гончар) виділяємо три фрази, які розмежовуються тривалими паузами, що 

на письмі позначаються двома вертикальними рисками, а саме: перша: 

Вітерець дмухнув; друга: Забриніли стебельця сіна; третя: Забриніла тирса 

тонко. 

Отже, при членуванні мовного потоку виділяють найбільшу його 

фонетичну одиницю – фонетичну фразу. Фраза може поділятися на синтагми 

(або такти). 
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Синтагми – це частини фрази, які характеризуються посиленим 

наголосом на останньому слові й виражають у поданому контексті одне, хоча й 

складне поняття. Паузи між синтагмами не обов’язкові, коротші від 

міжфразових, наприклад: фраза В день ясний / і в ночі горобині, / в рідній чи 

далекій стороні / – ти в моєму серці, / Україно, / думою Шевченка гомониш 

(Б. Олійник) складається з шести синтагм (тактів).У членуванні фрази на 

синтагми можливі варіанти, але при цьому не можна порушувати смислову й 

синтаксичну цілісність її (синтагми). До складу синтагми входить одне або 

кілька фонетичних слів. 

Фонетичне слово – це відрізок мовного потоку, об’єднаний одним 

словесним наголосом. Фонетичним словом може бути окреме наголошене 

слово або наголошене слово разом із прилеглим до нього ненаголошеним, 

наприклад: у фразі Над полем, / у високості, / співали вже / жайворонки / 

(М. Коцюбинський) чотири фонетичних слова, причому лише останнє 

збігається просто зі словом контексту жайворонок, а перші три утворюють 

сполучення слів – над полем, у високості, співали вже. Фонетичне слово 

ділиться на склади, а в складах об’єднуються звуки. 

Отже, основними фонетичними одиницями мовлення є: фраза, синтагма 

(такт), фонетичне слово, склад, звук. 

Склад як явище фонетичне. Типи складів 

Історична довідка. Звукова система давньоруської мови 

характеризувалася специфічними особливостями в структурі складу, котрі вона 

пізніше втратила і яких не знає тепер жодна з сучасних східнослов’янських мов. 

До таких особливостей, успадкованих від праслов’янської мови, належать: 

1) закон наростаючої звучності, 2) закон відкритого складу та 3) закон 

складового сингармонізму. 

Суть першого закону полягає в тому, що звуки в складі розташовувалися 

за принципом наростаючої звучності – від менш звучних на початку до більш 

звучних у кінці. Тому дзвінкий приголосний у складі не міг стояти перед 
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глухим, сонорний – перед шумним, голосний – перед приголосним, наприклад: 

про-сла-ви-ти.  

Оскільки голосний звук завжди в силу закону наростаючої звучності 

стояв у кінці складу, то, відповідно, усі склади стали відкритими, наприклад: 

по-ле, о-смь (хоча прийменники й префікси могли закінчуватися на 

приголосний звук, але самостійно вони не вживалися, бо з фонетичного 

погляду завжди оформлювалися в одне звукосполучення, яке й поділялося на 

окремі склади, наприклад: без вѣсти – бе- ѣ-сти, розбити – ро-зби-ти). Ця 

закономірність названа мовознавцями законом відкритого складу. Якщо 

сонорні р та л стояли після голосного перед приголосним, то тоді вони 

набували складотворчої властивості й попереднього складу не закривали, а самі 

утворювали окремий склад слова, наприклад: тъ-р-гъ, пъ-л-нъ. 

Також діяла тенденція до об’єднання в одному складі звуків однорідної 

або схожої артикуляції – так званий закон складового сингармонізму. Його суть 

полягала у тім, що м’які приголосні поєднувалися з голосними передньої, а 

тверді – із голосними непередньої артикуляції.  

На сьогодні у науковій літературі загальноприйнятого визначення складу, 

яке б відповідало всім науковим вимогам, немає. Існує три теорії поділу складу: 

еспіраторна (теорія повітряних поштовхів), мускульної напруги (м’язового 

напруження) та сонорності (терія гучності). 

Найбільшого поширення набула і стала традиційною теорія повітряних 

поштовхів або експіраторна, за якою склад визначається як один звук або 

сполучення кількох звуків, що вимовляються одним поштовхом видихуваного 

повітря. 

Л. Щерба висунув теорію м’язового напруження, за якою склад – це 

частина слова, утворена поєднанням звуків зі зростаючим і спадним м’язовим 

напруженням при їх артикуляції. Отже, найбільше напруження припадає на 

вершину складу, а найменше – на межу між складами. 

За теорією гучності (сонорності), яку на Заході розвинув датський 

мовознавець О. Єсперсен, а у Росії – Р. Аванесов, О. Гвоздєв, склад – це 
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частина слова, у якій поєднується більш гучний (сонорний) звук із менш 

гучним. Найгучнішими звуками є голосні, тому саме вони є складотворчими. 

Голосні є і вершиною складу. Межа ж між складами проходить у місці 

найбільшого спаду гучності. 

На сьогодні всі три теорії (повітряних поштовхів, м’язового напруження, 

гучності) взаємно не виключають одна одної. Їх об’єднує можливість визначити 

склад у загальних рисах як сегментно-просодичну одиницю. Тобто склад – 

«сегментна, і суперсегментна одиниця. Склад як сегментна одиниця – це 

послідовність звуків, а як суперсегментна – єдність складового і нескладового 

звуків» [15, с. 80]. 

Отже, склад – мінімальний відрізок (сегмент) мовлення, що 

характеризується артикуляційною й акустичною спаяністю звуків, які до 

нього входять, має єдину вершину гучності, представлену голосним; є носієм 

різних суперсегментних (або просодичних) особливостей, таких як наголос і 

мовна мелодія, що не виявляються в окремих звуках як у найменших сегментах. 

Українські фонетисти досить довгий час поділяли визначення складу в 

дусі експіраторної теорії, що й нині зберігається в шкільних підручниках. На 

сьогодні заперечують це визначення, оскільки доведено, що одним поштовхом 

повітря можна вимовити і декілька складів. 

Зміни м’язової напруженості кладуть в основу розуміння складу 

мовознавці М. Наконечний і В. Лобода. Лінгвіст М. Жовтобрюх визначає склад 

комплексно: як фонетичну одиницю, елементи якої тісно пов’язані між собою 

артикуляційно й акустично (залежно від наростання і спаду гучності звуків). 

Останнім часом з’явилися спроби аналізувати склад не тільки як явище 

фонетичне, а й фонологічне (В. Брахнов). Із фонологічного погляду склад 

визначається як закономірне повторення сполучуваності чи комбінування 

різних фонем. Склад, таким чином, є абстракцією – узагальненням типів 

комбінування фонем незалежно від їхнього конкретного вияву в мовленні. До 

того ж, склад розглядають і як явище історичне. 

Найнижчу звучність мають шумні глухі, найвищу – голосні звуки. 
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Історично так склалося, що склад будувався за принципом висхідної 

звучності, тобто кожен наступний приголосний відрізнявся від попереднього 

більшим ступенем звучності. Ступінь гучності можна відобразити в таблиці від 

перших – найменш звучних – до найбільш звучних приголосних. Ступінь 

гучності звуків подано у таблиці. 

Ступінь гучності звуків  

1 2 3 4 5 6 

глухі 

щілинні 

приголосні 

глухі 

проривні 

та 

фрикативні 

приголосні 

дзвінкі 

приголосні 

носові 

сонорні 

приголосні 

плавні 

приголосні 

та /в/ 

голосні та 

складотворні 

сонорні /р'/ 

та /л'/ 

 

Складотворчим є голосний. Якщо є один голосний то його називають 

монофтонгом. Дифтонг – два голосних, які утворюють один склад. Трифтонг– 

три голосні, які творять один склад. 

Типи складів 

У слові буває стільки складів, скільки в ньому голосних, наприклад: го-

ло-ва 3 (три), кор-дон 2 (два), о-ко 2 (два), ма-те-ма-ти-ка 5 (п’ять). 

Залежно від кількості складів слова бувають : 

– односкладові (мак, рік, сіль); 

– двоскладові (се-ло, крап-ка, ві-дро); 

– трискладові (мо-ло-ко, ка-мі-нець, ше-рен-га); 

– багатоскладові (не-до-ба-ча-ти, тран-скрип-ці-є-ю, фо-но-ло-гі-чне). 

Розрізняють склади відкриті й закриті, прикриті, неприкриті й 

напівприкриті. 

Відкритим називається склад, що закінчується на голосний, наприклад: 

во-да, со-ло-ма. Закритим – склад, що закінчується на приголосний, наприклад: 

гір-кий, сол-дат. 

Прикритим називається склад, що починається на приголосний, 

наприклад: пар-та, две-рі. Неприкритим – склад, що починається на голосний, 
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наприклад: оз-до-ба, о-ку-ля-ри. Напівприкритим називається склад, що 

починається сонорним, наприклад: во- лос-ся, ма-ма. 

Основні закономірності складоподілу в українській мові. Морфемне 

членування слова і складоподіл 

В українському складоподілі є дві тенденції, які тісно переплітаються: 

– для української мови, як і для інших слов’янських, характерне загальне 

тяжіння до відкритих складів (витоки закону відкритого складу фіксуються ще 

в індоєвропейському періодові);  

– згідно з теорією сонорності, кожен склад становить послідовність звуків 

зі зростаючою від початку до вершини складу сонорністю. При цьому виходять 

з того, що за сонорністю (гучністю), звуки поділяються на такі групи: голосні 

(найгучніші), сонорні приголосні, дзвінкі приголосні, глухі приголосні. 

Подані закономірності характеризують внутрішні склади, початкові ж і 

кінцеві – мають відхилення від цієї схеми. Якщо між складами виявляється збіг 

приголосних, то межа між ними повинна пройти так, щоб гучність звуків 

попереднього складу поступово спадала, а наступного – наростала. 

Отже, коли голосний поєднується з одним приголосним, поділ слова на 

склади труднощів не викликає. При збігові кількох приголосних установити 

складову межу важче. Ураховуючи обидві тенденції, можна встановити такі 

основні правила складоподілу (в основі теорія сонорності). Детальну 

інформацію подано в Додатку № 4. 

Склад – це вимовна одиниця, не зв’язана зі значенням. Тому поділ на 

склади не збігається з членуванням слова на найменші смислові одиниці –

морфеми (корінь, префікс, суфікс, флексію). Разом із тим в усному мовленні 

вплив морфологічної будови слів на складоподіл позначається. 

Між фонетичним і орфографічним складоподілом також немає повного 

збігу. Хоча в основу правил переносу частин слів покладено складовий 

принцип, тобто слова переносяться по складах, проте враховується й 

морфологічна будова слова – принцип збереження єдності морфеми. Детальна 

інформація про орфографічний складоподіл: Український правопис, § 41, 42. 
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Питання та завдання для самоконтролю до кредиту №5 теми 3 

1. Сформулюйте визначення складу як фонетичної одиниці.  

2. Як визначається склад у дусі експіраторної теорії, теорій м’язового 

напруження та сонорності?  

3. З’ясуйте артикуляційні та акустичні властивості складу.  

4. Які звуки називаються складотворчими, а які – нескладотворчими?  

5. Які склади називаються закритими / відкритими, а які – 

прикритими / неприкритими / напівприкритими?  

6. Визначте основні принципи складоподілу в українській мові. 

7. Сформулюйте конкретні правила складоподілу,  

8. Подайте правила переносу слів з рядка в рядок.  

9. У чому полягає відмінність між фонетичним і орфографічним 

складоподілом? 

 

КРЕДИТ 6. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ 

Тема 6.1. Графіка як розділ науки про мову 

Мета: поглибити знання про графіку української літературної мови; дати 

студентам чіткі знання про графічні норми, шляхи розвитку письма, його види, 

форми письма, співвідношення між буквами українського алфавіту і звуками 

української мови; навчити давати визначення основних понять теми; 

розташовувати слова в алфавітному порядкові.  

Методи: усний виклад матеріалу, проблемне навчання.  

Ключові поняття: алфавіт, буква, або літера, буквено-звукове письмо, 

графема, графіка, ідеографія, орфографія, піктографія, писемність, складове 

письмо, фонографія; «гражданка», устав, півустав, скоропис.  

План лекційного заняття  

1. Загальне поняття про графіку.З історії розвитку графіки. Основні 

поняття теми. 

2. Український алфавіт. Інші знаки, що використовуються в українському 
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письмі: апостроф, знак наголосу, пунктуаційні знаки. 

3. Співвідношення між буквами українського алфавіту і звуками 

української літературної мови. 

Проблемні питання 

 Чи має порядок букв в українському алфавіті яке-небудь логічне 

обґрунтування? 

 Яку букву називали то «прабатьківською літерою», то  

«найукраїннішою графемою», то «націоналістичним знаком»? Відповідь 

обґрунтуйте. 

Навчальні матеріали до кредиту №6 теми 1 

Загальне поняття про графіку. З історії розвитку графіки.  

Основні поняття теми 

Письмо – штучно створена система фіксації мовлення, яка дає змогу за 

допомогою графічних елементів передавати мовленнєву інформацію на відстані 

й закріплювати її в часі. 

Письмо – графічне, воно пов’язане з використанням графічних знаків – 

малюнків, значків, букв, цифр. 

Розрізняють такі начерки письма (за характером написання букв): устав, 

напівустав, скоропис, в’язь.  

Етапи і форми розвитку графічного письма. 

Перший етап – мнемотехнічне (запам’ятовувальне) письмо. Вірніше – 

натяки на письмо: зарубки, сигнали, вузли, бірки, татуювання.  

Другий етап – піктографія: власне «письмо малюнками», «картинопис», 

письмо на камені, дереві, глині (у наш час застосовується в дорожній 

сигналізації). 

Третій етап – ідеографія. Основною одиницею ідеографії є ідеограма або 

логограма – писемний знак, який, на відміну від букв, позначає не звук чи склад 

якоїсь мови, а ціле слово або корінь слова. Потреба прискорити розвиток 

письма зумовили схематизацію малюнків, перетворення їх на умовні знаки – 

ієрогліфи – ідеографічні знаки, у зображенні яких зберігається деяка 
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символічна подібність із зображуваним предметом, наприклад: знак, що 

зображав ногу, міг означати поняття «іти», «ходити», «стояти». 

Кожен писемний символ-знак являє собою цілісність, що має дві основні 

сторони: вираження та зміст. Вираження – це фізична субстанція, за допомогою 

якої відбувається візуальна графічна репрезентація письма, зміст – це все, що 

він виражає, позначає, із чим співвідноситься, будь то поняття, ідея, число, 

слово, склад, звук. За характером плану змісту письма можна виокремити два 

основні типологічні класи: ідеографію (або семіографію) та фонографію. 

Фонографія характеризує писемну систему з конкретної звукової 

сторони, а, отже, співвідноситься з мовленням. Планом змісту в такій системі 

(до яких належить і українська писемність) є графічні одиниці, що мають 

конкретне звукове оформлення. У цьому випадкові знання писемної системи 

передбачає попереднє знання зв’язку між писемним (графічним) знаком та 

конкретним звуковим словом або звуковим сегментом.  

Ідеографія, або семасіографія характеризує клас писемних систем, у яких 

графічні знаки позначають конкретні поняття або навіть цілі ситуації, 

співвідносячись безпосередньо з планом змісту. Подібні ідеографічні знаки, 

пов’язані з певними поняттями, минаючи звукову оболонку слів певної мови, 

зрозумілі та, відповідно, адекватно прочитуються представниками різних 

лінгвокультур, які використовують спільні писемні знаки. 

Буквено-звукове (фонемо-графічне) письмо. Основним засобом передачі 

звуків мови на письмі є букви (літери). Крім буквенних звуків, є ще не буквені 

(не літерні) графічні знаки – наголос, апостроф, дефіс, а також знаки пунктуації 

– крапка, знак питання, знак оклику, кома, крапка з комою, тире, двокрапка, 

лапки, дужки тощо. 

Схема розвитку систем письма індоєвропейських мов така: фінікійське – 

грецьке архаїчне – східногрецьке – класичне грецьке – візантійське – 

слов’янське глаголичне – східнослов’янське кириличне – болгарське – 

давньоруське – українське (російське, білоруське). 
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Отже, графіка (грец. graphikos – писати, малювати) – сукупність 

рукописних та друкованих знаків певної писемності (графеми, розділові знаки, 

шрифтові різновиди тощо), а також розділ мовознавства, що досліджує 

співвідношення писемних знаків з фонетичною системою мови.  

Українська графіка – це система співвідношень між буквами, 

уживаними в мові, та її звуками.  

Базовою одиницею графіки є графема (термін уперше ввів у науковий 

вжиток І. Бодуен де Куртене, 1912 р.), під якою розуміють насамперед 

мінімальний змісторозрізнювальний знак, який складається з конструктивних 

елементів (графів) і використовується в писемному мовленні для вираження 

відношення між фонемою і літерою.  

Усередині графічної системи графема може відповідати звуку, 

звукосполученню, нулю звука або нелітерному знаку (підрядковому або 

надрядковому). Згідно зі своєю структурою графема може бути представлена 

однією літерою або сполученнями літер. Однолітерні (або прості) графеми 

отримали назву монографи, дволітерні– диграфи, трилітерні – триграфи, 

чотирилітерні – тетраграфи та п’ятилітерні– пентаграфи. Графеми зафіксовано в 

чотирьох різновидах – алографах (великі, малі, писані й друковані). На системі 

графем української графіки ґрунтуються правила правопису. Хоча варто 

пам’ятати, що між графемою, знаком передачі якої на письмі виступає 

відповідна літера алфавіту в одній із властивих їй графічних форм, не завжди 

існує безпосереднє співвідношення. 

Виділення графіки як окремого розділу мовознавства зумовлене 

відсутністю в мовах повного збігу системи фонем з системою графем: деяким 

фонемам відповідають графічні сполучення (укр. дж, дз; польс. sz; нім. sch; 

англ. sh тощо), а деякі графеми не мають фонематичної пapaлeлi поза межами 

певних графічних сполучень, наприклад: q у більшості західноєвропейських 

писемностей можливе лише у сполученні qu. 
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Український алфавіт. Інші знаки, що використовуються в українському 

письмі: апостроф, знак наголосу, пунктуаційні знаки 

Досконалість кожної графічної системи визначається тим, наскільки 

точно літери письма відповідають звукам (фонемам) мови. Українська графіка 

належить до однієї з найдосконаліших, оскільки більшість літер українського 

алфавіту однозначна.  

Сукупність розташованих у певному порядку букв, якими передають 

звуки мови на письмі, називається алфавітом (азбукою, абеткою).  

Український алфавіт складається з 33 букв; з них – 32 – позначають мовні 

звуки, а ь (м’який знак) служить для позначення м’якості приголосних звуків. 

А а ( а ), Б б ( бе ), В в ( ве ), Г г ( ге), Ґ ґ ( ґе ), Д д ( де ), Е е ( е ), Є є ( йе ), 

Ж ж ( же ), З з ( зе ), И и ( и ), І і ( і ), Ї ї ( йі ), К к ( ка ), Л л ( ел ), М м ( ем ), Н н 

( ен ), О о ( о ), П п ( пе ), Р р ( ер ), С с ( ес ), Т т ( те ), У у ( у ), Ф ф ( еф ), Х х 

( ха ), Ц ц ( це ), Ч ч ( че ), Ш ш ( ша ), Щ щ ( ща ), ь (м’який знак чи знак 

м’якшення), Ю ю ( йу ), Я я ( йа ). 

Алфавітний порядок букв треба знати, оскільки він має практичне 

значення. Порядкове розміщення букв у алфавіті використовується при 

укладанні словників, каталогів у бібліотеках, карток, списків прізвищ людей, 

літератури. При цьому враховується алфавіт як зовнішній (початкових букв), 

так і внутрішній (врахування другої, третьої і кожної наступної букви). Букви в 

алфавіті мають своє місце і свої назви. Назви ці індивідуальні, їх необхідно 

знати кожній грамотній людині, особливо вчителю. Правильне називання 

букв є істотним і виразним виявом загальної культури людини.  

Основу сучасної української графіки становлять літери, розділові знаки та 

апостроф. До неї також належать прийоми скорочення слів, використання 

пробілів між словами, великих літер, відступів (абзаців), підкреслень, а в 

друкованому тексті – й виділення з допомогою різних шрифтів. У ряді випадків 

(переважно в навчальній літературі, при розрізненні омонімів, у перевиданні 

писемних пам’яток тощо) використовується знак наголосу. Спеціальні знаки: 

«’» (апостроф) і «'» (знак наголосу) не входять до складу алфавіту і на 
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розміщення слів у словниках не впливають. Наприклад, слова буряко вий, 

бур’я н, бу ряний у словниках можуть стояти поруч. У спеціальному різновиді 

письма – фонетичній транскрипції вживаються й інші знаки (довготи, 

короткості, пом’якшення тощо). 

Сучасне накреслення літер української писемної графіки сформувалося 

на основі давньоруського (давньокиївського) письма, що бере свій початок від 

старослов’янського (у нинішньому українському алфавіті є тільки дві літери, 

яких не було в кирило-мефодіївській абетці – це ґ, котра відома з кінця XVI 

століття і набула поширення в XVII столітті, та ї, що спершу вживалася замість 

колишньої ь (єрь) та на місці е в новозакритому складі), а друкованих – на 

основі російського гражданського шрифту (від 1708 року змінилося 

накреслення літер: традиційну кирилицю замінено так званою «гражданкою» – 

спрощеним кириличним письмом). 

Літери сучасної друкованої писемної графіки бувають великі й малі, 

писані й друковані.  

Система назв букв алфавіту має таку характеристику: з 33 букв 32 мають 

однослівні назви, одна буква двослівну «м’який знак». 

У кожній однослівній назві відображено звукове значення букви. Серед 

цих назв виділяють: 

– назви, які повністю збігаються зі звуком при читанні букв у слові; вони 

складаються з одного звука: а, о, у, е, и, і; 

– назви, що складаються з двох звуків, звука [й] і наступного голосного а, 

е, и, у, о, і; 

– назви, які складаються з відповідного приголосного звука і голосного 

[е] перед ним: ел, ем, ен, ер, ес, еф; 

– назви, котрі складаються з відповідного приголосного звука і голосного 

[е] після нього: бе, ве, ге, же, зе, пе, те, че; 

– назви, які складаються з відповідного приголосного звука і наступного 

голосного [а]: ка, ха, ша, ща: 
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– назва букви йот складається з трьох звуків, звукове значення букви 

відображено в першому звуці. 

Буква, або літера, − це умовний графічний знак мовного звука, вона лише 

позначає звук на письмі, але не відтворює, ні з якого погляду не відображає 

його реальних властивостей. Тому однакові звуки в різних мовах можуть 

передаватися різними буквами. 

Сучасні українські друковані шрифти розрізняються за величиною 

(корпус, петит), малюнком (академічна, латинська, нова шкільна, кудряшівська, 

енциклопедична та інші гарнітури), товщиною штриха (світлий, напівжирний, 

жирний), формою ліній (брусковий, рублений, декоративний шрифти), нахилом 

до вертикалі (прямий і похилий, причому останній буває друкований і подібний 

до рукописного – курсив), призначенням: текстовий (для газет, журналів, 

книжок), акцидентний (для реклам, оголошень). 

Співвідношення між буквами українського алфавіту і звуками української 

літературної мови 

Букви для позначення голосних фонем. 6 (шість) голосних фонем сучасної 

української літературної мови |а|, |о|, |у|, |е|, |и| та |і | на письмі передаються за 

допомогою 10 (десяти) букв: а, о, у, е, и, і, я, ю, є, ї.  

У сучасному українському письмі спосіб передачі голосних фонем у 

сполученні з |j| та в позиції після м’яких приголосних не витриманий. 

Букви для позначення приголосних фонем. Український алфавіт для 

позначення на письмі 32 (тридцяти двох) приголосних фонем сучасної 

української літературної мови має 22 (двадцять дві) букви. 

Однофонемне значення з них мають б, п, в, ф, м, к, х, т, ж, ч, ш, решта – 

двофонемне. 

Детальну інформацію подано у попередньому викладі матеріалу –

«Реалізація голосних та приголосних фонем у їх звукових виявах» та у Додатку 

№ 5. 
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Питання та завдання для самоконтролю до кредиту №6 теми 1 

1. З’ясуйте поняття «графіка».  

2.  Визначте види консонантно-звукового (складового) та вокально-

звукового (звукового) письма. Подайте приклади. 

3. Що таке алфавіт? Зі скількох букв складається українська абетка? 

Прокажіть її вголос.  

4.  Подайте співвідношення між буквами українського алфавіту і звуками 

української літературної мови.  

 

Тема 6.2. Орфографія  

Мета: поглибити знання про орфографію української літературної мови 

та її основні правила, що узагальнені в чинному «Українському правописі», і, 

орієнтуючись на типові орфограми, уміти формулювати відповідні правила 

правопису і обґрунтовувати їх; дати студентам чіткі знання про принципи 

української орфографії для досягнення високого рівня практичної грамотності й 

культури писемного мовлення; навчити давати визначення основних понять 

теми. 

Методи: усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з 

орфографічними словниками та іншими довідковими джерелами.  

Ключові поняття: буквено-звукове письмо, орфографія, правопис, 

принципи української орфографії, «Український правопис». 

План лекційного заняття  

1. Поняття про орфографію. З історії питання. 

2. Поняття орфограми. 

3. Принципи українського правопису. 

4. Лексикографічні праці. 

Проблемне питання 

 Який (-і) принцип (-и) орфографії в українській мові є провідним? 
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Навчальні матеріали до кредиту №6 теми 2 

Літературна мова користується певними правилами передачі усної мови на 

письмі. Система загальноприйнятих правил, що визначають способи передачі 

усної мови на письмі, називається орфографією. Разом із пунктуацією вона 

становить правопис тієї чи іншої мови (нерідко терміни «орфографія» і 

«правопис» уживаються як тотожні). Правопис української мови складається з 

трьох підсистем: графіки (літер), орфографії (способів поєднання звуків і 

звукосполук) та пунктуації (розділових знаків). Цікаво, що І. Бодуен де Куртене 

і Л. Щерба стверджували, що єдиний метод навчання правильного написання – 

систематичне списування, а ідеалом правопису є не правила, а механічність. 

Орфографія – лінгвістична наука, яка заснована на функціональному 

підході до вивчення орфографічних явищ базується на асоціативному зв’язку 

між двома поняттями – орфографії і графіки, які й виступають її складовими 

частинами. Перша частина терміна орфо- демонструє зв’язок з нормованим 

рівнем мови, а також співвіднесеність з планом змісту, друга частина – графіка 

має на увазі графічну форму мови. 

Отже, основним завданням орфографії є теоретичне осмислення 

орфографічних явищ та розгляд загальних і специфічних функцій алфавітного 

письма. 

Історична довідка. Український правопис формувався поступово. Із кінця 

XVIII і до двадцятих років XX століття в різний час у неоднаковому обсязі 

використовувалися більш чи менш повні правописні системи або ж тільки деякі 

кодекси головних правописних правил, творцями яких були І. Котляревський, 

О. Павловський, М. Максимович, М. Драгоманов, П. Куліш, Є. Желехівський, 

Б. Грінченко, І. Огієнко, А. Кримський, Є. Тимченко. У 1907–1909 рр. виходить 

знаковий «Словарь української мови» Б. Грінченка, у якому практично був 

застосований фонетичний принцип правопису. Він і стає законом для всіх 

українських видань. Першим офіційно затвердженим правописним кодексом 

став правопис, виданий 1919 року під назвою «Головніші правила українського 
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правопису». Усі подальші зміни й доповнення вносилися саме в цей текст, що 

став законом. 

Повний український правопис було видано 1929 року (відомий як 

Харківський правопис, також, правопис Голоскевича, скрипникі вка). Із 

певними змінами й доповненнями його перевидавали двічі – у 1933 (вилучили 

літеру ґ) і 1937 роках. Згодом 1946 року «Український правопис» було видано, 

щоб узгодити з російським правописом, друге видання вийшло в 1960 році. 

Правопис вийшов мільйонним тиражем, але на сьогодні є бібліографічною 

рідкістю. Третє, значно перероблене й оновлене видання «Українського 

правопису» здійснено в 1990 році, четверте – в 1993 році.  

Робоча група, яка створювала останній правопис повинна була 

керуватися такими загальними настановами: 

– не змінювати традиційної української графіки, але відновити порядок 

розташування літер в абетці;  

– не ускладнювати принципи написання українських слів новими 

правилами й винятками, а навпаки, намагатися зменшувати їхню кількість за 

рахунок уніфікації однотипних явищ;  

– по можливості спростити правопис складних слів, критично 

поставитися до правил, що регулюють уживання великої літери, тобто тих 

правописних моментів, котрі не випливають із мовної структури;  

– докладніше опрацювати правила щодо написання слів іншомовного 

походження, зокрема географічних назв та особових найменувань людей. 

Також комісія одностайно підтримала постанову 1-го Міжнародного 

конгресу україністів (27 серпня – 3 вересня 1991 року) про потребу створення 

єдиного правопису для всіх українців, які проживають як на Україні, так і за її 

межами. У листопаді 1999 року на цю пропозицію відгукнулися науковці на 

чолі з В. Німчуком, які запропонували «Український правопис. Проєкт 

найновішої редакції» (поширена скорочена назва: Проєкт). У 2003 році проект 

«Українського правопису» було запропоновано авторським колективом, який 

очолив В. Русанівський. Як бачимо, робота над розробкою правопису триває, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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оскільки він потребує серйозного доопрацювання. За свідченням Wikipedia, 

О. Сербенська вважає, що сучасний правопис має багато зросійщених норм, а 

І. Фаріон пише про те, що станом на червень 2017 року «тепершній правопис – 

московський сарафан на українському тілі» 

[https://uk..org/wiki/Український_правопис#cite_note-1]. 

Поняття орфограми 

Орфографія оперує такими поняттями: «орфографічне правило» та 

«орфограма».  

Орфографічним називається правило, яке необхідно застосувати до тієї 

чи іншої орфограми на основі її відмінних ознак. 

Орфограма – правильне (таке, що відповідає правилам або традиціям) 

написання, яке потрібно вибрати з ряду можливих. Орфограма – мінімальна 

значуща одиниця письма, що характерна певними графо-фонетичними і 

граматико-семантичними відношеннями, є носієм певної інформації: 

фонетичної, граматичної або семантичної. Виходячи з цього, орфограми 

можуть бути фонограмами (орфограми, що фіксують окремі, реальні звукові 

відповідності), афонограмами (орфограми, що відповідають «нулю» звука), 

ілетрограмами (знаки дефіс, апостроф, інтервал). 

Отже, орфографія визначає правила написання слів разом, окремо й через 

дефіс, уживання великої літери, правила переносу частини слова з рядка в 

рядок; крім того, вона регулює написання афіксів і закінчень відмінюваних 

слів. Орфографічні правила як складова частина системи писемних норм 

літературної мови, повинні бути єдиними для всіх, хто користується даною 

мовою. Єдність і обов’язковість орфографії для всіх полегшує спілкування 

людей за допомогою літературної мови, робить його дієвішим, ефективнішим, 

що, звичайно, сприяє піднесенню мовної культури народу. 

Принципи українського правопису 

В основі орфографії лежить графіка; водночас вона ґрунтується на певних 

принципах, що зумовлені фонетичною та граматичною будовою мови й 

віддзеркалюють шляхи формування та розвитку її правописної системи. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81#cite_note-10
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Сучасна орфографія побудована на двох головних принципах – фонетичному 

та морфологічному. Діючими є традиційний (історичний) та смисловий 

(диференціююче написання). 

За фонетичним принципом слова передаються на письмі згідно з їхньою 

літературною вимовою, тобто кожному звукові відповідає окрема літера, 

наприклад: гарний, дуб, небо. Таке написання відрізняється від фонетичної 

транскрипції меншою точністю в передачі звуків. Так, на основі цього 

принципу вживаються літера а для позначення як первинного звука [а]: камінь, 

так і того [а], що розвинувся на місці етимологічного [о] у позиції перед 

наголошеним [a]: гарячий (пор. горіти), калач (пор. коло); літера о – на 

позначення як первинного [о], так і пізнішого походження, зокрема [о] на місці 

[ъ] та давніх [e], [ь] після шиплячих приголосних і j перед твердим 

приголосним: сова, сон, пшоно, шовк, його; літера у – на позначення звука [у] 

незалежно від його походження – з [у] чи з давніх [о], [е], [ъ]: вухо, парубок (< 

паробъкъ), мачуха (< мачеха), яблуко (< яблъко) тощо. За цим принципом 

згідно з вимовою пишеться с перед к, п, т, х, ф (сказати, списати, 

стверджувати, схитрувати, сформувати); передаються на письмі 

асимілятивні зміни в сполученнях кінцевих приголосних г, к, х, ж, ч, ш, з, ц, с 

словотвірної основи з [с] суфіксів -ств-о, -ськ-ий (козацтво, товариство; 

козацький, товариський) тощо; спрощення в групах приголосних -здн-, -ждн-, -

стн-, -стл-, -рдц-, -лнц- (пізно, тижневий, чесний, щасливий, серце, сонце). 

В основі морфологічного принципу лежить збереження на письмі 

цілісного образу морфеми незалежно від її звучання, що допомагає швидше 

сприймати й розуміти написане слово. Однак не всі морфеми, що розрізняються 

фонетично, передаються на письмі за цим принципом. Є морфеми, яким 

властиві історичні чергування звуків, але вони пишуться відповідно до їхнього 

звукового складу в сучасній мові. 3гідно з морфологічним принципом 

передаються на письмі такі звуки й звукосполучення, як [ о
у 

], [ е
и 

], [ и
е 

] у 

ненаголошеній позиції: кожух, тепер, сивенький; приголосні, що внаслідок 

фонетичної асиміляції змінили своє звучання: боротьба, нігтi, зшити; дочці, 
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книжці; учишся, розжевріти; багатство, квітчати; пом’якшені приголосні, 

крім [л], перед іншими пом’якшеними: кузня, пісня, сьогодні, але сільський; 

приголосні, яких у вимові немає: [т] перед суфіксами -ськ-, -ств- 

(студентський, студентство, туристський тощо); [д], [т] у звукосполученнях 

[стц'], [ здц' ]: невістці, поїздці ; розрізнення префіксів пре-, при-: прекрасний 

тощо. За цим принципом уживаються дві літери для позначення довгого 

пом’якшеного приголосного, що утворився внаслідок асиміляції на межі двох 

морфем: буття, знання, міддю. Отже, за морфологічним принципом 

орфографічна фонема, незалежно від її позиційних змін, завжди позначається 

тією самою літерою, тому цей принцип ще називають фонематичним. Він може 

реaлізуватися й фонетичним написанням при передачі фонем у сильній позиції 

(голуб, боротися, ніготь), збігається з фонетичним принципом у письмовому 

відображенні чергування фонем у споріднених морфемах, що виникло на основі 

звукових змін у процесі історичного розвитку мови: печі – піч, гарячий – 

горіти, перемога – перемозі, тихий – тиша, садити – сажа – саджу. Проте 

повної відповідності між фонемами та літерами в українському письмі немає. 

Порівняймо: щока [шчока'], юність [йу˙'н'іс'т'], джміль [  джм’іл']. Таким 

чином, українська орфографія, яка значною мірою фонематична, водночас 

включає й елементи нефонематичного письма. 

В українській мові використовується також історичний, або традиційний, 

принцип орфографії, але обмежено. За цим принципом слова передаються на 

письмі так, як вони писалися раніше, хоча в сучасній мові таке їхнє написання 

не зумовлене ні вимовою, ні граматичною будовою слова. Цей принцип 

орфографії відбитий насамперед у графіці. За традицією вживаються літери, які 

в певних позиціях позначають по дві фонеми я, ю, є, ї, щ, знак м’якшення (ь), 

що не має звукового значення; традиційним є збереження подвоєних 

приголосних в іншомовних власних назвах, хоча вони не завжди вимовляються 

(Голландія, Таллінн, Джонні), написання і після д, т, з, с, р (тобто порушення 

«правила дев’ятки») у власних іншомовних назвах (Дідро, Тіто, Зімбабве, 

Micciciпi, Грімм), написання и в словах типу кишеня, лиман та е в словах леміш, 
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левада тощо, в яких не можна перевірити наголосом звукову природу сильного 

варіанта фонеми.  

Певне застосування в сучасній українській орфографії має й смисловий, 

або семантично-диференційний, принцип письма. Так, за смисловим 

розрізненням слів уживається велика та мала літери (пор. Кавун – прізвище й 

кавун – рослина, Орел – місто й орел – птах), написання слів разом, окремо й 

через дефіс (догори – прислівник і до гори – іменник із прийменником, по-

нашому – прислівник і по нашому – займенник із прийменником). 

Часто в одному й тому ж слові виступають різні принципи написання: 

явір (фонетичний та історичний), на річці (фонетичний і морфологічний), 

Ведмідь (смисловий, фонетичний та історичний), леміш (традиційний і 

фонетичний). 

Лексикографічні праці 

Орфографічні словники подають нормативне (загальноприйняте) 

написання слів. Подаємо основні словники, які фіксують сучасний український 

правопис:  

Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови. Київ : Наук. 

думка, 2002. 464 с.;  

Головащук С.І. Правописний словник. Київ : А.С.К., 1999. 607 с.;  

Івченко А. Новий орфографічний словник української мови. Львів : 

Кальварія, 2002. 532 с.;  

Орфографічний словник української мови / Уклад. С. І. Головащук, 

М. М. Пещак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. Київ : Довіра, 1999;  

Український орфографічний словник / За ред. Л.М. Полюги. Київ : 

Довіра, 2002;  

Український правопис. Київ : Наук. думка, 2015. 

До того ж, діють комп’ютерні версії правописних словників. 
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Питання та завдання для самоконтролю до кредиту №6 теми 2 

1. Подайте визначення орфографії та з’ясуйте її зв’язок із іншими 

розділами мовознавства.  

2. Назвіть принципи української орфографії. Які з них є провідними? 

Аргументуйте.  

3. Повторіть за Українським правописом матеріал про евфонічні 

чергування голосних і приголосних; правила вживання м’якого знака та 

апострофа; написання складних слів разом і через дефіс; вживання великої 

букви; слів іншомовного походження; прізвищ; географічних назв. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

КРЕДИТ 1. ФОНЕТИКА ТА ФОНОЛОГІЯ 

Практичне заняття №1–2  

План 

1. Аспекти вивчення мовних звуків. 

2. Предмет і завдання фонетики, що вивчає артикуляційні та 

акустичні характеристики звуків, особливості їх сполучуваності в потоці 

мовлення.  

3. Будова мовного апарату. Активні й пасивні мовні органи. 

4. Поняття артикуляції. 

5. Фонетичне членування мовленнєвого потоку. Основні фонетичні 

одиниці мовлення. 

6. Предмет і завдання фонології, що вивчає звуки мови з погляду їхніх 

функцій.  

7. Поняття фонеми. Протиставлення фонеми і звука. Фонема як об’єкт 

дослідження фонологічних шкіл. 

8. Функції фонеми як мовної одиниці.  

9. Диференційні ознаки фонеми.  

10. Поняття «інваріант» (головний вияв) і «варіант» фонеми.  

Практичні завдання: 

A. Підготуватися за планом до опрацювання теми, використовуючи 

подані матеріали. 

B. Уміти дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

C. Виконати завдання самостійної роботи до теми. 

D. Опрацювати завдання та тести до теми. 

E. Законспектувати зі списку літератури до теми джерело №7. 

F. Скласти тези виступу на тему: «Історія фонології». 

G. Виконати письмово подані нижче вправи.  
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1. Встановіть фонемний склад слів.  

Черга, підземний, стільці, ґедзь, ящик, підживити, дріжджі, міст, 

зʼїзд, синє, вʼє, пʼять, сядь, вʼюн, сю; водиця – водиться. 

2. Зʼясуйте, яка різниця у фонемному складі слів. 

Вази — вʼязи, пишу — пищу, буран — бур’ян, плюш — плющ. 

3. Виділіть серед наведених ознаки, що характеризують фонему і звук. 

Результати внесіть до таблиці. Вибір аргументуйте: 

Обов’язкова письмова форма; явище індивідуальне; абстрактна 

одиниця; мовна одиниця; нескладотвірний елемент; явище соціальне, 

величина залежна; має акустико-артикуляційні характеристики; 

конкретна одиниця; мовленнєва одиниця; складотворна одиниця; величина 

стала. 

Звук Фонема 

  

 

Додаткова література до кредиту №1 

1. Бакум З.П., Бойко Л.М. Елементи фоностилістики на уроках 

словесності. Українська мова і література в школі. 2006. №2. С. 2–4.   

2. Дорошенко С.І. Звуки чи фонеми вивчають учні?  Мовознавство. 1990. 

№ 2. С. 46–49. 

3. Дорошенко С.І. Про звук [в].  Культура слова. К., 1993. Вип. 44. С. 50–

51. 

4. Левицький В. В. Конотативне і фонетичне значення слова. 

Мовознавство. 1981. № 3. С. 21–24.  

5. Матвіяс І. Г. Діалектна основа консонантизму в українській 

літературній мові. Дивослово. 2005. № 2. С. 32 – 40. 

6. Сучасна українська літературна мова : У 5-ти т. : [монографія] / [за ред. 

І. К. Білодіда]. Вступ, фонетика. К. : Наукова думка, 1969. 583 с. 

7. Ткаченко О. Б. Українська фонетика на історико-типологічному тлі // 

Мовознавство. 1998. № 2–3. С. 15–25 (законспектувати). 
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8. Тоцька Н. І. Фонетика української мови та її вивчення в початкових 

класах. К., 1976. 

9. Українець Л. Шиплячі консонанти в українських народних 

замовляннях: конотаційний аспект [Текст] // Рідний край [Текст] : альманах 

Полтавського держ. пед. ун-ту. № 1 (26) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. 

В. Г. Короленка. Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. 

 С. 79–84. 

10. Чабаненко В.А. Фонетична варіантність слова і мовна експресія // 

Мовознавство. 1981. № 5. С.28–35. 

11. Чопик Г. Б. Транскрипція українських назв англійською мовою // Укр. 

мова і літер. в шк. 1991. № 1. С. 18–25. 

 

Завдання роботи в аудиторії 

4. Встановіть, які з поданих слів мають однакові голосні та приголосні 

фонеми. 

Стишив, зціпити, луки, зʼїзд, в’яз, стою, крихкий, лан, синь, небо, тінь, 

нігті. 

5. Визначте, однаковими чи різними фонемами починаються наведені 

слова? 

Сум – сюди; витер – вітер; дух – дяк; курка – кюрі. 

6. У яких парах слів однакова кількість фонем, а в яких різна?  

Бюро – пюре; бʼючи – бюджет; бязь – бюро; репʼях – комаха. 

7. Скільки різних фонем у словах? 

Бура − бур’ян, лак − ляк. 

8. Проведіть лінгвістичне дослідження. 

А. Змінюючи весь час лише одну з фонем (голосну чи приголосну) в 

словоформі мив, утворіть ще 15 (п’ятнадцять) нових слів в одній із форм. 

Б. Працюючи в парах, замініть один звук на інший або додайте новий у 

поданих словах. 
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Мор, голова, кум, коти, кол, палач, тупати, ховати, огублений, рубка, 

гора, галка, капати, корок, миють, рай, зелень. 

Які функції фонеми ілюструють такі заміни? 

9. Прочитайте. Визначте стиль уривку. Продовжіть висловлювання: Чим 

відрізняються звуки мови від звуків природи? … 

«Голосні — це жінки, приголосні — чоловіки. Голосні це самий наш 

голос, матері, що нас родили, сестри, що нас цілували, перводжерело, звідки ми 

витекли в словеснім своїм лику. Отже, коли б в річі нашій були тільки голосні, 

ми не вміли б розмовляти — лише голосили б ними б текучій вільготності без 

форми, як плещуть води розливу…». 

 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи теми №1 

I. Охарактеризуйте звуки мови як явище фізичне і психофізичне. 

II. Порівняйте погляди вчених про кількість голосних в українській мові [5, 

с. 225–230, 235–238].  

III.  Виконайте завдання: 

Завдання №1. Запропоновані терміни розставте в логічній послідовності. 

Наведіть приклади, скориставшись матеріалом про голосні чи приголосні 

фонеми сучасної української мови.  

Алофона, додатковий варіант, алофон, варіант, головний вияв фонеми, 

відтінок, основний алофон, звукове поле, інваріант. 

Завдання №2. Обміркуйте та прокоментуйте вислів Сократа: «Скажи що-

небудь, щоб я тебе побачив». 

Завдання №3. Д. Ревуцький, учитель словесності М. Рильського, у книзі 

«Живе слово» наводить цікаву характеристику художнього значення звуків, яку 

дав російський поет-символіст К. Бальмонт у лекції «Поезія як чаклунство». 

Опрацюйте уривки з цієї праці. Спробуйте самі дібрати слова, які б 

підтверджували значення звуків, які він пропонує. 

Завдання №4. Проведіть спостереження над роботою мовних органів під 

час вимови окремих голосних і приголосних (по 3 (три) звуки; звертайте увагу 
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на положення губ, язика, його взаємодію з піднебінням і зубами). Свої 

спостереження викладіть спочатку усно, а потім письмово, продовживши 

попередній текст. Сформулюйте, чим відрізняється артикуляція при утворенні 

голосних і приголосних звуків. 

Завдання №5 (індивідуальне). Підготуйте повідомлення на тему: 

«Проблема статусу інтонації. Типи інтонації». 

Завдання №6 (індивідуальне). У формі зв’язної розповіді з’ясуйте місце 

теми в шкільному та вузівському курсах української мови; її роль у 

формуванні правописних умінь та навичок. 

(Довідка: фонетику справедливо вважають фундаментом шкільного курсу 

української мови. Предметом вивчення розділу є фонема, хоча з практичних 

міркувань у шкільному курсі ця одиниця називається звуком. Доведіть 

загальноосвітнє значення знань із фонетики).  

Завдання №7 (індивідуальне). Підготуйте мультимедійні презентації на 

теми: «Фоносемантика і фоностилістика», «Фоностилістичні фігури й 

фонетичні тропи». 

Завдання № 8. Установіть, визначення яких основних понять фонетики й 

фонології подаються нижче. При потребі наведіть приклади цих мовних 

одиниць (явищ). 

1. Наука, що вивчає роль і значення звуків для розрізнення слів та морфем. 

2. Наука, що вивчає утворення звуків мови, їх зміни у мовному потоці, 

роль у функціонуванні як засобу спілкування людей. 

3. Робота органів мовлення, спрямована на вимову звуків мови. 

4. Обумовлені фонетичною системою певної мови навички вимовляння 

звуків у носіїв даної мови. 

5. Відрізок звукового потоку мовлення, який складається з одного, або 

кількох звуків і визначається зміною наростання і спаду звучності. 

6. Мінімальна неподільна одиниця мовлення, що виділяється в результаті 

спеціального фонетичного аналізу слів. 
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7. Мінімальна звукова функціональна одиниця мовлення, яка служить для 

утворення, розпізнавання та розрізнення звукових оболонок слів та морфем. 

8. Ознаки фонеми, що не мають розрізнювальних властивостей. 

9. Властивість звука, що залежить від частоти коливань голосових зв’язок. 

10.Розрізнювальна функція фонеми. 

11. Ототожнююча функція фонеми. 

12. Утворююча, складова функція. 

13. Характерне забарвлення звука мови або голосу, утворюване призвукам, 

або обертонами, тобто якісним і кількісним складом тонів, що додатково 

звучать при основному тоні. 

14. Реалізація звука, на який не діють ніякі фактори. 

15. Алофони фонеми, що залежать від сполук звуків у мовному потоці. 

16. Алофони фонеми, що залежать від місця, позиції фонеми в слові. 

17. Ознака фонеми, що відрізняє її від інших фонем. 

18. Звуковий вияв однієї фонеми, що збігається з головним виявом іншої 

фонеми. 

19. Втрата фонемою диференціальної ознаки. 

20. Протиставлення фонем за однією диференціальною ознакою. 

21. Пари фонем, що відрізняються однією диференціальною ознакою. 

22. Варіант фонеми, обумовлений індивідуальними особливостями вимови. 

23. Виділення складу в слові або слова в реченні властивими для даної 

мови артикуляційними способами. 

24. Ритміко-мелодійний лад мови, що відбиває інтелектуальну й емоційно-

вольову сторони мови в послідовних змінах висоти тону, сили й часу звучання, 

а також тембру голосу. 

25. Більше чи менше дорівнювання звука до сусідніх звуків як в умовах їх 

творення, так і в акустичному відношенні. 

26. Фонетичне явище, при якому відбувається заміна в слові одного з двох 

однакових чи подібних звуків іншим, артикуляційно близьким. 

27. Часокількість звука. 
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Рекомендації та вимоги до підготовки презентацій 

Загальні відомості 

Під презентацією розуміють:  

– Інформування аудиторії шляхом подання демонстраційних матеріалів, у 

тому числі при публічному виступі;  

– Електронний документ (що нижче й називається презентацією) – файл, 

підготовлений для такого виступу за допомогою спеціалізованого ПЗ (напр. MS 

Power Point).  

Визначте мету презентації, як вона співвідноситься з очікуваними 

результатами. Ви прагнете щось донести до аудиторії, переконати її, навчити, 

мотивувати свою думку? Коли мета точно сформульована, її легше досягти. 

Зміст презентації повинен залежати від цілей доповідача, інтересу та рівня 

знань аудиторії. Використовуйте загальні та зрозумілі слова і фрази, 

фокусуючи увагу на цілі доповіді.  

Вимоги до оформлення презентації: 

– стильова єдність презентації; 

– обґрунтованість застосовуваного дизайну; 

– стильова єдність ілюстративного матеріалу; 

– наявність стилю (авторське оформлення, фірмовий стиль тощо); 

– оптимізація графіки (розмірів і дозволу). 

Успіх презентації здебільшого залежить від того, наскільки точно Ви 

зможете уявити собі, що і в якій послідовності буде відбуватися під час її 

проведення, хто буде слухати Вас, як Ви будете відповідати слухачам, що 

станете їм показувати і як хочете виглядати перед ними.  

Етапи створення навчальної презентації:  

1) підготовка вихідних матеріалів (пошук, збір, конвертація, компіляція 

тощо) текстової інформації;  

2) розробка змісту: планування сценарію і розробка тез виступу й 

пов’язаної з ним структури документа; 
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3) створення ефективних візуальних засобів; графічного, аудіо- та 

відеоматеріалів; 

4) розробка електронного документа, його перевірка і налаштування; 

5) остаточна підготовка: репетиція виступу і коректування (тез та 

електронного документа).  

Критерії оцінювання електронного документа: 

1) зміст презентації: 

− рівень розкриття теми (повнота); 

− обґрунтованість поділу матеріалу на слайди; 

− наявність і обумовленість графічного оформлення (фотографій, 

схем, діаграм, кліпів тощо); 

− відсутність помилок (орфографічних та граматичних); 

− наявність посилань на джерела інформації, пояснень позначень, 

термінів тощо; 

2) обґрунтоване використання ефектів мультимедіа: графіка; анімація; 

відео; звук; 

3) навігація (засоби представлення структури): наявність змісту; наявність 

кнопок переміщення по слайдах; наявність гіперпосилань для переходу до 

фрагментів даного чи інших файлів. 

Типові помилки: 

1) у змісті: 

− відсутність логіки (невідповідність тез виступу структурі презентації); 

− відсутність необхідних за змістом тексту малюнків, таблиць тощо; 

− відсутність необхідних пояснень, позначень, нумерації, посилань, 

переходів;  

− нелогічність / незбалансованість окремих частин презентації; 

необґрунтованість поділу матеріалу на слайди; 

− невідповідність заголовка змісту слайда (або його відсутність там, де 

це потрібно); 
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− відсутність слайдів «спеціального призначення»: назви роботи, 

постановки завдання, цілі та завдань роботи, висновків за її окремими главами 

(частинами) і за всім виступом у цілому; 

2) в оформленні: 

− дрібний шрифт (менше 20–28 кегля залежно від аудиторії) або 

шрифтове різноманіття: більше 3–4 варіантів шрифту (включаючи гарнітуру, 

кегль, накреслення, ефекти);  

− колірна строкатість (більше 3–4 кольорів у всій презентації); 

− елементи дизайну слайда, що відволікають увагу (лінії, плями, фігури), 

або кліпи, змішання растрових і векторних елементів графіки;  

− значний розмір файлу (растрова графіка не оптимізована);  

− незнання правил оформлення документів (і правил верстки): наявність 

крапок у заголовках, неправильне оформлення переліків (списків), скорочення 

або номерів у кінці рядка, короткі рядки, великі пробільні «коридори» в тексті 

(по ширині), різний розмір букв в одному рядкові, нерівномірний (а також 

занадто великий чи малий) інтервал між абзацами, наявність символів «кінець 

абзацу» (замість переносу рядків натисканням комбінації «Shift + ENTER» в 

MS PP); 

− анімація, що відвертає увагу (нелогічність напрямку руху, неправильно 

обрана швидкість, «наїзд» одного елемента на інший тощо; 

3) під час виступу: 

− порушення регламенту виступу; 

− залежність від презентації (незнання матеріалу); 

− невпевнене керування презентацією (перехід від слайда до слайда, 

ненавмисне повернення до вже показаного); 

− читання тексту зі слайда; 

− неправильний темп виступу. 

Загалом слід робити презентацію «для себе як слухача»: щоб нічого не 

заважало, не відвертало увагу, на слайдах усе було добре видно, зрозуміло і 

логічно. 
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Тестові завдання для самоконтролю 

1. Знайдіть правильне визначення поняття «фонологія»: 

а) розділ мовознавства, що вивчає функціональні властивості фонем; 

б) розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад будь-якої мови; 

в) розділ мовознавства, що вивчає слово з твірною основою; 

г) розділ мовознавства, що вивчає назви племен, народів, народностей; 

д) розділ мовознавства, що вивчає валентність слова. 

2. Хто з мовознавців подав думку про те, що «фонема – це абстракція»? 

а) М. Крушевський; 

б) І. Білодід; 

в) Л. Прокопова; 

г) Л. Щерба; 

д) І. Бодуен де Куртене. 

3. Знайдіть правильне визначення поняття «фонема»: 

а) найменша звукова одиниця, що може бути в даній мові носієм 

смислу і служить у ній для розрізнювання слів і форм слів; 

б) найменша фонетична одиниця мови; 

в) найпростіша одиниця звукової системи мови, один з основних 

звуків, що легко виділяється з мовного потоку; 

г) звукові одиниці мови, що їх використовують для розрізнення слів та 

граматичних форм; 

д) одиниця мови, що служить меті спілкування. 

4. Основоположником вчення про фонему був: 

а) Л. Щерба; 

б) Р. Аванесов; 

в) І. Бодуен де Куртене; 

г) О. Реформатський; 

д) М. Крушевський. 

5. Хто з науковців ввів термін «фонема»? 

а) Н. Тоцька; 
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б) В. Виноградов; 

в) Л. Щерба; 

г) І. Бодуен де Куртене; 

д) М. Крушевський. 

6. У руслі ідей якої фонологічної школи працюють українські фонетисти? 

а) Московської; 

б) Щербівської; 

в) Празької; 

г) Американської; 

д) Лондонської. 

7. Визначте функції фонем: 

а) естетична, комунікативна, мислетворча; 

б) волюнтативна, номінативна, магічна; 

в) конститутивна, ідентифікаційна, дистинктивна; 

г) називна, конститутивна, сигніфікативна; 

д) ідентифікаційна, ототожнювальна, розвиваюча. 

8.  Як називається головний вияв фонеми? 

а) модификація фонеми; 

б) інваріант; 

в) варіація фонеми; 

г) алофон; 

д) фонема. 

9. У якому з варіантів кожне слово має 5 (п’ять) звуків? 

а) качан, зоря, гість; 

б) жолудь, черга, вершок; 

в) ясен, вогонь, бджола; 

г) посол, будень, щирий; 

д) гонка, вафля, щебінь. 

10. У якому слові кількість звуків і букв збігається ? 

а) Україна; 
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б) співають; 

в) гостинний; 

г) зміниться; 

д) дзеркало. 

11. У якому з варіантів слово має 8 фонем? 

а) читається; 

б) вересень; 

в) щасливий; 

г) яблуко; 

д) мріється. 

12. Серед поданих варіантів виділіть надсегментні одиниці мовлення: 

а) фонема;   б) наголос;    в) інтонація;    г) синтагма;    д) звук. 

13. У якому з варіантів у кожному слові звуків на 2 (два) більше, ніж 

букв ? 

а) сповіщає, виявляти;  

б) дзьоб, чаювання;  

в) щойно, щедрівниця; 

г) заїдаю, пів’ящика. 

14. Установіть відповідність між словами та кількістю звуків у них : 

1 яблуко а) 7 звуків 

2 під’їжджати  б) 8 звуків 

3 ілюстрація в) 9 звуків  

4 читається г) 10 звуків 

 д) 11 звуків 

15. Установіть відповідність між розділами фонетики та об’єктом 

дослідження. 

        А) діахронічна 

фонетика 

1) – вивчає звукову систему окремої мови в 

певний період її розвитку, дає класифікацію звуків 

мови 
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        Б) загальна 

фонетика 

2) – досліджує звуковий бік окремої мови  

       В)конкретна 

фонетика  

3) – вивчає історію звукових засобів, звукову 

систему окремої мови або групи споріднених мов у 

еволюції 

       Г) зіставна 

фонетика  

4) – вивчає об’єктивні властивості звукових 

одиниць лабораторним шляхом 

       д) конкретна 

фонетика 

5) – вивчає звукові особливості однієї мови 

порівняно з іншою чи іншими 

 6) – встановлює, у якому оточенні можуть 

виступати звуки мови, яких змін вони зазнають у 

мовному потоці 

16. Хто з лінгвістів поклав початок фонологічному періодові в 

українському мовознавстві? 

а) Л. Щерба; б) Г. Шило; в) Є. Тимченко; г) М. Наконечний; д) Н. Тоцька. 

 

КРЕДИТ 2. 

СИСТЕМА ФОНЕМ  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

Практичне заняття №3–4 

План 

І. 1. Загальна характеристика системи фонем сучасної української 

літературної мови.. 

2. Голосні фонеми сучасної української мови. 

2.1 Питання про кількісний склад голосних фонем у сучасній 

українській мові. 

2.2 Артикуляційно-акустична характеристика голосних. 

2.3 Реалізація голосних фонем у їх звукових виявах. 

ІІ.3. Приголосні фонеми сучасної української мови. 
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3.1.Питання про кількісний склад приголосних фонем сучасної 

української мови. 

3.2.Класифікація приголосних фонем за основним алофоном. 

Практичні завдання: 

A. Підготуватися за планом до опрацювання теми, використовуючи 

подані матеріали. 

B. Уміти дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

C. Виконати завдання самостійної роботи до теми. 

D. Опрацювати завдання та тести до теми. 

E. Законспектувати зі списку літератури до теми джерело № 2. 

F. Виконати письмово подані нижче вправи та завдання 

Вправи. 

1. Запишіть голосні звуки, які мають таку артикуляцію: 

1) Голосові зв’язки напружені, при проходженні струменя повітря 

вібрують. Язик піднято середньо до передньої частини піднебіння. Язик 

посунутий уперед, але не дуже. Кінчик язика торкається передніх нижніх 

зубів. Губи злегка розтягнені на боки. 

2) Голосові зв’язки напружені й вібрують. Язикове тіло просунене вперед і 

підняте вгору трохи вище від середнього положення, але нижче від високого. 

Кінчик язика опущений униз до нижніх зубів. Губи злегка розтягнені на боки. 

3) Голосові зв’язки напружені й вібрують. Задня частина спинки язика 

злегка піднята до м’якого піднебіння. Кінчик язика наближається до нижніх 

зубів. Рот широко розкритий, губи нейтральні. 

4) Голосові зв’язки напружені, при проходженні струменя повітря 

вібрують. Язик максимально посунутий уперед і вгору до твердого піднебіння. 

Кінчик язика торкається нижніх зубів. 

5) Голосові зв’язки напружені й вібрують. Язик відтягнутий назад. Задня 

спинка язика високо піднята до м’якого піднебіння. Кінчик язика відсунутий від 

передніх нижніх зубів. Губи сильно заокруглені й витягнуті вперед. 
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6) Голосові зв’язки напружені й вібрують. Язик піднятий середньо до 

задньої частини піднебіння. Кінчик язика відтягнутий від нижніх зубів. Губи 

заокруглені. 

2. Запишіть слова у три стовпчики: 1) які містять голосні тільки 

переднього ряду; 2) які містять голосні тільки заднього ряду; 3) які містять 

голосні й переднього, і заднього ряду. 

Мова, інтерфікс, інтрига, концерт, міцний, перегріти, пізній, горох, 

задаток, спека, посол, турчанка, турнір, технічний, тигр, терорист, родовий, 

перевитий, підлабузник, підкріплений, ліхтар, життя, літера, ірис, 

іскристість, засмаглий, генерал, звітний, компас. 

3. Прочитайте вислів Т. Шевченка з двох слів, звуки яких передано 

через їхні ознаки. 

Голосний заднього ряду високого піднесення ненаголошений + глухий 

задньоротовий зімкнений твердий + сонорний піднебінний зімкнено-щілинний 

твердий + голосний заднього ряду низького піднесення ненаголошений + 

сонорний піднебінний щілинний м’який + голосний переднього ряду високого 

піднесення наголошений + сонорний зубний зімкнений твердий + голосний 

заднього ряду високого піднесення ненаголошений; сонорний зубний щілинний 

м’який + голосний заднього ряду високого піднесення ненаголошений + дзвінкий 

губний зімкнений твердий (пом’якшений) + голосний переднього ряду високого 

піднесення наголошений + глухий зубний зімкнений м’який. 

4. У якому із затранскрибованих слів є м’які приголосні: 

[ча
 Ꞌ
ĭка], [jедна

 Ꞌ
·jе], [красу

Ꞌ
·н'·а], [жи

е
т'·а

Ꞌ
], [р'і

Ꞌ
чка]. 

5. З’ясуйте кількість фонем і звуків у поданих словах. Чому ця 

кількість різниться? 

Надзелений, посміхаєшся, дзеркало, пів’яблука, ад’ютант, батьківський, 

мріється, міжгір’я, піднявши, пробуджуватися, відзнака, підземний. 

Завдання №8. 

У подану на малюнку схему впишіть транскрипційні позначення для 

голосних звуків. 
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 Ряди 

Підняття передній середній задній 

високе    

високо-середнє    

середнє    

низьке    

 

Завдання №9. У подані на малюнках схеми впишіть транскрипційні 

позначення для приголосних звуків. 

Сонорні  

Шумні 
Дзвінкі  

Глухі  

 

Губні Язикові Фарингальний 

Губно-

губні 

Губно-

зубні 

Передньо

-язикові 

Середньо-

язикові 

Задньо-

язикові 

 

     

 

Зімкнені Проривні Чисті  

Носові  

Африкати Однофокусні  

Двофокусні  

Щілинні Серединні Однофокусні  

Двофокусні  

Бокові  

Дрижачі 

 

Тверді  

М’які  

Пом’якшені  
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Завдання №10. Запишіть приголосні звуки за поданою характеристикою: 

1) Два приголосні, якщо вони обидва передньоязикові, щілинні, неносові, 

дзвінкі, але різняться твердістю-м’якістю. 

2) Два приголосні, якщо вони обидва глухі, задньоязикові, але різняться 

способом творення. 

3) Два приголосні, якщо вони обидва дзвінкі, неносові, передньоязикові, 

пом’якшені, але різняться способом творення. 

4) Три приголосні, якщо всі вони зімкнені, дзвінкі, тверді, неносові, але 

різняться місцем артикуляції. 

5) Два приголосні, якщо вони обидва зімкнені, сонорні, тверді, носові, але 

різняться місцем артикуляції. 

Завдання №11. Покажіть на прикладах, яке звукове поле мають подані 

нижче фонеми. 

Варіант 1. /д/, /б/. 

Варіант 2. /т/, /п/. 

Варіант 3. /з/, /в/. 

Варіант 4. /с/, /м/. 

Додаткова література до кредиту №2 

1. Вовк П.С. Теорія центрів і периферії фонологічної та акцентологічної 

систем. К. : ІЗМН, 1997. 124 с. 

2. Бодуен де Куртене І. О. До питання про сонанти // Мовознавство. 2002. 

№ 2. С. 64–68. 

3. Глібчук Н. М. Погляди О. Курило на систему голосних фонем 

української мови // Мовознавство. 1993. №6. С. 34–37.   

4. Глібчук Н. М. Погляди О. Курило на систему фонем української мови // 

Мовознавство. 1993. № 6. С. 3–12.  

5. Карпенко Ю. О. Українські звуки І та И: дві фонеми чи одна? // Мова. 

1995. № 1–2.  

6. Карпенко Ю. О. Фонологічна історія українського вокалізму // 

Мовознавство. 1998. № 2–3. С. 78–91. 
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7. Огієнко І. Про українські приголосні // Мовознавство. 1990. № 1. С. 68–

71. 

8. Тоцька Н. І. Голосні фонеми української літературної мови. К., 1973. 

193 с. 

9. Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. X. : Акта, 2002. 

1054 с. 

Завдання роботи в аудиторії 

Виконати вправи. 

1. Визначте голосні звуки в словах, охарактеризуйте їх: сад, сом, я, синє. 

2. Визначте голосні звуки за такими ознаками: 

A. Задній ряд, середнє підняття, лабіалізований. 

B.  Передній ряд, високо-середнє підняття, нелабіалізований. 

C. Передній ряд, високе підняття, нелабіалізований. 

D. Задній ряд, високе підняття, лабіалізований. 

E. Задній ряд, низьке підняття, нелабіалізований. 

F. Передній  ряд, середнє підняття,  нелабіалізований. 

3. Назвіть голосний звук, який має таку артикуляцію: 

A.  Голосові звʼязки напружені, при проходженні струменя повітря 

вібрують. Язик піднято середньо до передньої частини піднебіння. Язик   

посунутий уперед, але не дуже. Кінчик язика торкається передніх нижніх 

зубів. Губи злегка розтягнені на боки. 

B. Голосові звʼязки напружені й вібрують. Задня частина спинки 

язика злегка піднята до  мʼякого піднебіння. Кінчик язика наближається до 

нижніх зубів. Рот широко розкритий, губи нейтральні. 

C. Голосові звʼязки напружені й вібрують. Язикове тіло просунуте 

вперед і підняте вгору трохи вище від середнього положення, але нижче від 

високого. Кінчик язика опущений униз до нижніх зубів. Губи злегка розтягнені 

на боки. 

D. Голосові звʼязки напружені, при проходженні струменя повітря 

вібрують. Язик сильно посунутий уперед і вгору до твердого піднебіння. Кінчик 

язика торкається нижніх зубів. 
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E. Голосові звʼязки напружені й вібрують. Язик піднятий середньо до 

задньої частини піднебіння. Кінчик язика відтягнутий від нижніх зубів. Губи 

заокруглені. 

F. Голосові звʼязки напружені й вібрують. Язик відтягнутий назад. 

Задня спинка язика високо піднята до мʼякого піднебіння. Кінчик язика 

відсунутий від передніх нижніх зубів. Губи сильно заокруглені й витягнуті 

вперед. 

4. Визначте і запишіть голосні звуки за поданими ознаками: 

1) Переднього ряду, середнього підняття, нелабіалізований. 

2) Заднього ряду, середнього підняття, лабіалізований. 

3) Переднього ряду, високого підняття, нелабіалізований. 

4) Заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований. 

5) Переднього ряду, високо-середнього підняття, нелабіалізований. 

6) Заднього ряду, високого підняття, лабіалізований. 

5. Назвіть і запишіть голосні звуки за вказаними ознаками й доповніть 

характеристику звуків ознаками, які тут не подані. 

1) Лабіалізований звук високого підняття. 

2) Звук низького підняття. 

3) Звук високого підняття переднього ряду. 

4) Звук високого підняття заднього ряду. 

5) Звук високо-середнього підняття. 

6) Звук переднього ряду середнього підняття. 

7) Лабіалізований звук середнього підняття. 

6. Спишіть. Проаналізуйте виділені голосні звуки за місцем творення 

(рядом), за ступенем підняття язика, за участю губ. 

Слово 

Ласкавий легіт, 

але що в ньому, 

коли в пустелі віє він? 

Привітний вогник, 

але що в ньому, 
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як на безлюдді сяє він? 

Прекрасне слово, 

але що в ньому, 

як не від серця йде воно? 

7. Назвіть і запишіть приголосні звуки за поданими ознаками: 

1) Сонорний, передньоязиковий, зімкнений, носовий, пом’якшений. 

2) Шумний, глухий, губно-зубний, фрикативний, твердий. 

3) Шумний, глухий, губний, зімкнений, твердий. 

4) Сонорний, язиковий, фрикативний, м’який. 

5) Сонорний, язиковий, вібрант, пом’якшений. 

6) Шумний, дзвінкий, язиковий, африкат, твердий. 

7) Шумний, дзвінкий, язиковий, твердий, зімкнений. 

8) Шумний, дзвінкий, глотковий, фрикативний, твердий. 

9) Сонорний, губний, фрикативний, твердий. 

10)  Шумний, глухий, язиковий, фрикативний, твердий. 

8. Порівняйте подані пари приголосних фонем, укажіть на їхні спільні та 

відмінні ознаки. 

Варіант 1. /н/–/н/; /ш/–/с/, /б/–/п/. 

Варіант 2. /д/–/д/; /к/–/ф/; /ш/–/ч/. 

Варіант 3. /н/–/р/; /в/–/х/; /ш/–/т/. 

Варіант 4. /к/–/г/; /м/–/л/; /н/–/н/. 

Варіант 5. /в/–/ф/; /б/–/в/; /ц/–/дз/. 

Варіант 6. /д/–/д/; /к/–/ф/; /ш/–/ч/. 

Варіант 7. /н/–/н/; /т/–/ч/; /б/–/п/ 

9. Спишіть. Проаналізуйте приголосні звуки за участю голосу, за місцем 

артикуляції, за способом творення, за твердістю-м’якістю, за участю фокусів, за 

акустичним враженням.  

Коли забув ти рідну мову – 

біднієш духом ти щодня; 

ти втратив корінь і основу, 
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ти обчухрав себе до пня. 

Коли в дорогу ти збирався, 

казала мати, як прощавсь, 

щоб і чужого научався 

й свого ніколи не цуравсь. 

(Д. Білоус) 

10. Визначте і запишіть слово за поданою характеристикою звуків: 

А.

[1] – приголосний шумний, глухий, задньоязиковий, зімкнено-проривний, 

твердий; 

[2] – приголосний сонорний, передньоязиковий, вібрант, твердий; 

[3]– голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений; 

[4] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, фрикативний, 

твердий, свистячий; 

[5] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

наголошений. 

Б. 

[1] – приголосний шумний, глухий, задньоязиковий, зімкнено-проривний, 

твердий; 

[2] – приголосний сонорний, передньоязиковий, вібрант, твердий; 

[3] – голосний переднього ряду, високо-середнього підняття, 

нелабіалізований, ненаголошений; 

[4] – приголосний сонорний, передньоязиковий, зімкнено-прохідний, 

твердий, носовий; 

[5] – голосний переднього ряду, високо-середнього підняття, 

нелабіалізований, наголошений; 

[6] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, африкат, 

пом’якшений, свистячий; 
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[7] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений. 

В. 

[1] – приголосний шумний, дзвінкий, передньоязиковий, щілинний, 

твердий, шиплячий; 

[2] – голосний переднього ряду, високо-середнього підняття, 

нелабіалізований, ненаголошений; 

[3] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, зімкнено-проривний, 

пом’якшений, подовжений; 

[4] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

наголошений. 

Г. 

[1] – приголосний сонорний, передньоязиковий, зімкнено-прохідний, 

твердий, носовий; 

[2] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений; 

[3] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, африкат, 

пом’якшений, свистячий; 

[4] – голосний переднього ряду, високого підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений; 

[5] – голосний заднього ряду, середнього підняття, лабіалізований, 

ненаголошений; 

[6] – приголосний сонорний, передньоязиковий, зімкнено - прохідний, 

твердий, носовий; 

[7] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

наголошений; 

[8] – приголосний сонорний, передньоязиковий, щілинний, пом’якшений; 

[9] – приголосний сонорний, передньоязиковий, зімкнено-прохідний, 

пом’якшений, носовий; 
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[10] – голосний переднього ряду, високого підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений; 

[11] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, щілинний, 

пом’якшений, свистячий; 

[12] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, зімкнено-

проривний, пом’якшений. 

Ґ 

[1] – приголосний шумний, дзвінкий, передньоязиковий, африкат, 

твердий, свистячий; 

[2] – голосний переднього ряду, середнього підняття, нелабіалізований, 

наголошений; 

[3] – приголосний сонорний, передньоязиковий, вібрант, твердий; 

[4] – приголосний шумний, глухий, задньоязиковий, зімкнено-проривний, 

твердий; 

[5] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений; 

[6] – приголосний сонорний, передньоязиковий, щілинний (боковий), 

твердий; 

[7] – голосний заднього ряду, середнього підняття, лабіалізований, 

ненаголошений. 

Д 

[1] – приголосний сонорний, губно-губний, фрикативний, 

напівпом’якшений; 

[2] – голосний переднього ряду, високого підняття, нелабіалізований, 

наголошений; 

[3] – приголосний сонорний, передньоязиковий, вібрант, твердий; 

[4] – приголосний сонорний, передньоязиковий, зімкнений, пом’якшений, 

носовий; 

[5] – голосний переднього ряду, високого підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений; 
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[6] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, фрикативний, 

пом’якшений, свистячий; 

[7] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, зімкнено-проривний, 

пом’якшений. 

Е 

[1] – приголосний сонорний, передньоязиковий, вібрант, твердий; 

[2] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

наголошений; 

[3] – приголосний шумний, дзвінкий, передньоязиковий, зімкнено-

проривний, пом’якшений; 

[4] – голосний переднього ряду, високого підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений; 

[5] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, фрикативний, 

пом’якшений, свистячий; 

[6] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, зімкнено-проривний, 

пом’якшений. 

 

11. Визначте, які групи приголосних увійшли в наведені словесні ключі. 

1. Ми винили рій (Ми Не ВаЛеРІЙ). 2. Буде гоже ґедзю у джазі. 3. Усе це 

кафе “Птах і чаша”. 4. Мавпа Буф. 5. Де Ти З’їСи Ці ЛиНи»? (крім сонорного 

[й]) А «РуДЗі»? 6. Ще їжджу (крім звука [й]). 7. Хуґа гука. 8. ЧуК ПиШе Ці І 

ФоКуСи ТиХо». 

12. Визначте, у котрих з поданих слів містяться позиційні вияви фонем. 

Назвіть ці фонеми і звуки. 

З р а з о к: Жовтень: /в/ – [ў].  

1. Четвертий. 2. Вечір. 3. Дігтяр. 4. Стиха. 5. Глибинний. 6. Дивний. 

7. Китаєць. 8. Червоний. 9. Біліють. 10. Гірко. 11. Місяць. 12. Сорочці. 

13. Тільки. 14. Бовван. 15. Райдуга. 

13. Визначте, у яких з поданих слів містяться комбінаторні вияви фонем. 

Назвіть ці фонеми й звуки. 
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1. Розумний. 2. Дивний. 3. Засніжений. 4. Ночівля. 5. Кігті. 6. Рівність. 

7. Тепер. 8. Як-небудь. 9. Вічність. 10. Бесіда. 11. Шепіт. 12. Свіжіший. 

13. Кладка. 14. Мрія. 15. Гарячий. 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи до кредиту №2 

І. Виготовити таблиці «Класифікація голосних» і «Класифікація 

приголосних». 

ІІ. Повторити правопис ненаголошених голосних . 

ІІІ. Дати відповіді на питання: 

 На основі яких критеріїв поділяють звуки на голосні та приголосні? [20, 

с. 43–44] 

 За якими ознаками класифікують приголосні фонеми української 

літературної мови? 

 Як вирішується в мовознавстві питання про фонологічну самостійність 

напівпом’якшених приголосних? [20, с. 238–241; 25, с. 43–44] 

  Як вирішується у мовознавстві питання про фонологічну самостійність 

подовжених приголосних? [20, с. 241–242; 25, с. 43–44] 

 Порівняйте класифікації приголосних фонем у підручниках  

М. А. Жовтобрюха, Б. М. Кулика [9] та Н. І. Тоцької [25]. Чим вони різняться? 

ІV. Виконайте завдання:  

Завдання №12. 

А. Складіть і запишіть 5 (п’ять) завдань (15 тестів) на визначення 

голосних звуків.  

Б. Складіть і запишіть 5 (п’ять) завдань (15 тестів) на визначення 

приголосних звуків. 

В. Подайте приклади квазіомонімів як приклад фонемного 

протиставлення голосних [25, с. 29].  

Завдання №13 (індивідуальне). Дати оцінку викладу теоретичного 

матеріалу з теми «Система звуків (фонем) сучасної української літературної 

мови» в шкільному підручнику. Чи задовольняють Вас подані теоретичні 

відомості, запропоновані вправи? 
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Тестові завдання для самоконтролю 

1. Визначте, у якому рядку всі голосні фонеми реалізуються інваріантами: 

a) Дністер, докінчити, планер, рамено; 

б) ямище, задирка, козуля, рижій; 

в) заздалегідь, добуток, родимка, коцюбнути; 

г) сантиметр, топлений, щиглячий, кавʼярня 

д) шпарина, таксист, мундштук, вокзал. 

2. Яка характеристика в системі вокалізму є зайвою? 

a) за місцем артикуляції; 

б) за участю губ; 

в) за наявністю/відсутністю носового забарвлення; 

г) за ступенем відкритості ротової порожнини. 

3. 90 приголосних фонем в українській мові виділяв мовознавець 

а) Є. Тимченко;               б) О. Курило;            в) Л. Прокопова; 

г) О. Синявський;           д) М. Йогансен. 

4. Дзвінкими приголосними називаються звуки, … 

а) які утворюються на основі голосу і шуму з перевагою голосу над 

шумом; 

б) у творенні яких беруть участь голос і шум, при цьому шум 

переважає над голосом; 

в) які утворюються на основі тільки шуму; 

г) в основі яких лежить голос; 

д) які утворюються за активної участі губ. 

5. Який звук не має пар серед м’яких ? 

а) [б];        б) [л];        в) [н];       г) [д];       д) [j]. 

6. Приголосний, шумний, фрикативний, передньоязиковий, глухий, 

твердий, свистячий: 

а) [з];        б) [ц];       в) [с];         г) [з'];       д) [  дз]. 

7. За поданими ознаками визначте приголосну фонему /н/: 

а) сонорна, передньоязикова, зімкнена, носова; 
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б) шумна, дзвінка, губна, зімкнена; 

в) шумна, глуха, губно-зубна, щілинна; 

г) шумна, глуха, язикова, африката; 

д) сонорна, язикова, дрижача. 

8. Серед поданих приголосних фонем знайдіть африкати: 

а) /  дз /, /  дз' /, /  дж /, /ч/, /ц/, /ц'/; 

б) /б/, /п/, /д/, /д'/, /т/, /т'/, /к/, /ґ/; 

в) /л/, /л'/; 

г) /ш/, /ч/, /ж/, /  дж /; 

д) /м/, /н/, /н'/. 

9. У якому ряду наведено інваріант фонеми? 

а) [е
и
];        б) [у];       в) [и

е
];         г) [б’];       д) [  дж’]. 

10. Указати варіант, у якому всі подані приголосні можуть реалізуватися 

в напівм’якому алофоні: 

            а) /р/, /х/, /т/ ;     б) /ш/, /к/,  / м /;       в) /н/, /в/, / х /;       г) /с/, /л/, /д/.  

11. Визначте, у якому рядку всі голосні фонеми реалізуються 

інваріантами: 

а) заздалегідь, добуток, родимка, коцюбнути; 

б) ямище, задирка, козуля, рижій; 

в) Дністер, докінчити, планер, щиглячий; 

г) сантиметр, топлений, рамено, шпарина. 

12. У якому з варіантів є набір з усіма губними приголосними звуками? 

а) лівша, подвір’я, парубок; 

б) давній, бублик, фішка;  

в) флейта, вівторок, поїзд; 

г) памфлет, барви, м ’яч; 

д) фікус, борошно, фокус. 

13. Знайдіть приголосний відповідно до характеристики: 

1 глухий твердий звук                           А) [б ] 

2 губний дзвінкий звук                          Б) [ґ] 
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3 глухий м’який звук                             В) [с'] 

4 дзвінкий задньоязиковий                    Г) [ц] 

                                                                                  Д) [з ] 

Тестові питання з 2-3 правильними відповідями 

А. Серед поданих артикуляційних ознак знайдіть ті, які характеризують 

головний вияв фонеми /и/? 

1. Передній ряд. 2. Середній ряд. 3. Задній ряд. 4. Низьке підняття. 

5.Середнє підняття. 6. Високе підняття. 7. Високо-середнє підняття. 

8. Огубленість.9. Неогубленість. 10. Носовий. 

Б. У котрих словах, крім головних виявів, є позиційні варіанти голосних 

фонем? 

1. Подряпина. 2. Уругваєць. 3. Присів. 4. Присмак. 5. Запнутий.  

В. Серед поданих артикуляційних та акустичних ознак знайдіть ті, які 

характеризують головний вияв фонеми /т/. 

1. Передньоязиковий. 2. Губний. 3. Носовий. 4. Дзвінкий. 5. Глухий. 

6. Шумний. 7. Дрижачий. 

Г. У котрих словах є комбінаторні вияви фонеми /с/? 

1. Радість. 2. Срібний. 3. Не спіть. 4. Виріс же. 5. Багатство. 6. Скляний. 

7. Винісши. 8. Виспиться.  

Тестові питання відкритого типу: 

A. Визначте кількість голосних фонем у сучасній українській мові… 

B. Визначте кількість приголосних фонем у сучасній українській мові… 

C. Укажіть, скільки сонорних у слові голосний…   

D. Скільки шиплячих приголосних звуків в українській мові… 

E. Скільки губних приголосних звуків в українській мові… 

F. Сформулюйте правильну відповідь: Буква … … завжди позначає  два 

приголосних звуки. 

G. Приголосні фонеми, при вимові яких основним артикулюючим органом є 

губи, що утворюють перепону на шляху видихуваного повітря. 
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H. Приголосні фонеми, що утворюються внаслідок переривання 

видихуваного повітряного струменя ритмічно вібруючим мовним органом... 

КРЕДИТ 3. 

ФОНЕТИЧНА І ФОНЕМАТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЇ  

Практичне заняття №5 

План 

1. Фонетичний алфавіт. 

2. Фонетичний і фонологічний аналіз голосних.  

3. Фонетичний і фонологічний аналіз приголосних. 

4. Особливості фонетичної й фонематичної транскрипцій. 

Практичні завдання: 

A. Підготуватися за планом до опрацювання теми, використовуючи подані 

матеріали. 

B. Уміти дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

C. Виконати завдання самостійної роботи до теми. 

D. Опрацювати завдання та тести до теми. 

E. Виконати письмово подані нижче вправи:  

1. Текст, поданий фонематичною транскрипцією, запишіть фонетичною. 

Зробіть зіставний аналіз. 

/ о р'і дне сло
Ꞌ
во / хто без   те

Ꞌ
бе jа // 

н'імиj жебр
Ꞌ
ак / старц'ýjучиj брод'а

Ꞌ
га // 

мертва
Ꞌ
к / обро

Ꞌ
слиj пли

Ꞌ
т'т'ам саркофа

Ꞌ
га / 

прах / ку
Ꞌ
па жал'угі

Ꞌ
дного рамjа

Ꞌ
 / 

моjа
Ꞌ
 ти // пі сн'а / си

Ꞌ
ла і відва

Ꞌ
га // 

моjе
Ꞌ
 всел'ýдс'ке j ма

Ꞌ
мине імjа

Ꞌ
// 

тобо
Ꞌ
jу палахти

Ꞌ
т' душа

Ꞌ
 моjа

Ꞌ
 

вт'іша
Ꞌ
jет'с'а тобо

Ꞌ
jу се

Ꞌ
рц'а спра

Ꞌ
га // 

тебе
Ꞌ
 у спа

Ꞌ
док віддали

Ꞌ
 мен'і

Ꞌ
 

моjі
Ꞌ
 бат'ки

Ꞌ
 і пре

Ꞌ
дки невідо

Ꞌ
мі / 
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шчо ги
Ꞌ
нули за те

Ꞌ
бе на вогн'і

Ꞌ
 // 

так не засни
Ꞌ
 в запи

Ꞌ
леному то

Ꞌ
мі / 

в неткну
Ꞌ
т'іj коленко

Ꞌ
ровіj трун'і

Ꞌ
 // 

дзвени
Ꞌ
 в моjі

Ꞌ
м і пра

Ꞌ
внуковім до

Ꞌ
мі // / 

/ д / павли
Ꞌ
чко / 

2. Запишіть наведений уривок фонетичною транскрипцією. Визначте 

голосні та приголосні звуки, охарактеризуйте їх у другому реченні. Виконайте 

повний фонетичний розбір підкреслених слів. 

Уночі собор молодіє. Зморшок часу на ньому не видно, він мовби 

повертається до тієї козацької молодості, коли з комишини постав юним 

виквітом краси й уперше сяйнув у цих степах небесними півкулями своїх бань. 

Виник мов із легенди. Після зруйнування Січі повержені запорожці 

заснували монастир у цих місцях, у плавнях, тут вони постригались у ченці, 

брали до рук замість шабель книги Святого Письма, чорною жалобою ряс 

прикривали буйно-червоні шаровари лицарів Запорожжя. І тоді було вирішено 

на їхній сумовитій раді збудувати собор, щоб піднісся він у небо над цими 

плавнями, що рибою кишать, над степами, де коні випасалися, щоб 

незломлений козацький дух жив у святій цій споруді (О. Гончар). 

Завдання для роботи в аудиторії 

3. У поданому тексті поясніть уживання транскрипційних знаків. 

[пóле
и
м ме

и
н´і  нãг°овóре

и
на] 

 

[мóв°о м°о˙j˙а  укра˙jі н´с´ка/ 

бá˙т´кʼіўс´ка / мате
и
ри н´с´ка // 

j˙а те
и
бé знá˙j˙у не

и
     ви

Ꞌ
ўче

и
н°у / 

пр°о
Ꞌ
ст°у / д°ома

Ꞌ
шн'°˙у / зви

Ꞌ
чн°у // 

не
и
    з:а    м°о

у
р´і ў при

е
кли

Ꞌ
кан°у // 

не
и
   с:л°оўни

е
кʼі

Ꞌ
ў насми

Ꞌ
кан°у // 

ти
е
 у ме

Ꞌ
не із к°о

Ꞌ
ре

и
н´˙а // 

по
Ꞌ
ле

и
м ме

и
н´'і

Ꞌ
 наг°ов°о

Ꞌ
ре

и
нã // 
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  дзв°о
Ꞌ
н°ом к°оси

Ꞌ
 пр°ок°о

Ꞌ
вана / 

ў чи
Ꞌ
ст´'іĭ во

у
д´і  смãк°о

Ꞌ
ванã / 

б°о
Ꞌ
ле

и
м оче

Ꞌ
ĭ пр°оди

Ꞌ
ўле

и
на / 

см°у
Ꞌ
тк°ом бага˙

Ꞌ
т' пр°оди

Ꞌ
мле

и
нã / 

с хл'і
Ꞌ
б°ом у д°у

Ꞌ
ш°у ўсм°о

Ꞌ
ктанã / 

ў по
Ꞌ
˙т´і л´˙у   дз'к’ім нãм°о

Ꞌ
кн°ута / 

с кр°о
Ꞌ
ўj˙у м°о˙jе

Ꞌ
j˙у змʼі

Ꞌ
шанã 

і аж до     ск°о
Ꞌ
н°у зали

Ꞌ
ше

и
нã 

ў се
Ꞌ
рц'і м°о

у
˙jі

Ꞌ
м // ти

е
 зве

Ꞌ
с с´˙уди

Ꞌ
 

д°о
Ꞌ
бри

е
х л'°˙уде

Ꞌ
ĭ до    бе

Ꞌ
с´іди // 

бе
Ꞌ
с´ід°о ж м°о˙j˙а

Ꞌ
 шчи

Ꞌ
ра˙j˙а / 

ўс'іх j˙а до   те
Ꞌ
бе запро

Ꞌ
шу˙j˙у // 

т'і
Ꞌ
л'ки у вас j˙а вʼі

Ꞌ
р°у˙j˙у / 

л'˙у
Ꞌ
ди м°о

у
˙jі  х°ор°о

Ꞌ
шʼі˙j˙і // 

т'і
Ꞌ
л''ки д'л'˙а вас ви

е
зби

Ꞌ
р°у˙j˙у 

чи
Ꞌ
ст'і не

и
    зап°ор°о

Ꞌ
ше

и
н'і / 

св’і т'л'і сл°ова
Ꞌ
 / м°оў пр°о

Ꞌ
ме

и
н'і / 

не
и
    г°ол°ос'н'і  / jеди

Ꞌ
н'іjі // 

з вами ў р°озм°о
Ꞌ
вʼі / ў г°о

Ꞌ
м°он'і   

чу
Ꞌ
˙j˙у се

и
бе

Ꞌ
 л'°˙уди

Ꞌ
н°о˙j˙у //] 

[в // би
е
чк°ó] 

4. Проаналізуйте поданий текст, записаний повною фонетичною 

транскрипцією. Поясніть уживання транскрипційних знаків. Запишіть цей 

текст також фонематичною транскрипцією. 

[не
и
    шче

и
бе

Ꞌ
че

и
  с°ол°ове

 Ꞌ 
ĭк

о
о / 

у л°у
.
з'і нãд    в°од°о˙' j

˙ 
у //  

нe 
и
c'п’iва˙

Ꞌ
je

и
 ч°орн°обри

Ꞌ
ва / 

сто
˙Ꞌ
j
˙
а п’ід   ве

и
рбо˙

Ꞌ 
j
˙
у // 

не
и
   сп’іва

Ꞌ˙ 
jе

и
 / j

.
ак   си

е
р°ота

Ꞌ
/ 

б’і
Ꞌ
ли

е
м с'в’і

Ꞌ
т
о
ом  н

о
у
Ꞌ
ди

е
т // 
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бе
и
з     ми

Ꞌ
л°ог°о   ба˙

Ꞌ
т'к°о / ма

Ꞌ
ти

 е
 / 

j
.
 ак ч°уж’і

Ꞌ
jі л

о˙
у
Ꞌ
де" // 

бе
и
з   ми

Ꞌ
л°ог°о   с°о

Ꞌ
нце

и
 с'в’і

Ꞌ
ти

 е
т/ 

j
.
ак в°о

Ꞌ
p

o
oг

 х 
 c'м’іj

.
е
Ꞌ. 
ц:

.
a // 

бе
и
з   ми

Ꞌ
л
о
ог°о  скр' і

Ꞌ
з   м°оги

Ꞌ
ла // 

а се
Ꞌ
рде

и 
н'к°о   бjе

Ꞌ.
ц':

 .
а //] 

                  (Т.Г. Шевченко)  

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи до кредиту 

I. Виконайте завдання. 

II. Використовуючи словники, матеріали підручників, уміти пояснити та 

проілюструвати прикладами ключові поняття теми. 

III. Складіть тези виступу на тему «Історія створення транскрипції». 

IV. Виконайте додаткові завдання: 

Завдання №1. Подані тексти запишіть фонетичною і фонематичною 

транскрипціями.  

Свята стародавніх слов’ян 

У стародавніх слов’ян були різні обряди, різні релігійні свята, що 

здійснювались у певний час, повторювались у певні дні, на одному і тому 

ж місці. 

Словʼяни розподілили свої свята згідно з трьома видами діяльності 

світла, що виражалась порами року, які ділились на три частини. Першим 

було свято весни, торжество на честь Лада, воскресіння чи повернення 

сонця, літній сонцеворот. 

Свято весни починалось досить рано – тільки-но починав танути сніг, 

відправлялося богослужіння і приносився в жертву козел. Пам’ятником 

подібних стародавніх звичаїв у слов’ян залишились пісні, в яких згадується про 

таке жертвоприношення і звичай водити козла. Свято весни мало чотири 

значення: релігійне, землеробське, родинне і поминальне. 
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По-перше, то було торжество приходу весни. Воно починалося 

прикликуванням матері сонця, великої Лади. Після того співали урочисті 

гімни на честь сонця, співали пісні на честь води, зверталися до лісів, 

прохаючи їх розвитися. 

Друге значення цього свята було землеробське: землеробські роботи 

зображалися в ньому символічними образами. Доказом того є ігри, наприклад, 

сіяння проса і хороводні пісні при гаївках, де зображається оранка, сіяння маку, 

льону, ячменю, пшениці. 

Третє значення було родинне. Четверте значення було поминальне. Коли 

землероби обсіювались і наставало більше вільного часу, коли проміння сонця 

припікало відчутніше і розвиток органічного життя йшов швидше, слов’яни 

справляли свято на честь Лада. Свято те звалося на Русі Ярилом. Ідея його – 

це поклоніння світлоносній істоті в час найбільшої її діяльності. 

Нарешті, на завершення тривалого свята Лада відправлялось велике 

торжество Купала. Жодне із народних свят не залишилось у слов’ян з 

такими відверто язичницькими рисами, як купальське свято, хоча 

духовенство намагалось знищити його. 

Третє свято у слов’ян було взимку. Свято те має основу у міфологічному 

розумінні народження світла. Звичай щедрувати і частково колядувати і 

віншувати на Новий рік був переважно землеробським (Я. Головацький). 

Святий Миколай 

День святого Миколая. Діти готуються, вчать молитви, колядки. За 

це святий приносить чемним дітям подарунки, а неслухняним – різку. 

Пам’ятаю свою маму, перебрану на святого. У білих полотняних штанях, з 

конопляною бородою та патерицею. Я так ревно співала «А хто, хто 

святого Миколая любить», що нічого не виділа. А сестричка моя все потім 

допитувалася в бабці, чому в святого Миколая зубчик золотий, як у нашої 

мами. І голос такий, як у мами. І патериця, як палиця в хатній мітлі... 

Підросли ми. Мама вже не перебиралася на святого Миколая. Та він 

продовжував класти нам подарунки під подушки, і ми все чекали на нього... 
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Кожне навіть найменше свято залишалося крихіткою радості у душах, 

бо в нашій сімʼї шанували одвічні звичаї. Так уже повелося в отчім краю: хто 

дотримувався звичаю – був чесною людиною, вартою всілякої пошани. Пусті 

ті люди, що звичаю не пильнують, бо то коріння наше (Р. Кобальчинська). 

День матері 

У цього свята давня й цікава історія. Пов’язана вона з долею 

американки Анни Джервіс. Дівчинка прикро рано втратила найдорожчу у 

світі людину – МАМУ. Серед кривдних сирітських буднів вимріяла Анна 

думку: люди повинні мати єдиний день на рік, коли усі разом 

вшановуватимуть і матір-неньку, і матір-землю, і Матір Божу. На її 

клопотання 1914-го Конгрес США встановив нове державне свято – День 

матері. Невдовзі його узаконило ще чимало країн. 

1929-го з ініціативи Союзу українок (її палко підтримали «Просвіта», 

«Рідна школа», «Пласт» й інші культурно-освітні товариства) 

започатковано цей урочистий день на Галичині. Він став святом і родинним, 

і громадським. Діти тієї днини дарували матусям усе, що заздалегідь самі 

приготували, – квіти, малюнки, вишивки, різьблення, вручали листи-сповіді. 

По обіді йшли до церкви, де славили матір земну, і ту, котра подарувала 

світові Сина Божого. Потім починалися гуляння. Усі, від малого до старого, 

співали, танцювали під троїсті музики. Раділи, славили життя. 

Красиве, високе було свято. Після 1939-го його замінив Міжнародний 

жіночий день, який славославив переважно жінку-трудівницю. Жінка-мати, 

Берегиня родинного тепла згадувалася побіжно. Отож і проходило воно 

частенько штучно, нещиро. Мабуть, тому в багатьох областях нашої країни, 

передовсім у західних, на Черкащині, Сумщині, у Криму, в перебудовний період 

люди повернулися до давньої й красивої традиції. Тепер День матері 

урочисто відзначається кожної другої неділі травня (Н. Руденко). 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. У якому з варіантів буква я позначається двома звуками в усіх 

трьох словах? 
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а) тьмяний, здоров’я, яблуневий; 

б) знання, дит’ясла, з’ясувати; 

в) рум’яний, симфонія, яблуко; 

г) роз’яснити, свято, коріння; 

д) дзвякнути, ярмарок, весілля. 

2. У якому слові кількість звуків і букв не збігається? 

а) весілля;        б) любов;        в) заєць;     г) ательє;       д) фіалка. 

3. У якому з варіантів у кожному слові звуків на 2 більше, ніж букв ? 

а) заїдаю, пів’ящика; 

б) дзьоб, чаювання;  

в) щойно, щедрівниця; 

г) сповіщає, виявляти.  

4. Укажіть рядок, усі слова якого правильно записані фонетичною 

транскрипцією. 

а) живіт [жи
е
в’і

Ꞌ
т], егоїст [его˙jі

Ꞌ
ст], знання [знãн: ˙а

Ꞌ
]; 

б) країна [кра jінã], киває [кива˙´jе], заочі [за
Ꞌ
оч’і]; 

в) колишнє [к°оли
Ꞌ
шн´jе], станьте [ста˙

Ꞌ
н´те], діяч [д'іj˙а

Ꞌ
ч]; 

г) дешевий [де
и
ше

Ꞌ
виj], зозуля [зо

у
зу

Ꞌ
ля], стебло [сте

и
бл°о

Ꞌ
]. 

5. У якому з варіантів слово затранскрибовано неправильно фонетичною 

транскрипцією? 

а) ніжці – [н΄і
Ꞌ
з´ц´і]; 

б) дивишся – [ди
Ꞌ
ви

е
с:´˙а]; 

в) кожух – [к°ожу
Ꞌ
х]; 

г) розпитають – [р°оспи
е
та

Ꞌ
˙j˙у˙т´]; 

д) вокзал  – [в°оґза
Ꞌ
л]. 

6. У якому з варіантів у всіх словах є приголосний звук [j]? 

а) єнот, пірʼїна, рядно, юрист, гаївки; 

б) кювет, їсти, бульйон, твої, його; 

в) премʼєр, якби, барʼєр, чиряк, свою; 

г) узгірʼя,  каяття, Вʼєтнам, воззʼєднати, свою; 
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д) Євразія, синє,  Ньютон, субʼєкт, ягода. 

7. Який спільний звук є у визначеній групі слів: мільярд, поїзд, 

молодіють, підйом, дев’ять. 

 

КРЕДИТ 4. ЗМІНИ ЗВУКОВОГО СКЛАДУ СЛІВ  

У МОВНОМУ ПОТОЦІ 

Тема 1. Фонетичні процеси, зумовлені сполучуваністю 

звукових одиниць у мовленнєвому потоці 

Практичне заняття № 6–7 

План 

1. Дві категорії змін звукового складу в мовному потоці. Типологія цих 

змін. 

2. Видозміни голосних фонем: акомодація, редукція, гармонійна 

асиміляція.  

3. Палаталізація приголосних. Асиміляція приголосних за м'якістю. 

4. Асиміляція приголосних за дзвінкістю / глухістю. 

5. Асиміляція за місцем і способом творення. 

6. Дисиміляція приголосних. 

7. Подовження приголосних при збігові їх. 

8. Фонетичне подовження приголосних. 

9. Спрощення в групах приголосних: 

– звукосполуки, у яких спрощення засвідчено на письмі; 

– звукосполуки, у котрих спрощення відбувається тільки у вимові; 

– випадки, за яких спрощення не засвідчене на письмі. 

Практичні завдання 

A. Підготуватися за планом до опрацювання теми, використовуючи 

подані матеріали. 

B. Дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

C. Виконати завдання самостійної роботи до теми. 
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D. Опрацювати тести до теми. 

E. Виконати письмово подані нижче вправи.  

 

1. Визначте слова, у яких є асимілятивні процеси: волосся, правда, 

кігтистий, бажання, високий. 

2. На основі поданих слів поясніть, як з’явилися переважно в просторіччі 

сучасної української мови слова.  

Трахтор, дохтор, бонба, порон, молошниця, пшенишний. 

Запишіть слова, у яких цей фонетичний процес закріплено на письмі. 

3. Запишіть подані слова фонетичною транскрипцією, згрупувавши їх за 

фонетичними процесами, зумовленими сполучуваністю звукових одиниць: 

радість, цвіт, ллється, лічба, ягідка, кювет, вулиця, дзвіниця, у ложці, 

повсякденний, кігтистий, вітер, лялька.  

4. Запишіть подані слова фонетичною транскрипцією. Поясніть усі 

випадки акомодації голосних. 

Летять, сюди, порадьте, лють, грають, по лю, лялька, вулиця, любов, 

суцвіття, мабуть, кульбаба, люди, земля, донька, тінню, радість, дьогтю, 

Ольга, сидять. 

5. Визначте, у яких словах відбувається подовження приголосних у поезії 

Л. Костенко «Очима ти сказав мені: люблю»; доберіть похідні (іменники / 

прикметники), поясніть звукові зміни й особливості написання. 

6. Визначте, у яких групах приголосних відбулося спрощення в словах: 

Насланий, очисний, росла, кожний, звісно, совісний, склянка, обласний. 

7. З’ясуйте, які літери в поданих словах не відповідають позначуваним 

звукам. Поясніть, чому. 

Безжурний, переконуються, легкий, розжитися, анекдот, стихнути, 

утверджується, віддзеркалення, на Марічці, шістнадцять, сподіваєшся, на 

тарілочці. 

8. Подані в переліку слова згрупуйте залежно від причини появи в них 

довгих звуків (1. Повна прогресивна асиміляція. 2. Повна регресивна 
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асиміляція. 3. Збіг на межі морфем або слів. 4. Запозичання або утворення від 

запозичених слів). 

Військкомат, Яффа, зрання, спросоння, білль, віддати, вінчання, булла, 

оббити, осінній, дивишся, дочці, Мюллер, зжовкнути, зшити, Торрічеллі, 

піднесення, Руссо, безжурний, віддзеркалювати, піднісся, калькуттський, 

суддівський, життєрадісний, бессарабський, навмання, доллємо, сонний, 

віддячити, марокканець, тримається, брутто, дивиться, годинник, ворітця, 

юннат, весілля, беззахисний, кіннота, з-за, ванна, обличчя, вілла, розрісся, 

безцеремонний, мучиться, тонна, законність, ллють, пасся, ірраціональний, 

тчуть, Запоріжжя, виллємо, ірреальний, цінний, внучці, камінний, 

контрреволюція, життєвість, Ілля, імміграція, в’ється, сюрреалізм, 

віддалений, Вінниччина, Голландія, стаття, рілля, безцеремонність, 

беззбройний, роззброєний, Марокко, морочиться, збіжжя, Ніцца. 

 

Завдання роботи в аудиторії 

9. Запишіть фонетичною транскрипцією, поясніть вокальну асиміляцію. 

Село – в селі – села, несла – несе – несіть, гриби – гриба, писати – 

писемний – пишіть – пишу, кожушина – кожух, бреде – брела – бреди – 

бредіть, пороги – поріг. 

10. Запишіть подані слова фонетичною транскрипцією. Поясніть усі 

випадки акомодації приголосних. 

Чітко, жінко, вітер, кігті, гірко, пюре, мілкувато, більші, коржі, гяур, 

кювет, повість, розкіш, обмін, відтіснити, підсипав, розповість, тихі, вівці, 

бій. 

11. Із поданого переліку виберіть фонетичні слова, у яких відбувається 

асиміляція приголосних за глухістю. Запишіть подані слова та сполучення слів 

фонетичною транскрипцією. Поясніть усі випадки асиміляції за глухістю. 

Горб, легко, дубки, з тобою, безхмарний, безпека, ягідка, дужка, біб, 

казка, кігтистий, легковірний, без хати, безсоромний, підписати, обкладинка, 

відпустка, дьогтю, безчесний, нігті. 
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12. Запишіть подані слова та сполучення слів фонетичною транскрипцією. 

Поясніть усі випадки асиміляції за дзвінкістю. 

Боротьба, молотьба, як же, ось де, наш брат, просьба, лічба, сип горох, 

повсякденний, вокзал, анекдот, піч біла, рюкзак, футбол, якби, як вогонь. 

13.Запишіть подані слова та сполучення слів фонетичною транскрипцією. 

Поясніть усі випадки асиміляції за місцем і способом творення. 

З р а з о к: принісши – /прин´ісши/ – [при
е
н´і'ш:и]: регресивна повна 

асиміляція за місцем творення. 

Принісши, з джерела, зжити, Парасчин, Мотузчин, Васьчин, купаєшся, 

дочці, у ложці, смієшся, заквітчати, коротший, коритце, поїздці, сміється, 

ллється, хочеться, б’ється, вітаєшся, розпізнаються. 

14. Запишіть подані слова фонетичною транскрипцією. Поясніть усі 

випадки асиміляції за м’якістю. 

Жінці, стіл, дні, з цього, відцідити, сміх, звіт, двір, тхір, хліб,сміється, 

скрізь, радість, світить, свіжістю, цвіт, Дніпро, від дьогтю, у січні, панський, 

сонця, дзвіниця, одні, відтяло, ворітця. 

15. Подані слова запишіть фонетичною транскрипцією. Укажіть випадки 

позиційних і комбінаторних модифікацій голосних. 

Плюс, взяти, веселий, дядько, минати, колючий, кераміка, евкаліпт, 

впізнати, вказаний, ґречний, колекція, філологічний. 

16. Спочатку перепишіть слова і вставте, де потрібно, на місці крапок 

пропущені букви. Потім запишіть ці слова фонетичною транскрипцією і 

письмово схарактеризуйте види асиміляцій. 

До…ці, кі…ті, про…ба, ві…чуття, поле…кість, у кни…ці, доне…ці, 

сере…ці, я…би, дьо…тем, риба…ці, кво…ці, ле…ко, закві…чана, ні…ті, 

воло…ці, пі…ній, моло…ба, ове…ці, кі…ті, …підлоба, …формувати, диви…ся, 

хоче…ся, хо… би, ту… би, ро…чесати, с…ніг, сіл…ський, сирої…ці, 

самот…ність, ві…цідити, Вели…день,  зад…ля,  ві…чизняний,  відні…ши,  

ге…же,ві…зимувати, вес…нянка, ая…же, лі…ба, ро…печений. 
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Завдання для самостійної та індивідуальної роботи до теми 

I. Використовуючи словники, матеріали підручників, уміти пояснити та 

проілюструвати прикладами ключові поняття з теми. 

II. Законспектуйте одну зі статей зі списку рекомендованої літератури (за 

власним вибором). 

III. Подайте виклад матеріалу про модифікації та альтернації у вигляді 

опорної схеми з прикладами. 

IV. Умійте дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

V. Виконайте завдання самостійної роботи до теми. 

Завдання №15. Схарактеризуйте фонетичні процеси в кожному слові. 

Знайдіть зайве слово (за асиміляцією, дисиміляцією, спрощенням). 

а) Рушник, абихто, лицар, зітхнути, перевести; 

б) Кігті, вокзал, рибка, просьба, вогко; 

в) Легко, анекдот, бджола, молотьба, сьогодні; 

г) Безпечний, розкидати, розхитати, розривати, безсонн;. 

д) Щастя, щирість, радість, натхненний, пісня, на дні; 

е) В’ється, розписка, книжка, пісня, сніг; 

є) Тхнути, хтось, лицар, вести, соняшник; 

ж) Сніг, Ґандзя, свято, сієшся, у діжці; 

з) Проїзний, радісний, празький, ніжинський, студентський; 
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и) Граб, в’яз, книжка, молотьба, рибка, дід. 

Завдання №16. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 

1) На Святий вечір Іван був завжди в дивнім настрої. 2) Наче 

переповнений чимсь таємничим і священним, він все робив поважно, неначе 

службу Божу служив. 3) Клав Палагні живий вогонь для вечері, стелив сіно на 

стіл та під столом і з повною вірою рикав при тім, як корова, блеяв вівцею та 

ржав конем, аби велася худоба. 4) Обкурював ладаном хату й кошари, щоб 

одігнати звіра й відьом. 5) А коли червона од метушні Палагна серед куріння 

того ознаймляла нарешті, що готові усі дванадцять страв, він, перше ніж 

засісти за стіл, ніс тайну вечерю худобі. 6) Вона першою мусила скоштувати 

голубці, сливи, біб та логазу, які так старанно готувала для нього Палагна. 7) 

Але се було не все. 8) Ще годилось закликать на тайну вечерю усі ворожі сили, 

перед якими берігся через ціле життя (М. Коцюбинський). 

1. У котрому реченні є слово, у якому закріплені наслідки історичної 

асиміляції? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається сучасна 

асиміляція за м’якістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається сучасна 

асиміляція за глухістю? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається сучасна 

асиміляція за місцем творення? 

5. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому є довгі звуки? 

6. У котрому реченні є три фонетичні слова, у яких відбуваються 

асиміляції? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. До позиційних змін належать: 

а) кількісна редукція;  б) протеза;  в) акомодація;  г) якісна редукція. 

2. Ослаблення артикуляції ненаголошених звуків і зміна їхнього звучання 

є результатом: 
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а) акомодації;     б) асиміляції;    в) дисиміляції;     г) редукції. 

3. До асиміляційних комбінаторних змін належать: 

a) асиміляція; 

б) сингармонізм; 

в) акомодація; 

г) епентеза; 

д) дієреза. 

4. Укажіть слово, у якому дзвінкий приголосний уподібнюється до 

глухого: 

а) плекати;        б) кігті;       в) збігти;         г) голубка;       д) книжка. 

5. До дисиміляційних комбінаторних змін належать: 

a) сингармонізм; 

б) акомодація; 

в) субституція; 

г) дисиміляція; 

д) гаплологія. 

6. Укажіть рядок, у всіх словах якого маємо асиміляцію за м’якістю:  

a) сніг, стільці, кволість, близькість; 

б) майбутній, лютість, життя, світ; 

в) зацікавленість, людяність, обідній,ключ; 

г) костюм, засніжений, у сні, кузня, знаряддя. 

7. Укажіть рядок, у всіх словах якого маємо асиміляцію за місцем і 

способом творення:  

a) зцідити, загадка, зшиток, клятьба; 

б) дочці, стільки, засніжений, гріється; 

в) розжувати, зважся, зчеплення, донечці; 

г) безжально, на дошці, ліжко, дні. 

8. Укажіть рядок, звукова структура всіх слів якого включає по два 

свистячі приголосні : 

a)  розчесати, бережешся, подушці, розженешся; 
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б) зважся, на грушці, розжується, діжці; 

в) у шапочці, бережешся, тітці, у рукавичці; 

г) здружишся, безжально, безчестя, піддашшя. 

9. Позиційні чергування залежать від: 

а) занепаду редукованих;  

б) дії закону закритого складу;  

в) додаткового підняття язикової спинки до твердого піднебіння; 

г) чергування приголосних;  

д) фонетичних умов реалізації фонем у процесі мовлення. 

10. Встановіть відповідність між явищем уподібнення та поданим 

прикладом: 

1. Дзвінкий уподібнюється до глухого                   а) казка  

2. Асиміляцію за місцем і способом творення        б) радість  

3. Асиміляцію за м’якістю                            в) рюкзак 

4. глухий уподібнюється до дзвінкого                    г) кігті  

                                                                             д) зжувати 

11. Встановіть відповідність між явищем уподібнення та поданим 

прикладом : 

1. Ворітця                             а) асиміляція за м’якістю 

2. Область                             б) асиміляція не відбувається 

3. Швидше                            в) асиміляція за глухістю 

4. Бейсбол                              г) асиміляція за місцем творення і м’якістю 

5. Андрій                               д) асиміляція за місцем і способом творення 

                                                е) асиміляція за способом творення і м’якістю 

                                                є) асиміляція за дзвінкістю 

Тестові питання з більше ніж однією відповіддю 

1. У котрих із поданих фонетичних слів відбувається повна асиміляція? 
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1. Віддзвеніло. 2. Переїжджати. 3. Талісманний. 4. Отчий. 5. Комашці. 

6. Розситити. 7. Дудчастий. 8. Зжати. 9. Марокко. 10. Без свитки. 11. На 

квітці. 12. Від дяка.  

2. Визначте види асиміляції у слові на смужці. 

1. Прогресивна. 2. Регресивна. 3. Повна. 4. Часткова. 5. Сучасна. 

6. Історична. 7. За глухістю. 8. За дзвінкістю. 9. За м’якістю. 10. За 

твердістю. 11. За місцем творення. 12. За способом творення. 

 

Тестові питання відкритого типу 

1. За розташуванням звуків, які взаємодіють при комбінаторних змінах, 

розрізняють асиміляцію контактну і …  

2. Скільки глухих приголосних звуків у поданому переліку слів (при 

повторенні звуків рахуються всі в різних словах): тчуть, обличчя, радишся, 

солдатчина, боротьба, марокканець, відчути, молотьба, кращий, нижчий, 

солодший, краєзнавець, вогкість? 

3. Укажіть, скільки разів повторюється звук [ж] у визначеній групі слів: 

на стежці, ріжте, віджати, сиджу? 

4. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в групах 

приголосних? Шістнадцять, пискнути, тріснути, мести, колисці, 

студентський, красти, хвастливий, пісний, голодний. 

 

Тема 4.2. Морфонологія 

Практичне заняття №8 

Чергування голосних фонем 

План 

1. Предмет і завдання морфонології.  

2.  Морфи як варіанти однієї морфеми.Зв’язок фонеми і морфеми. 

3. Найдавніші чергування голосних фонем сучасної української 

літературної мови. 
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4. Чергування голосних фонем, зумовлені пізнішими фонетичними 

процесами: 

а) /е/ та /о/ з /і/; 

б) /е/ та /о/ з нулем звука; 

в) /е/ та /о/ після шиплячих та /ј/; 

г) /и/ з /о/ у фонемосполуках /ри/, /ли/. 

Практичні завдання 

A. Підготуйтеся за планом до опрацювання теми, використовуючи 

подані матеріали. 

B. Умійте дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

C. Виконайте завдання самостійної роботи до теми. 

D. Опрацюйте завдання та тести до теми. 

E. Складіть тези до публікації №8.  

F. Виконайте письмово подані нижче вправи.  

 

1. До поданих слів доберіть споріднені, які ілюстрували б найдавніші 

чергування голосних. 

З р а з о к : вінок – вити – сувої – сувій: /і/- /и/ - /ой/ - /ій/. 

Скочити, кроїти, лізти, гребти, катати, сідати, застерігати, ломити, 

могти, різати, нести, ноша, меливо, добиратися, вхопити. 

2. Подані слова транформуйте так, щоб простежити чергування |о|, |е| з |і|. 

Запишіть їх. 

Володимирів, сусідів, Михайлів, Аркадіїв, В’ячеславів, Олександрів, 

Віталіїв, Потапів, робота, поле, коло, вести, пекти, шести, зело, променя, 

плече, Сергіїв, Андріїв, Петрів, Василів, Владиславів, деканів, товаришів, 

Денисів, Богданів, онуків, синів, Вікторів, дядьків, директорів, дідів. 

3. Уставляючи пропущені букви е чи о, поділіть подані слова на три 

групи: лексеми, у яких після шиплячих, |j| закономірно вживається: а) фонема 
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|е|, б) фонема |о|; в) слова, у яких вживання фонем |е|, |о| у названій позиції не 

відповідає фонетичній закономірності. Обґрунтуйте свій поділ.  

Ч..столюбний, щ..кою,  щ..міти, ч..мусь, ш..лудивий, щ..лепа,  веч..рами,  

ж..реб’ятко, пш..ничний, пш..но, ч..рга, гай..к, бдж..лами, з ч..ла, ч..рнецтво, 

ш..лестіння, ч..ремшина, виш..нька.  

Завдання роботи в аудиторії 

4. Доберіть до наведених слів такі їх форми або споріднені слова, щоб у 

кожній парі було чергування /о/, /е/ з нулем фонеми. Слова чи словоформи з 

випадними фонемами /о/, /е/ підкресліть однією рискою, зі вставними – 

двома, а лексеми, у яких чергування не відбувається, – хвилястою лінією.За 

якою ознакою розрізняються випадні й вставні /о/, /е/? 

Стежка, вишня, посол, дерти, темний, сорочка, по землі, зерно, по 

пісочку, віночок, овес, хмаринки, голосочок, крижинки, згоден, гребель, весь, 

овес, вітер, хлопця, згадки, весна, вихор, зернина, сонце, хлопця, кожен. 

5. До поданих слів доберіть споріднені слова з усіма можливими 

найдавнішими чергуваннями голосних. Поясніть усі зміни в значенні 

(лексичному та граматичному), якщо вони є, які передаються за допомогою цих 

чергувань. 

Скочити, беру, нести, могти, котити, збирати, замітати, текти, 

стелити, дерти, лізти, ціпок, лити, спати, пливти, посол, дрижати, 

клонитися, везти, гребти, трусити, ліпити, кузня, сито, висихати. 

Додаткова література до теми №4.2 

1. Асіїв Л. Морфонологія: проблеми і перспективи дослідження // Вісник 

Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 52. С. 296–305.  

2. Залеський А. М. З історії українського вокалізму // Мовознавство. 

1968. № 5. С.25–33. 

3. Залеський А. М. Прослідки зредукованих голосних у слабкій позиції в 

українській мові // Мовознавство. 1986. № 6. С. 51 – 62. 

4. Касевич В. Б. Морфонология. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 

160 с. 
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5. Кравченко М. В. Морфологічні явища і словотвірна структура слова // 

Укр. мова і літ. в шк. 1984. № 6. С. 51−55. 

6. Німчук В. В. Історія дзвінких африкат і засобів їх позначення в 

українській мові // Мовознавство. 1992. № 2. С. 7–14. 

7. Півторак Г. П. Занепад зредукованих Ъ і Ь та його вплив на 

формування фонологічної системи української мови // Мовознавство. 1998. 

№ 2–3. С. 3−13. 

8. Пономаренко С. С. Морфонема і морфонологічні процеси при 

словотворенні в сучасній українській мові // Наукові праці. Філологія. 

Мовознавство. Миколаїв : Видавництвово ЧДУ  ім.  Петра Могили, 2016 . Вип . 

266. Т . 278. С . 109–113. 

9. Скляренко В.Г. Наголошені вставні голосні в східнослов’янських мовах 

// Мовознавство. 1980. № 4. С. 34–38. 

10. Флаєр М. Четверта палаталізація задньоязикових приголосних в 

українській мові: північноукраїнські говори // Мовознавство. 1992. № 1. С. 3–

10. 

11. Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. Харків, 2002. 

1054 с. 

12. Шкуратяна Н. Г. Про чергування голосних // УМЛШ. 1979. № 2. 

С. 60–65. 

13. Шкуратяна Н.Г. Рука – ручка – на руці, нога – ніжка – на нозі // Укр. 

мова і літ. в шк. 1979. № 3. С.62–65. 

 

Практичне заняття №9 

Чергування приголосних фонем 

План 

1. Чергування приголосних, пов’язані з першим перехідним 

пом’якшенням (г, к, х – ж, ч, ш). 

2. Чергування приголосних, пов’язане з другим і третім перехідним 

пом’якшенням (г, к, х – з, ц, с). 
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3. Чергування приголосних при сполученні з /й/. 

4. Чергування приголосних /г/, /к/, /х/ – /ж/, /ч/, /ш/ – /з′/, /ц′/, /с′/ 

перед суфіксами -ськ-, -ств-. 

5. Зміни приголосних перед суфіксом -ин-. 

6. Чергування голосних і приголосних фонем, які становлять 

специфіку української мови. Евфонічні чергування. 

7. Чергування в групах приголосних фонем сучасної української 

літературної мови. 

Практичні завдання: 

A. Підготуватися за планом до опрацювання теми, використовуючи подані 

матеріали. 

B. Опрацювати завдання для самоконтролю і тести до теми. 

C. Виконайти письмово подані нижче вправи.  

 

1. До поданих слів доберіть інші словоформи або споріднені слова, у 

яких наявні чергування приголосних фонем, і запишіть. Підкресліть 

приголосні, які чергуються. Дайте історичне пояснення кожній зміні. 

Дружба, гуркіт, зробити, душно, чистий, око, любити, сміх, вік, 

ознака, затока, мазати, славити, птах, нагорода, книга, небезпека, 

почистити, графити, сидіти, дорога, ліпити, загроза, літати. 

2. Утворіть від наведених слів форми кличного відмінка, поясніть 

чергування. 

Парубок, юнак, байрак, чоловік, дивак, співак, друг, швець, кравець, Олег. 

3. Від поданих слів за допомогою суфікса -ськ(ий) утворіть прикметники. 

Поясніть правопис новоутворених слів. 

Виборг, Кобеляки, Аустерліц, варяг, Галич, Гамбург, Гаага, Донець, 

Запоріжжя, Одеса, Прага, Рига, чех, Тбілісі, Коростень, турист, Оскол, 

Золотоноша, Ніжин, таджик, черкес, Калуш, босяк, казах, ненець, Бучач, 

чумак, Полісся, Ятрань, калмик, Рига, Сиваш. 
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Завдання роботи в аудиторії 

4. До поданих слів доберіть споріднені слова з усіма можливими 

чергуваннями фонем, що позначені виділеними літерами. 

Токар, садити, скочити, різати, плакати, муха, друг, захист, плескати, 

сікти, трусити, топити, пасіка, колиска, Буг, батіг, боковий, вухо. 

5. Визначте характер і умови чергування задньоязикових і горлової з  

передньоязиковими м’якими приголосними фонемами. 

З р а з о к: рука – руці : /к/ - /ц´/ (давальний відмінок однини іменників 

жіночого роду); козак – козацький: /к/ - /ц´/ (перед суфіксом –ськ-ий). 

Подруга, око, вухо, ріг, муха, Острог, провідник, волох, горох, турок, 

робітник, універмаг, калмик, грек, Магдебург, Карабах, Буг, перука, повага, 

Америка, фартух, чех, молоко, оборіг, помічник, Кривий Ріг, балка, пиха, 

дівчинка, перемога, муха, Рига, співбесідник, бібліотека, дорога, друг, друк. 

6. Змінивши слово або підібравши споріднене, визначте характер і умови 

чергування передньоязикових зубних приголосних із передньоязиковим 

ясенними. 

З р а з о к: Запрошений (запросити): /с/ – /ш/ (перед суфіксом пасивних 

дієприкметників -ен-ий). 

Кошу, нагороджувати, ноша, огорожа, сердечно, свічка, оплачувати, 

воджу, вожу, прощу, прошу, погрожувати, уміщувати, кажуть, урожай, 

розморожений, пряжа, відкручувати, розміщувати, перепишу, ходжу, плачу, 

сонечко, розпещений, насаджувати, виношувати, личко, обмолочу, кручений. 

7. Визначте характер чергування приголосних у поданих парах. 

а) чергування задньоязикових і горлової фонеми з передньоязиковими 

зубними приголосними. 

б) чергування м’яких передньоязикових приголосних із твердими 

передньоязиковими приголосними. 

в) чергування проривних передньоязикових зубних приголосних з 

відповідними щілинними. 
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З р а з о к: Вінець – вінчати (2, /ц´/ - /ч/); птах – птаство (1, /х/ - /с/); мету 

– мести (3, /т/ - /с/). 

Збараж – збаразький, князь – княже, насидіти – насиджений, козак – 

козацтво, ведмідь – ведмежий, Золотоноша – золотоніський, пропаду – 

пропасти, веду – вести, каліка – каліцтво, хлопець – хлопче, криниця – 

криниченька, вівця – овечий, хотіти – хочу, плетуть – плести, убогий – 

убозтво, полуниця – полуничка, їда – їсти, сідати – сісти, молодець – 

молодечий, Дрогобич – дрогобицький, латиш – латиський, проповідник – 

проповідництво, радість – радощі, хлопець – хлопчина, водиця – водиченька, 

відповідати – відповісти. 

8.У поданому тексті знайдіть слова з усіма можливими найдавнішими 

чергуваннями голосних і приголосних. 

Вечеря 

На Україні довго побутував звичай, який зберігся й донині, хоч стільки 

було спроб викоренити його. На Різдво діти носили вечерю родичам, 

хрещеним батькам. Тому звичай так і називався «вечеря» або «носити 

вечерю». Мати давала дитині кошик чи зав’язувала у вузлик миску куті, 

прикриту зверху трьома книшами, калачами, паляницями, хлібинами, або 

пирогами, глечик узвару і ще з їстівного щось: ковбасу, кров’янку чи смажену 

рибу, печене сало чи шматок шинки. Дитина стукала в хату: «Прислали 

батько й мати вечерю, а я приніс!» А в хаті відповідали: «Щоб ти здоровий 

ріс!». Наїдки з вдячністю приймали, лагодили дітям навзамін такий же 

вузлик, частували пряниками, цукерками, горішками й наділяли дрібною 

монетою. 

Носили вечерю й дорослі: куми до кумів, одружені діти до батьків чи 

діда й баби, породілля («онука») до тієї баби, яка в неї приймала дитину 

(«баба», «бранка»). Тоді збиралася гостина, всі сідали до столу, випивали 

по 2 – 3 чарки горілки. 

На початку століття український етнограф Василь Кравченко записав: 

«Там, куди принесли вечерю, частують. Господиня хати (мати чи кума), 
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розв’язавши миску, бере звідти одного книша, залишає в себе, а свого кладе 

в миску й все те повертається туди, звідки принесено. Це – ввічливість, що 

має такий зміст: «Дуже раді. Що одержали від вас хліб, не погордуйте й 

нашим, але ваш власний добробут мусить залишатися непорушним». 

Чудовий звичай обмінюватися вечерею символізував єднання родини, 

близьких людей, надії на майбутній урожай і добробут (Л. Артюх). 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи до теми 

I. Виконайте завдання: 

Завдання №17. Доберіть самостійно приклади та вмійте 

прокоментувати: 

а) випадки, у яких виявляється морфонологічна функція найдавніших 

чергувань голосних; 

б) випадки, коли: 1) чергування /о/ та /е/ з /і/ не відбувається; 2) коли 

фонема /і/ виступає незакономірно; 

в) можливі відхилення від чергувань /е/ з /о/ після шиплячих та /j/, що 

зумовлені різними причинами. 

Завдання №18. Розробіть тести (20 питань) із тем практичних до 

модуля (відповіді подайте на окремому аркуші). 

Завдання №19 (індивідуальне). Дайте оцінку викладу теоретичного 

матеріалу з теми «Морфонологія сучасної української літературної мови» в 

шкільному підручнику. Чи задовольняють Вас подані теоретичні відомості, 

запропоновані вправи? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається чергування /о/, /е/ з /і/: 

а) Київ, пиріг;  б) бійся, ворона;  в) хрін, смерть;  г) війна, італієць. 

2. У поданих словах потрібно вставити о або а. Укажіть, де в усіх словах 

одного варіанта пишеться однакова літера: 

a) к...ровай, г...рячий, б...рсук, випров...джати; 

б) перем...гати, х...зяїн, г...рячка, к...чан; 
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в) б...гач,  п...гано , ...таман, допом...гти; 

г) л...мати, м...настир, л...пата, ск...тити; 

д) г...няти, л...пух, зм...гатися, к...лач. 

3. Чергування /о/, /е/ з нулем звука відбувається внаслідок: 

а) занепаду редукованих;  

б) дії закону закритого складу;  

в) додаткового підняття язикової спинки до твердого піднебіння;  

г) чергування приголосних. 

4. Зʼясуйте, у якому рядку є слова, при утворенні яких не відбувається 

чергування приголосних:  

а) пташина, кожушина, глушина; 

б) рибʼячий, сверблячий, хлопʼячий; 

в) чарівниця, мрійниця, попутниця; 

г) мавпячий, павичий, оленячий. 

5. У котрій із поданих пар головний вияв голосної фонеми чергується з її 

позиційним варіантом? 

а) його – йому; б) летіти – літати; в) вести – ведуть; г) правда – 

праведний; ґ) листя – листок; д) малювати – намальований; е) війти – ввійти.  

6. У котрому рядку всі пари слів містять чергування головного й 

комбінаторного вияву приголосної фонеми? 

а) голуб – голубка, зважити – зважся, коротко – коротший, день – дня, 

високий – вищий; 

б) ялинці – ялинка, печуть – печуться, розбити – розписати, доріжка – 

доріженька, віз – воза; 

в) річка – річці, пишуть – пишіть, звістка – звістці, ніготь – нігті, студент 

– студентський; 

г) зцідити – зчистити, березень – березня, п’ять – п’ятдесят, молодий – 

молодший, бік – боку. 
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7. Усі слова в рядку мають чергування передньоязикової фонеми в 

спільнокореневих словах або формах того ж слова із задньоязиковою чи 

горловою: 

а) ноша, пороша, ворожий, дружина; 

б) комашка, женуть, сторожа, занедужати; 

в) печиво, урожай, служба, потічок; 

г) молочний, сердешний, сушений, ображено; 

ґ) побічний, ведмежий, криниченька, поважно. 

8. Встановіть відповідність між явищем  та прикладом 

a) чергування /о/, /е/ з нулем звука                                  1) Київ  

б)  чергування /о/ або /е/ з /і/                                              2) лісок 

в)  перша палаталізація задньоязикових приголосних   3) гайок 

г) чергування звуків /е/ та /о/ після шиплячих та й         4) плачеш 

                                                                                               5) ворог 

9. Визначте правильне співвідношення: чергування та його історична 

причина: 

a) бережок                               1) зміна сполучення з+ϳ 

б) проводжати                           2) зміна сполучення с+ϳ  

в) в’яжеш                                  3) перша палаталізація задньоязикових 

г) подрузі                                  4) друга палаталізація 

д) запишу                                  5) зміна сполучення д+ϳ 

 

 

Практичне заняття №10 

Контрольна робота 

Дивись орієнтовні контрольні завдання до розділу «Морфонологія» 
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КРЕДИТ 5. ОРФОЕПІЯ 

Тема 5.1. Орфоепія як розділ науки про мову 

Практичне заняття №11 

План 

1. Орфоепія як розділ мовознавчої науки. Вимова та правопис. Орфоепія 

та культура усного мовлення. 

2. Сучасні орфоепічні норми. Усталення орфоепічних норм української 

мови. Суспільне значення орфоепічних норм. Причини відхилень від 

орфоепічних норм. Дотримання орфоепічних норм як одна з основних умов 

забезпечення високої культури усного літературного мовлення. 

3. Основні риси української літературної вимови: 

3.1. Вимова голосних у ненаголошеній і наголошеній позиціях; 

3.2. Вимова приголосних: дзвінких і глухих; губних приголосних 

звуків; вимова африкат, м’яких і пом’якшених приголосних; вимова сполучень 

кількох приголосних; шиплячих приголосних. 

5. Орфоепічні норми окремих граматичних форм. 

6. Особливості вимови слів іншомовного походження. 

7. Засоби евфонії сучасної української мови. Евфонічні чергування 

голосних і приголосних. 

Практичні завдання 

A. Підготуйтеся за планом до опрацювання теми, використовуючи 

подані матеріали. 

B. Умійте дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

C. Виконайте завдання самостійної роботи до теми. 

D. Опрацюйте завдання та тести до теми. 

E. Складіть тези виступу на тему: «Фонетичні засоби милозвучності 

української мови». Для ілюстрації тез самостійно добирайте приклади з 

сучасної літератури. 

F. Виконайте письмово подані нижче вправи. 
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1. Затранскрибуйте подані слова і поясніть, на яке правило української 

орфоепії дібрані приклади: терен, становище, зозуля, іноді, качан. 

2. Поясніть особливості вимови приголосних у сполуках з іншими 

приголосними. З’ясуйте, де потрібно, причини розходжень між написанням і 

звучанням. 

Колисці, після, дня, копистці, шістнадцять, студентський, ромашці, 

заквітчаний, дігтяр, світло, пні, торгівля, дочці, одягаєшся, дивиться, зважся, 

студентство, поїздці, мучся, веснянка, петля, пізня, співвітчизники, 

надзвичайний, невістці, Марічці, контрастний, туристський, шістдесят, 

шістсот, зустрічатися, страх, справжній, винісши, тулиться, віддзвеніти. 

3. Користуючись орфоепічним словником, запишіть слова, правильно 

наголошуючи їх.  

Абихто, абичий, абияк, авіапошта, авторка, адже, адрес, азбест, атлас, 

акомпанемент, агукати, адамашковий, атлет, атракціон, аякже, брова, верба, 

виконання, гнала, завдання, заголовок, єретик, кишка, кропива, новий, обруч, 

одинадцять, ознака, розбір, сімдесят, читання, фольга, чотирнадцятий. 

Додаткова література до теми №4.2 

1. Алексєєва О. С. Українське усне мовлення студентів: 

удосконалення орфоепічних норм [Електронний ресурс] / Інформаційна освіта 

та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: IX Міжнародна науково-

практична конференція, Одеса, 8–9 вересня 2016 року. С. 307–318. Режим 

доступу: http://opu-konf.at.ua/2016/stran_6_do_konza_2016_15_07-302-313.pdf 

2. Жовтобрюх М. А. Основи і принципи української літературної 

вимови // Українська мова і література в школі. 1976. №6. С. 63–65. 

3. Залеський А. М. Як треба вимовляти шиплячі звуки? // Рідне слово. 

К. : Наук. думка, 1974. С. 38–45. 

4. Микитин М. Л. Формування орфоепічних норм української 

літературної мови // Мовознавство. 1996. № 1. С. 37 – 43. 

5. Мовчун Л. В. Фонетичні варіанти і семантика: прийменник / 

префікс в (у) // Урок української. 2000. № 9. С. 33–36. 

http://opu-konf.at.ua/2016/stran_6_do_konza_2016_15_07-302-313.pdf
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6. Огієнко І. Наочна таблиця милозвучності української мови // 

Дивослово. 1996. № 5 – 6. С. 16–23. 

7. Пентилюк М. І. Варіантні форми як засіб евфонії // Українська мова 

і література в школі. 1987. № 1.  С. 63–69. 

8. Пентилюк М. І. Виховуємо чуття мови (дещо про засоби 

милозвучності) // Українська мова і література в школі. 2004. № 2. С. 5–8. 

http://ridnamowa.prosvita.org.pl/zdjecia/pdf/rm/11.pdf 

9. Пентилюк М. І., Гайдаєнко І. В. Евфонічність української мови // 

Рідні джерела / Освітній науково-методичний журнал. К., 2003. №2. С. 23–25.  

10. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. К. : Вежа, 1994. 

11. Пещак М. Комп’ютерне відтворення сучасної української орфоепії 

// Дивослово. 2003. № 2. С. 25–28. 

12. Помірко Р.С. Про фонетичні зміни у запозичених словах // 

Мовознавство. 1980. № 1. С. 74–78.  

13. Прокопова Л. І. Соціофонетичний нарис українського мовлення 

сучасної молоді // Мовознавство. 1990. № 3. С. 17 –26.  

14. Ражда О. Т. Евфонія в системі засобів виразності мовлення // 

Вивчаємо українську мову та літературу. № 26 (354) вересень 2013 р. С. 4–7. 

15. Тимошенко П. Д. З історії формування орфоепічних норм нової 

української літературної мови // Українське усне літературне мовлення. К., 

1967. С. 114–124. 

16. Тимошенко П. Д. Фонетичні і морфологічні особливості стильових 

різновидів української літературної мови / У зб.: Теоретичні проблеми 

лінгвістичної стилістики. К., 1972. 

17. Тоцька Н. І. Засоби милозвучності української мови // Урок 

української. 2003. № 10. С. 29–32.  

Завдання роботи в аудиторії 

Завдання №20. Виправте помилки у вимові окремих носіїв мови. Поясніть 

тип помилок (фонологічна чи фонетична), з’ясуйте причини їхнього 

виникнення. Слова запишіть фонетичною транскрипцією. 
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«Танцую», «чюю», «двенадцять», «шепочє», «дзякую», «досиць», 

«біжиць», «кабінєт», «Бацьківщина», «чяс», «руіна», «чєревикі», «виручяю», 

«мітрополіт», «афорізм», «кроф», «стешка», «любоф», «тіятр», «хвіртка», 

«Боровік», «чіпси», «сьвато», «щястья», «тєхничні можливості», «пісьня», 

«сьміх», «робе», «базарь», «кобзарь», «ро блю», «бу ло», «пи шу», «буде ». 

Завдання №21.  

А. Охарактеризуйте вимову голосних в українській мові. Наведіть 

приклади. 

Б. Охарактеризуйте вимову приголосних в українській мові. Наведіть 

приклади. 

Завдання №22. Охарактеризуйте вимову /ґ/ та /г/. 

1. Ґудзик упав і скотився на ґанок. Ґава подумала: з'їм на сніданок. I 

гонорово ґава ходила, Ґудзик шукала – ґулю набила (Л. Голота). 2. Годувала 

ґава ґавенят на ґанку. Зготувала в горщику гарну запіканку ( Н. І. Библів). 3. 

Гостей у Івана повна хата, ґазди і ґаздині (В. Стефаник). 4. На який ґатунок 

я маю на чужій призьбі сидіти? (В. Стефаник). 5. Нагорілий ґніт блиснув, 

зашкварчав, сиза іскорка стрельнула вгору і згасла (Панас Мирний). 6. Від 

села до Розкопаної Могили і від Розкопаної Могили до села засновиґали люди 

(М. Вінграновський). 7. Ґави сидять на верхівці дерев і каркають – буде хуґа 

(З народ. прикмет). 

Завдання №23. Затранскрибуйте подані слова і поясніть, на яке правило 

української орфоепії дібрані приклади: гриб, дід, дужка, рибка, відкоркувати. 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи до теми 

Виконайте завдання: 

Завдання №24. Запишіть визначення поняття «орфоепія» за шкільним та 

вузівськими підручниками, довідниками та іними джерелами. Порівняйте 

подані теоретичні відомості. 

Завдання №25. Дотримуючись правильної літературної вимови, 

прочитайте вголос подані вище тексти – «Свята стародавніх слов’ян», 

«Святий Миколай», «День матері», «Вечеря». По можливості, зробіть 
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магнітофонний запис чи запис на диктофон. Прослухайте тексти в записові. 

Проаналізуйте свою вимову. 

Завдання №26. Проведіть лінгвістичне дослідження «Фонетичний 

портрет відомої людини (політичного діяча, науковця, співака…)». Підготуйте 

презентацію з відео- та аудіоматеріалами (інтерв’ю, записи уривків пісень 

тощо). З’ясуйте, наскільки вимова особи відповідає українським орфоепічним 

нормам:  

– специфіка вимови голосних звуків, чи відбувається нормативна 

акомодація голосних під впливом палаталізованих приголосних / вокалічна 

асиміляція;  

– особливості вимови приголосних звуків та їхніх сполучень; 

– помилки в наголошуванності слів.  

По можливості, якщо є відхилення, охарактеризуйте причини порушення 

орфоепічних норм (вплив іншої мови, діалекту, індивідуальні фізіологічні 

особливості тощо). Визначте шляхи усунення помилок. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. З якої мови запозичено слово орфоепія? 

А                    Б                    В                Г                 Д 

латинської    англійської    німецької    грецької    італійської 

2. З’ясувати правильну вимову слова можна за: 

а) словником наголосів; 

б) орфоепічним словником; 

в) тлумачним словником; 

г) орфографічним словником; 

д) перекладним словником. 

3. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх словах 

рядка: 

а)  п’і р´і
Ꞌ
ч’:а],  три

е
 к’і

Ꞌ
ши ],  му

Ꞌ
чи

е
шс´а]; 

б)  в’ідjіж:а
Ꞌ
ти],  п°ос'т´і

Ꞌ
 ниj],  арти

Ꞌ
с’ц´і]; 

в)  в’ідц´і
Ꞌ
дже

и
ни ], п’і в’ідра

Ꞌ
],  п’ати

е
л´і

Ꞌ
т´:а]; 
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г)  з´і jа
Ꞌ
ли ],  м°о

Ꞌ
ли

е
ц´:а],  п’ід:у

Ꞌ
бни

е
к]; 

д)  жал´уг’і
Ꞌ
дн´іст´],  к°ор´і

Ꞌ
н´ч и к],  ан´ітеле

Ꞌ
н´]. 

4. Встановіть відповідність між науками та об’єктами їхнього вивчення: 

1 фразеологія              А) стійкі сполучення слів 

2 лексикологія           

 

Б) правила укладання словників  

3 орфографія                    В) сукупність умовних знаків, за допомогою    

яких мова     передається на письмі 

4 орфоепія                Г) система правил однакового написання слів і   

їх форм  

5 лексикографія               Д) словниковий склад мови 

 Е) звукові особливості літературної вимови   

звуків і словосполучень  

 

5. Мовна норма, що обумовлює правильність вимови голосних, 

приголосних звуків та звукосполучень у потоці мовлення… 

 

Тема 5.2. Одиниці і засоби надсегментної фонетики 

Практичне заняття №12 

План 

1. Словесний наголос і ритмічна структура слова.  

2. Наголос як одиниця фонетики.  

3. Словесний наголос, його функції. Акустичні й артикуляційні 

відмінності наголошених складів від ненаголошених.  

4. Місце наголосу в слові. Рухомий і нерухомий наголос при словозміні й 

словотворенні. Акцентна дублетність. 

5. Фонетичні слова. Поняття про проклітики та енклітики. Головний та 

побічний наголос.  

6. Акцентологія як розділ мовознавства.  
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7. Інтонація як одиниця фонетики. Функції інтонації. Компоненти 

інтонації: фразовий наголос, паузи, мелодика, тембр і темп. Типи інтонації в 

українській мові. Основні інтонаційні конструкції. 

Практичні завдання: 

A. Підготуйтеся за планом до опрацювання теми, використовуючи подані 

матеріали. 

B. Умійте дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

C. Виконайте завдання самостійної роботи до теми. 

D. Опрацюйте завдання та тести до теми. 

E. Виконайте вправи. 

 

1. Визначте, користуючись акцентологічними словниками, наголос у 

поданих словах. 

Вимова, олень, дочка, випробування, перевертень, житло, вертихвістка, 

веретено, завдання, черговий, загадка, вимова, літопис, вишиванка, хутряний, 

гуртожиток, інженерія, випадок, рукопис, кілометр, чотирнадцять, 

скрутний, верба, висіти, вітчим, граблі, кидати, подруга, решето, п’яниця, 

здобуток, соломина, договір, середина, твердий, фартух, жалюзі, пасти, 

легкий, читання, предмет, урочистий, кропива, виправдання, спина. 

2. Робота зі словниками: 

А. Зі словника наголосів випишіть 20 (двадцять) слів з основним (акутом) 

та побічним (гравісом) акцентами. 

Б. З акцентологічного словника випишіть 15 (п’ятнадцять) лексем, у яких 

наголос виконує смислорозрізнювальну функцію. Лексичне значення 

виписаних слів поясніть письмово, використовуючи тлумачний словник. 

В. Зі словника наголосів випишіть лексеми, у яких трапляється 

рекомендований і допустимий наголоси. Запам’ятайте акцентуацію таких слів. 

Додаткова література до теми №5.1 

1. Багмут А. Й. Інтонація як засіб мовної комунікації. К.: Наук. думка, 

1980. 
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2. Берковець В.В. Словникове і фонетичне слово в сучасній 

українській мові // Дивослово. 1999. № 1. С.10–11. 

3. Борисюк І. В. Інтонація і культура мовлення // Укр. мова і літ. в шк. 

1978. № 1. С. 32–38.  

4. Бровченко Т. О. Інтонаційні засоби мовної експресивності // 

Мовознавство. 1989. № 2. С. 49–55. 

5. Булаховський Л. А. Український літературний наголос 

(характеристика норми). К.; Львів, 1947. 

6. Вербич Н. Напрями дослідження інтонації // Українська мова. 2006. 

№ 1. С. 82–90. 

7. Винницький В. М. Акцентна дублетність і кодифікація // 

Мовознавство. 1983. № 6. 

8. Винницький В. М. Деякі теоретичні питання акцентології // 

Мовознавство. 2003. № 5. С. 14 – 25. 

9. Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові. К. : Рад. 

школа, 1984. 160 с. 

10. Винницький В. М. Українська акцентна система: становлення, 

розвиток. Львів, 2002. 578 с. 

11. Винницький В.М. Акцентуаційні етюди. Жовкла : Місіонер, 2004. 

280 с. 

12. Вовк П. С. Теорія центрів і периферії фонологічної та 

акцентологічної систем. К., 1997. 

13. Желязкова В. В., Зинякова А.А. Наголошення іменних частин мови 

в поемі «Енеїда» І.П. Котляревського : [монографія]. Миколаїв : «Іліон», 2017. – 

238 с. 

14. Задорожний В. Проблеми наголошення: від теорії до практики 

мовокористування // Українська мова і література в школі. 2005. № 5. С. 146–

152. 

15. Задорожний В. Б. Як наголошення збагачує мову // Культура слова. 

2002. Вип. 60. С. 18–23.  
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16. Мановицька А. Я. Наголос і його роль у мові // Укр. мова і літ. в 

шк. 1980. № 3. С. 65–69. 

17. Міщенко Т. С. Вплив позиції складу на акустичні характеристики 

голосних // Мовознавство. 1980. № 2. С. 31–36. 

18. Медушевський А. П. Складовий і словесний наголос української 

мови // Укр. мова і літ. в шк. 1972. № 9. С. 26–34. 

19. Митрополит Іларіон. Український літературний наголос. Вінніпеґ, 

1952. 

20. Погрібний М. І. Українська літературна вимова / Украинское 

литературное произношение: навч. посіб. – Дніпропетровськ : Трансформ, 1992. 

(аудіокнига). 

21. Потебня А. А. Ударение / [подгот. к изд. В. Ю. Франчук ]; 

[отв. ред. К. К. Целуйко] ; Акад. наук УССР, Ин-т языковедения 

им. А. А. Потебни. К. : Наукова думка, 1973. – 172 с. 

22. Пристай Б. Р. Подвійне наголошування в сучасній українській 

літературній мові // Укр. мова і літ. в шк. 1992. № 5–6. С. 41–42. 

23. Сербенська О. А. Складні випадки наголошування слів // Урок 

української. 2004. № 7. С. 24–26.  

24. Скляренко В. Г. Історія українського наголосу. Іменник. К. : 

Наукова думка, 2006. 710 с. 

25. Скляренко В.Г. Історія українського наголосу. Дієслово. К. : 

Наукова думка, 2017. 703 с. 

26. Юрчук Л. А. Російсько-українські акцентуаційні паралелі // 

Українська мова і література в школі. 1971. № 3.  

 

Завдання роботи в аудиторії 

3. До поданих прикметників російської мови подайте українські 

відповідники. Поставте наголос в обох мовах. Запам’ятайте місце наголосу в 

обох мовах. 

Босой, новый, мягкий, простой, старый, твердый, толстый, 
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черствый. 

4. До кожного поданого слова випишіть паралельно однозвучне слово з 

іншим наголосом. Розбийте утворені пари слів на дві групи: а) слова, що 

можуть мати два різні наголоси без зміни значення; б) слова, що зі зміною 

наголосу змінюються в лексичному або граматичному відношенні. 

Користуйтеся словником. 

Весняний, сім’я, ремінь, засік, поверх, вершковий, приклад, трапеза, атлас, 

фарфор, усмішка, також, денце, срібло, слідом, недарма, надвоє, людський, 

лупа, беззахисний, колос, зерно, заголовок. 

5. Утворіть форму поданого слова, яка відрізнялася б наголосом від 

початкової. Усно визначте, яка характерна риса українського наголосу 

виявляється при цьому. 

Брат, провідник, сім, ходити, копійка, бути, син, дочка, дояр, 

доступитися, Василь, сторона, колесо, долото, друг, припливти, десять, свій, 

весло, ложка, відвезти, козак, вісім, баєчка, стартувати, моховик, муркотіти, 

мудрець, квилити, квітка, мій, берег, біб, блудити, богатир, болото, чотири, 

овес, розграфити, залити, гість, кінь, промінець, пісок, один, вечір, дно, відро, 

комин, миска, горобець, писати, кричати, село, гай, пити, нуль, новина, ріка. 

6. Із текстів «Святий Миколай» і «Свята стародавніх слов’ян» (с. 144–145) 

випишіть у три стовпчики фонетичні слова: а) із проклітиками; б) із 

енклітиками; 3) із проклітиками і енклітиками водночас. 

 

Завдання №27. Робота в групах. 

А. Перепишіть слова, правильно поставивши наголоси: вимога, олень, 

дочка, випробування, перевертень, житло, вертихвістка, веретено. 

Б. Перепишіть слова, правильно поставивши наголоси: випадок, рукопис, 

кілометр, чотирнадцять, скрутний, верба, висіти, нездійснений. 

Завдання №28. У поданих віршованих уривках розставте за ритмом 

наголоси. Визначте: чи є розходження в акцентуванні слів у поезіях та в 

сучасній українській мові? Поясніть. 
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1. Вхопив камінчик, – прицілився, 

Зажмурив око, – приложився, 

І Ремула по лобу хвись! (І. Котляревський). 

2. А князь наш бідний що помислить? 

Адже ж за воїнів нас числить, 

За внуків славніших дідів (І. Котляревський). 

3. Земле, моя всеплодющая мати, 

Сили, що в твоїй живе глибині, 

Краплю, щоб в бою сильніше стояти, 

Дай і мені! (І. Франко). 

4. Праця ввела мене в тайники темні, 

Відки пісень б’є чарівна пора, 

Нею дива прояснилися земні, 

Загадка нужди людської стара (І. Франко). 

 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи теми 

I. На прикладі короткого зв’язного тексту (5–6 речень) розкрийте суть 

силового, логічного та емфатичного наголосу. 

II. Запишіть визначення акценту, його типи за різними мовознавчими 

джерелами. Відповідь проілюструйте прикладами. 

III. Тезисно опрацюйте № 10 зі списку додаткової літератури до теми. 

IV. Виконайте завдання: 

Завдання №29. Розставте словесний і логічний наголоси у відомій пісні 

«Цвіте терен». 

Цвіте терен, цвіте терен, 

Ой візьму я кріслечко, 

Листя опадає 

Сяду край віконця, 

Хто в любові не знається, 

Іще очі не дрімали, 
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Той горя не знає. 

А вже сходить сонце. 

 

А я, молода дівчина, 

Хоч дрімайте, не дрімайте, 

Вже горя зазнала, 

Не будете спати: 

Вечероньки недоїла, 

Десь поїхав мій миленький 

Нічки недоспала. 

Іншої шукати. 

Завдання №30. Укладіть бібліографію акцентологічних словників 

української мови. Опрацюйте (письмово) вступні статті до цих словників й 

ознайомтеся зі змістом їхньої основної частини; підготуйте усну зв’язну 

розповідь та презентацію. 

Завдання №31. Проведіть лінгвістичне спостереження. 

Випишіть із роману (за власним вибором) приклади коротких і довгих 

фонетичних фраз, поділіть слова на склади, поставте наголос. 

Складіть словниковий диктант (індивідуальні завдання) з 20–25 слів зі 

складними випадками наголошування слів. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Термін «акцент» походить з: 

а) грецької мови; 

б) латинської мови; 

в) німецької мови; 

г) англійської мови; 

д) французької мови. 

2. Перевірити акцентуацію слів можна за: 

а) тлумачним словником; 

б) словником наголосів; 
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в) етимологічним словником; 

г) фразеологічним словником; 

д) енциклопедією української мови.  

3. Основний наголос у слові називається: 

а) гравіс;   б) акут;   в) логічний;   г) рухомий;   д) смисловий. 

4. В українській мові наголос: 

а) силовий, вільний, рухомий;   

б) силовий, постійний, рухомий; 

в) силовий, постійний, нерухомий; 

г) динамічний, вільний, нерухомий. 

5. Особливе виділення голосом слова в речення з метою підкреслити 

важливість його в смисловій структурі речення називається 

а) наголосом акцентної групи;     б) емфатичним наголосом;  

в) синтагматичним наголосом;     г) логічним наголосом. 

6. Укажіть функції наголосу в українській мові:  

а) коментувальна;                б) смислорозрізнювальна;  

в) форморозрізнювальна;    г) семантико-граматична; д) комунікативна.  

7. Знайдіть неправильно наголошене слово: 

а) ало
Ꞌ
графи; б) оле

Ꞌ
нь; в) на

Ꞌ
бряк; г) комфо

Ꞌ
рт; д) ре

Ꞌ
крут. 

8. Знайдіть слово, у якому наголос поставлено неправильно: 

а) обмін;   б) графіті;   в) одинáдцять;   г) житлó;   ґ) чорнозе´м. 

9. У якому варіанті наголос не падає на о: 

а) кроїти;   б) дощечка;   в) рукопис;   г) показ;   д) разом. 

10. У парах слів сестри – сестри, викликати — викликати, нитки – 

нитки наголос виконує ….функцію. 
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Практичне заняття №13 

ТЕМА 5.3. Склад. Складоподіл 

План 

1. Склад і складоподіл в українській мові. Склад як одиниця фонетики. 

Визначення складу в мовознавчих джерелах. 

2. Склад з артикуляційного та акустичного погляду. Функції складу. 

3. Основні теорії складу (сонорна, експіраторна, м’язового напруження). 

4. Структура складу та його компоненти. Типи складів: прикриті, 

напівприкриті та неприкриті;відкриті, закриті та напівзакриті.  

5. Складоподіл в українській мові. Принципи складоподілу сучасної 

української мови. 

6. Неоднозначність складоподілу в українській літературній мові, її 

причини. Складоподіл і поділ слова для переносу слів із рядка в рядок. 

Практичні завдання: 

A. Підготуйтеся за планом до опрацювання теми, використовуючи 

подані матеріали. 

B. Умійте дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

C. Виконайте завдання самостійної роботи до теми. 

D. Опрацюйте завдання та тести до теми. 

E. Виконайте вправи: 

1. Розбийте подані слова на склади. Установіть типи складів (відкритий, 

неприкритий; відкритий, прикритий; закритий, неприкритий; закритий, 

прикритий). Поясніть, чи збігається членування слова на склади з його 

морфологічною будовою. 

З р а з о к: автомобіль – [а -то-мо-б’і л´] 1. а - –закритий, неприкритий. 

2. -то- – відкритий, прикритий. 3. -мо- – відкритий, прикритий. 4. -б’іл´ – 

закритий, прикритий. 

Перекладач, коштовний, казка, міністр, лінгвістика, розтопити, грудка, 

старший, сумка. 
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2. Перекладіть подані слова українською мовою, з’ясуйте в них межі 

складоподілу, охарактеризуйте склади: мгла, вытворять, прежний, ландыш, 

драгоценный, речь, удобный, пренебрегать, аромат, пион, пустой, приманка, 

отчаяние, достоинство, пестрый, пирожное, подписка, присекать, с 

изюминкой. 

Додаткова література до теми №5.3 

1. Вишня Л. І. Вивчення складу у зв’язку з правилами переносу // 

Укр. мова і літ в шк. 1979. № 3. С. 46–50. 

2. Міщенко Т. С. Вплив позиції складу на акустичні характеристики 

голосних // Мовознавство. 1980. № 2. С. 31–36. 

3. Плевако Н. Г. До питання про складоподіл, морфологічну будову слова 

і правила переносу // Укр. мова і літ. в шк. 1974. № 1. С. 78–80. 

4. Трійняк І. І. Склад і наголос / І. І. Трійняк // Укр. мова і літ. в шк. – 

1965. – № 7. – С.44-49. 

 

Завдання роботи в аудиторії 

3. Розбийте подані слова на склади. Встановіть типи складів. Поясніть, чи 

збігається членування слова на склади з його морфологічною будовою. 

Безпечність, сестра, кілце, алфáвíт, блюдце, океан, маніяк, війна, голка, 

могти, дружба, стерегти, підсадити. 

4. Подані слова спочатку поділіть на склади, а потім – на частини для 

переносу. Усно визначте спільне і відмінне між ними. 

З р а з о к: се-стра – се-стра, сес-тра, сест-ра. 

Земля, невістка, пізній, чорніти, передмістя, міцний, майструвати, 

відчистити, мудрий, листопад, гвинтівка, вістря, вийти,перейняти, навчання, 

пістряк, відважний, відвезти, рослина,визнання, вивчений, рюкзак, перстень, 

ознака, жасмин,підвестися, корисний, видра, відвага, вийняти, мандрувати, 

перейти, провалля, усмішка, відро, тепло, аеропорт, зачерствілий. 

5. Запишіть слова у дві колонки. У першій поділіть їх на склади, а в другій 

– на морфеми. 
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З р а з о к:         Склади:               Морфеми:  

                          вив-ча-ти             ви-вч-а-ти 

Розбивати, просьба, молотьба, навчений, вийди, зайченя, імені, зірваний, 

підтримувати, мудрість, відкликаний, зокрема, братів, тріска, печений, сіяч, 

носити, дояр, загадка, діждуся, деревина, весело, затишно, дроворуб, перехід, 

вихід, перелаз, весняний, ніяк, бджілка, сорока, людина. 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи теми 

Виконайте завдання: 

Завдання №32. Проведіть лінгвістичне дослідження. 

Чим відрізняються принципи фонетичного складоподілу від 

орфографічних правил переносу? Доведіть Ваші тези власними прикладами. 

Завдання №33 (індивідуальне). Дайте оцінку викладу теоретичного 

матеріалу з теми «Склад. Складоподіл» у шкільному підручнику. Чи 

задовольняють Вас подані теоретичні відомості, запропоновані вправи? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Знайдіть слово, у якому обидва склади відкриті, прикриті, 1–ий із них 

наголошений: 

а) стайня;      б) зшиток;        в) синя;       г) серце.  

2. У якому з варіантів усі три слова відповідають такій схемі: 1-й склад 

закритий наголошений , 2-й – відкритий ненаголошений? 

   А                 Б                            В                 Г                 Д 

               мілко           вишня                спаржа           пасти         гострий 

               глядач         гірко                   мірка              спосіб        розтин 

3. У якому варіанті подано правильний перенос слова? 

а) пас-ся;      б) ґуд-зик;     в) ра-ді-о;       г) боль-ов-ий. 

4. У якому варіанті подано неправильний перенос слова? 

А                         Б                    В                      Г                  Д 

   сон-ний               паль-ма          ви-ход-жу            учи-тель           ко-льо-ри 

5. Які слова мають один закритий склад? 

а) зірвати;   б) кораблик,   в) перевізник;   г) пів’яйця;  
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д) розбити;   е) ганчір’я;   є) приміський;   ж) начальник.  

6. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому реченні. 

Признаюсь – заздрю планетам: вони мають свої орбіти 

(М. Коцюбинський). 

 

КРЕДИТ 6. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ 

Практичне заняття №14 

Тема 6.1. Графіка  

План 

1. Графіка української мови. Поняття графеми. 

2. Український алфавіт. Буквені і небуквені графічні знаки.  

3. Співвідношення між буквами українського алфавіту та фонемами 

української літературної мови. 

а) букви для позначення голосних і приголосних  фонем; 

б) звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та подвоєння букв; 

в) позначення м’якості приголосних на письмі; 

г) способи позначення фонеми й. 

Практичні завдання: 

A. Підготуйтеся за планом до опрацювання теми, використовуючи 

подані матеріали. 

B. Умійте дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

C. Виконайте завдання самостійної роботи до теми. 

D. Опрацюйте завдання та тести до теми. 

E. Виконайте письмово подані нижче вправи. 

 

1. Вставте в слова літери г чи ґ. Поясніть лексичне значення виділених 

курсивом слів. 

...ора, ...уазик, ...уси, дзи...а, ...лина, ...лей, …яур, ...едзь, ...валт, під...рунтя, 

реми...ати, ...речний, за...рати, …расувати, за...рати, ...лянець, зи...за..., 



186 

 

об…рунтований, а...рус, ...уля, ...андж, ...ніт, дзи...лик, ...ирли...а, ...і...ієна, 

…ешефт, ...атка, ...упати, ...о...ель-мо...ель, ...ава, ...алка, фата мор., .ана, ...удзь, 

...ерцо..., ...азда, ...ала...ан, ...винт, ...ран-прі, ...люкоза, джи…іт, ...раматика, 

слен..., смо..., спа...еті, ...ліцерин, персона ...рата, фу...а, ху...а, я...дташ, 

...армонія, ра...у, дема...о...ія, ...ума, ма...незія, ...ел...отати, ...і...ант, ...алактика, 

...офре, а...онія. 

2. Випишіть у три колонки слова, у яких: 1) звуків і букв порівну; 

2) звуків менше, ніж букв; 3) звуків більше, ніж букв. 

Аб юзер, плаваю, пяльці, рідний, дзенькіт, лінія, люстерко, щітка, 

фонологія, щедрість, жолудь, льох, цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, дзвонар, 

троє, ячмінний, льох, ідея, обсаджувати. 

3. Виконайте графічний аналіз таких слів: з’явиться, молотьба, 

безземелля. Схему аналізу подано в Додаткові № 6. 

4. Зробіть етимологічний аналіз слів:аґу, аґрус, ґанок, ґедзь, ґлей, ґрунт, 

дзиґа. 

Додаткова література до теми №6.1 

1. Бандура О. Становлення і розвиток письма // Українська мова та 

література. 1999. Січень. Число 4 (116). С. 8. 

2. Букву «Ґ» не забувайте. Тлумачний словник [Електронний ресурс] / 

Н.І. Библів. Полтава : ПОІППО, 2009. 75 с. Режим доступу: 

http://www.docme.ru/doc/225291 

3. Доленко М. Т. Графіка і орфографія сучасної української літературної 

мови // Укр. мова і літ. в шк. 1970. № 2. 

4. Загнітко А. П. Семантика великої літери // Лінгвістичні студії: Вип.1. 

Зб. наук. праць / укл. :Загнітко А. П. (наук. ред.) та ін. – Донецьк : ДонДУ, 1994. 

С. 150–154. 

5. Иванова Т. А. О названиях славянских букв и о порядке их в 

алфавите / Т. А. Иванова // Вопросы языкознания. – 1969. – № 6. – С. 

48−55. 

http://www.docme.ru/doc/225291
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6. Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки / В. А. Истрин. 2-е издание, 

перераб. и дополненное. М. : Наука, 1988. 189 с. 

7. Космеда Т. А. Графічні системи слов’янських мов: взаємовплив та 

прагматика // Наукові праці. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : 

Видавництвово ЧДУ  ім.  Петра Могили, 2016 . Вип . 266. Т . 278. С. 63–67. 

8. Майданович Т. Кирилиця і глаголиця: особливості створення та 

використання // Українська мова та література. 2000. №40.  С. 12. 

9. Німчук В. В. Дещо про графіку та правопис як елементи етнічної 

культури: історія ґ (До 60-річчя «Українського правопису») //Мовознавство. 

1991. №1. С. 9–10. 

10. Німчук В. В. Про графіку та правопис як елементи етнічної культури : 

історія ґ // Мовознавство. 1990. № 6. С. 3–10. 

11. Німчук В. В. Про графіку та правопис як елементи етнічної культури: 

історія ґ // Мовознавство. 1991. № 3. С. 12–21.  

12. Охрименко П. Поміркуємо над фактами (Про участь східних слов’ян у 

створенні і вдосконаленні кирилиці) // Прапор. 1990. № 8. С. 138–147. 

13. Паночко М. Літера “Ґ” в українській мові і укладання довідника слів з 

названою літерою // Другий міжнародний конгрес україністів. Доповіді і 

повідомлення: Мовознавство. Львів, 1993. С.214–217. 

14. Півторак Г. П. Виникнення писемності у слов’ян за сучасними 

науковими даними // Мовознавство . 1984. № 6. С. 32–37. 

15. Полюга Л.М. Думки з приводу нового українського правопису 1996 р. 

// Мовознавство. 1995. № 1. С. 11–14. 

16. Різник М. Г. Письмо і шрифт. К. : Вища школа, 1978. 150 с. 

17. Русанівський В. М. Виникнення письма на Русі, легенди і дійсність // 

Людина і світ. 1986. № 1. С. 30−33.  

18. Степаненко М. Найукраїнніша чи націоналістична (Учителеві й учням 

про історію української букви ґ). Укр. мова й літ. в сер. шк. 2000. № 3. С. 9–16.  

19. Тараненко О.О. Лінгвістичний і соціальний комплекс проблем навколо 

сучасного українського правопису // Мовознавство. 1995. № 1. С. 3–8. 
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20. Ткачук О. З історії розвитку графіки // Дивослово. 2000. № 1. 

21. Чак Є. Цей підступний апостроф (Бесіди про мову) // УМЛШ. 1990. 

№ 2. С. 67–69. 

Завдання роботи в аудиторії 

1. Відгадайте загадки. Затранскрибуйте відповідь. 

1. Кавунчики дрібненькі, / Смугасті  та кисленькі, / У колючки 

вбралися / І кущиком назвалися. 2. Лиш помилка суне носа – На підмогу її 

просим. Потанцює, покружляє І помилки вже немає! 3. У зимову сніжну пору 

Діти нас везуть угору. Летимо з гори щодуху, Тільки вітер свище в вухах. 

2. Відповідно до визначень запишіть слова. 

1. Як називаються вила з великою кількістю зубців, що мають 

заокруглення на кінцях і призначаються для навантаження картоплі та буряків? 

2. Багатозначне слово, що має такі значення: а) іскра, згасле вогнище. 

б) великий мідний горщик; в) старовинна мідна монета в 4 крейцера (мідна 

монета); г) ікра білої риби; ґ) поплавок в риболовецьких сітях; ж) головатий 

півень з голою шиєю, індик. З. Багатозначне слово, що має такі значення: а) 

сильний крик, шум, галас; б) насилля; в) крик про допомогу, оповіщення 

небезпеки. 4. Сильний вітер, буря зі снігом. 5. Годинник. 6. Шанобливо 

ввічливий у ставленні до людей; чемний. (За Н. І. Библів) 

Слова для довідки: ґаблі, ґалаґан, ґвалт, ґумка, ґречний, ґринджоли, дзиґар, 

аґрус, хуґа. 

3. Доберіть синоніми до слова ґречний. 

4. Слова з тексту «День матері» (с. 152) запишіть в алфавітному порядку. 

Усно назвіть букви, із яких складається кожне слово в першому реченні. 

5. Установіть, які літери в поданих словах не відповідають позначуваним 

звукам. Поясніть, чому. 

Безжурний, переконуються, легкий, розжитися, анекдот, стихнути, 

утверджується, віддзеркалення, на Марічці, шістнадцять, сподіваєшся, на 

тарілочці. 

6. Із поданих фонем складіть слова і запишіть їх. 
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З р а з о к: /к/, /ґ/, /у/, /и/, /ӡ/ – ґудзик. 

А. /м/, /а/, /а/, /т´/, /й/, /п/. Б. /к/, /у/,/л´/, /л´/, /а/. В. /с´/, /ш/, /о/, /ч/. Г. /н´/, 

/е/, /а/, /в/, /й/, /з/. Ґ. /дˆж/,/і/, /м/, /л´/. Д. /і/, /н/, /у/, /г/, /л´/, /дˆж/. Е. /ц´/,/а/, /е/, 

/з/, /й/. Є. /н/, /н´/, /н´/, /о/, /дˆж/, /р/, /а/, /е/, /а/. Ж. /в/, /о/, /н/, /м/, /а/, /л´/, /е/. 

З. /к/, /в/, /а/, /а/, /й/, /з/.  

7. Із поданих звуків складіть слова і запишіть їх. Усно назвіть букву, яка 

позначає кожен звук. 

З р а з о к: [а, е
и
, о, н´,ч, ў, в] – вовченя. 

А. [ж’:, б’, і, з, а]. Б. [ц´, е
и
, а, а, н, с, дˆж]. В. [н, н, г, и, а, е

и
, ĭ, ĭ]. Г. [ч, т´:, 

у, а, і, в’, дˆж]. Ґ. [дˆж, е
и
, е

и
, і, в’, н, п , р ]. Д. [ґ, і, ґ’, е, л, т]. Е. [ц´, с, у, т´:, а, в’, 

і]. Є. [и
е
, е, и, ш, в, в, н, ĭ]. Ж. [і, т´, с´, ч, ш, р, д, е]. З. [ў, н´:, о, а, п, ч, а]. И. [й, 

у, е, в’, і, л, ĭ]. І. [ĭ, ў, о, и, ґ, н, р, н, у, т]. Ї. [н´, а, о, ч, ш, д´ ]. Й. [к, н, и, т, о, ж:, 

ў, у]. К. [р, и
е
, с´, і, л´, й, ў, п, а].  

8. З’ясуйте функцію дефіса в поданих словах. 

Тихо-тихо, 2-ий курс, гама-випромінювання, Косач-Квітка, фак-ту, 

суфікс -ськ-, екс-чоловік, північно-західний, диво-люди, мати-й-мачуха. 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи теми 

Завдання №34 (індивідуальне). Підготуйте презентацію «Основні етапи 

розвитку письма». 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Із якої мови запозичено слово графіка? 

А                    Б                    В                Г                 Д 

латинської    англійської    німецької    грецької    італійської 

2. Що таке алфавіт? 

a)  32 голосні й приголосні звуки та букви; 

б) сукупність розташованих у певній загальноприйнятій послідовності 

букв;  

в) сукупність графічних знаків української мови; 

г) 33 букви та звуки, розташовані в певному порядку; 

д) умовні знаки для позначення звуків мови. 
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3. У якій редакції правопису вилучено літеру ґ? 

        а) 1921 р.;         б) 1928 р.;          в) 1933 р.;         г) 1945 р. 

4. Для якого способу письма характерні чітке каліграфічне накреслення 

літер, кожна з яких мала бути виписана окремо, розташована майже 

перпендикулярно до рядка?  

                а) скоропис;         б) в’язь ;          в) напівустав ;         г) устав. 

5. У яких словах збігається кількість букв і звуків? 

а) ін’єкція; б) братство; в) гаятися; г) боязнь; ґ) б’ються;  

д) вдячність; е) щуплість; є) портьєра; ж) кукурудза. 

6. Система начертальних знаків, за допомогою яких фіксується людська 

мова, що дозволяє розширити в просторі і часі комунікативні можливості 

мови... 

Практичне заняття №15-16 

Тема 6.2.  Орфографія  

План 

1. Українська орфографія. Основні поняття орфографії: орфограма, 

принцип правопису. Типи орфограм. Орфограми буквені і небуквені.  

2. Принципи українського правопису. 

3. Історичний розвиток правописної системи української мови. 

4. «Український правопис» 1993 р. видання: основні зміни і доповнення. 

5. Правописні проблеми кінця ХХ – початку ХХІ ст. Проект найновішої 

редакції «Українського правопису». 

6. Основні правила української орфографії. 

Практичні завдання 

A. Підготуйтеся за планом до опрацювання теми, використовуючи 

подані матеріали. 

B. Умійте дати відповіді на питання та завдання для самоконтролю. 

C. Виконайте завдання самостійної роботи до теми. 

D. Опрацюйте завдання та тести до теми. 

E. Виконайте письмово подані нижче вправи.  



191 

 

1. Поясніть правопис поданих слів. Доберіть українські відповідники. 

Значення незрозумілих слів з’ясуйте за словником. 

Алібі, аболіція, альтернація, авторитет, дебати, дефект, домінувати, 

конвенція, координувати, пріоритет, мер, анархія, реєструвати, 

репродукувати, репрезентувати, симптом, парламент, імпічмент, коаліція, 

кон’юктура, дискваліфікація. 

2. Подані слова запишіть українською мовою. Поясніть правопис. 

Значення незрозумілих слів з’ясуйте за словником. 

Аппассионата, ассимиляция, аппарат, агглютинирующий, ассистент, 

аббат, аккордеон, аккумулятор, аннотация, анналы, барокко, белладонна, 

булла, брутто, вилла, Геннадий, Голландия, Диккенс, эссенция, эллинист, 

иммиграция, иррациональный, интермеццо, идиллия, колоннада, Калькутта, 

либретто, нетто, пассаж, стаккато, фортиссимо, Яссы. 

3. Запишіть подані слова, розкриваючи дужки. Поясніть, чим зумовлене 

написання слів разом, окремо, через дефіс. 

(Вертикально) опущений, (високо) піднятий, (глибоко) шановний, 

(науково) медичний, (прямо) лінійний, (соціально) небезпечний, (швидко) 

змінний, (напів) темний, (штабс) капітан, (жук) короїд, (студент) філолог, 

(Дніпро) ріка, (жовто) гарячий, (військово) морський, (давно) минулий, 

(військово) зобов’язаний, (унтер) офіцерський, (давно) минулий, (західно) 

український, (трудо) день, пів (яблука), (ад’юнкт) професор, (член) 

кореспондент, (кіло) (вольт) ампер, (натюр) морт. 

4. Запишіть подані прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис. 

Грачев, Пчелин, Бакшеев, Элпатьевский, Луначарский, Илюшин, 

Малецкий, Местечкин, Лазарев, Москвин, Мишин, Трубецкой, Скиталец, 

Лаврентьев, Голицын, Игнатьев, Королев, Бугаев, Елкин, Гуляев, Ефимов, 

Державин, Малышев, Гришин, Арсентьев, Аникеев, Дергачев, Потемкин, 

Николаев, Хлуднев, Кончин, Песков, Егорычев, Моисеев, Голубев, Нехорошев, 

Пущин, Сенкевич, Рощин, Ягич, Чичиков, Кочин, Новиков, Писарев, Засулич, 

Гнедич, Лебедев, Муравьев, Гуревич, Ажаев, Семенов, Щипачев, Федоров, 
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Твердохлебов, Зверев, Васильєв, Бирюков, Величко, Карпачева, Швец, 

Задорожный. 

5. За словниками з’ясуйте значення понять «письмо» та «писемність». 

Додаткова література до теми №6.2 

1. Баранник Д. Х. Про загальну концепцію і структуру нової редакції 

українського правопису // Мовознавство. 1995. № 1. С. 3–16. 

2. Бистрицький М. Неофіційні зміни в чинній українській орфографії 

після четвертого видання: Порівняння видань правопису 1993 та 2012 року 

[Електронний ресурс] / Ізборник [Електронний ресурс]. К., 2012. Режим 

доступу: http://litopys.org.ua/pravopys/zminy.htm 

3. Борщ Р. Г. Підвищення орфографічної грамотності учнів : сценарії 

уроків // Рідне слово. Вип. 6. 2003. С. 4–37. 

4. Бурячок А.А. Про концепцію нової (остаточної) редакції 

українського правопису // Українське слово. 1995. 8 червня. С.14 – 15. 

5. Ващук В. О. Вироблення в учнів орфографічних навичок // 

Українська мова і література в школі. 1981. № 7. С. 68–72. 

6. Видайчук Т. Л. Історичний розвиток орфографічної системи // 

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. К. : Київський 

університет, 2001. Вип. 2. С.150 – 160. 

7. Віцюк А. Історичні витоки розвитку українського правопису 

[Текст] // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний 

та літературно-мистецький журнал. 2013. №1. С. 18–21. 

8. Гнатюк І. С. Про зміни в українському правописі // Українська мова 

і література в школі. 1991. №8. С. 4–9. 

9. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера?: словник-довідник. К. : 

Наук. думка, 2004. 204 с.  

10. Загнітко А. П. Семантика великої літери // Лінгвістичні студії: Вип. 1. 

Зб. наук. праць / Укл. : Загнітко А. П. (наук. ред.) та ін. Донецьк : ДонДУ, 1994. 

С. 150–154. 
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11. Зубков М. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. 

Х. : Торсінг, 2002. 208 с. 
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Завдання роботи в аудиторії 

5. Запишіть наведені сполуки слів, вибравши з дужок правильний варіант, 

а на місці крапок поставте пропущені букви: працював (у, в) бібліоте…і, 
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перебувати (у, в, уві) відрядже…і, пр…брати (у, в) хаті, вітати (з, із, зі) 

св…ятом, …фотографуватися (з, із, зі, зо) родиною, …ховати (у, в) скрині, 

…казав (і, й) пішов, учител… (з, із, зі, зо) стаж…м, поети (і, й) проза…ки, 

увага (і, й) об…режніс…т….  

6. Від поданих географічних назв утворіть прикметники. Поясніть їхній 

правопис. 

Тульчин, Чигирин, Болдіно, Цюрупинськ, Аляска, Алма-Ати, Баку, Куба, 

Поті, Сочі, Чита, Псков, Харків, Тетіїв, Ульяновськ, Артемівськ, Лозова, 

Гребінка, П’ятихатки, Буг, Виборг, Калуга, Норвегія, Острог, Прага, Рига, 

Запоріжжя, Абхазія, Сиракузи, Владивосток, Казбек, Кременчук, Череповець, 

Тбілісі, Черкаси, Золотоноша, Гаага, Лейпціг, Мекка, Цюріх, Кандалакша, 

Дамаск, Ніцца, Ясси.  

7. Уставте, де потрібно, пропущені букви. Поясніть. 

Роз’єднан…я, блажен…ий, роз…ява, війсь…комат, шале…ний, 

місь…ком, натхнен…ий, свяще…ник, роз…броїти, в…ажати, в…ічливий, 

закон…ий, ден…ий, возніс…я, числен…ий, свячен…ий, спасен…ий, неви…ість, 

старан…ість, непримире…но, невпин…о, сторіч…я, відкрит…я, Іл….я, річ…ю, 

л…ється, област…ю, зап’яст…я, чест…ю. 

8. Від поданих іменників утворіть прикметники чи дієслова. Запишіть їх. 

Випуск, швидкість, щастя, садист, контраст, ненависть, область, 

радість, комерсант, аспірант, дилетант, адвокат, абонент, совість, 

кількість, захист, контраст, тиждень, заздрість, проїзд, якість, ад’юнкт, 

брязк, тиск, місце, студент, агент, нацист, парламент, форпост, гігант, 

баласт, пацифіст.  

9. Чи правильно записано слова: хворостняк, шіснадцять, писнути, 

хвасливий, чесний, тижневий, плюснути, бризкнути, ремісник, брязкнути, 

студенство, зап’ясний, кістлявий, тиждневий, баластний. Відкоректуйте їх 

правопис. 

10. Від поданих чоловічих власних імен запишіть чоловічі й жіночі імена 

по батькові. Скористайтеся відповідним словником. 
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Анатолій, Ананій, Арсен, Артем, Альберт, Адам, Август, Андрій, Борис, 

Богдан, Броніслав, Василь, Вікентій, Володимир, Владлен, Валер’ян, Всеволод, 

Гаврило, Гліб, Гурій, Гордій, Григорій, Геннадій, Дорош, Дмитро, Данило, 

Давид, Євграф, Єлизар, Єгор, Євген, Євлампій, Захар, Зосим, Зіновій, Іпат, 

Іполит, Ігор, Ілля, Іван, Каленик, Клим, Кирило, Кость, Кузьма, Корній, Лазар, 

Леонтій, Любомир, Лука, Макар, Максиміліан, Мар’ян, Матвій, Микита, 

Микола, Назар, Наум, Нестір, Никодим, Овдій, Охрім, Опанас, Олексій, 

Олександр, Памво, Панкрат, Пантелеймон, Потап, Прохор, Петро, Порфирій, 

Роберт, Ростислав, Руслан, Радомир, Свирид, Спартак, Семен, Сергій, Сава, 

Тит, Тимур, Теодор, Тарас, Тимофій, Устим, Філарет, Фрол, Фрідріх, Федот, 

Харитон, Христофор, Хома, Юрій, Юхим, Юліан, Ярополк, Ян, Яків. 

11. Уставте на місці крапок пропущені літери в словах. Поясніть 

правопис префіксів. 

Бе…посередній, не…проможність, …характеризувати, бе…культурний, 

ро…формувати, ро…клад, бе…коштовний, бе…перечний, …кріпити, 

пр…освященство, п…р…сторога, о…шукати, пр…бігти, пр…сягнути, 

пр…красний, …мазати, пр…ховати, пр…боркати, о…трусити, пере…часний, 

пер…страхувати, пр…звище, пр…д’явити, пр…гірок, пр…близний, 

пр…подобний, пр…четність, пр…лучення, пр…злий, пр…звисько, пр…вселюдно, 

пр…голомшений, пр…буття, пр…писати, пр…паркувати, пр…ковувати. 

12. Розкрийте дужки. Поясніть правопис слів. 

(П, п)рава (Л, л)юдини, (К, к)онституційний (С, с)уд (У,у)країни,  (Ш, 

ш)шевченківський стиль, (Т, т)ичинене (С, с)лово, (Н, н)обелівська  (П, п)ремія, 

(З, з)аслужений (В, в)читель (У, у)країни, (С, с)юрреалізм, (П, п)едагогічний (У, 

у)ніверситет, (М, м)іністерство (В, в)нутрішніх  (С, с)прав (У, у)країни, (М, 

м)атір (Б, б)ожа, (Н, н)аціональний (Б, б)анк (У,у)країни, (П, п)резидент (У, 

у)країни, (Д, д)алекий (С, с)хід, (Ю, ю)рій    (Я, я)новський, (М, м)авка, (Р, 

р)ябко, (С, с)туденська (Р, р)ада, (В, в)улиця (Х, х)рещатик, (М, м)езозойська 

(Е, е)ра, (Х, х)арківщина.  
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13. Уставте на місці крапок, де потрібно, апостроф чи м’який знак. 

Аргументуйте.  

Вартіс…ть, борот…ба, чотир…ма, п’ят…сот, Хар…ків, тон…ший, 

м…який, пор…ядок, мавп…ячий, Солов…йов, ро…ятрити, бур…я, дев…ятсот, 

куп…юра, лихослів…я, в…язень, інтерв…ю, р…ясний, пів..ялинки, Лук…янівка, 

возз…єднання, св…то, Ірпін…с…кий, уман…с…кий, з…економити, зв…язок, 

двох…ярусний, дос..є, сер…йозний.  

14. Знайдіть слова, написання яких не відповідає нормам українського 

правопису. Запишіть їх правильно. Поясніть правила і принципи правопису всіх 

поданих лексем. 

Між’ядерний, прив’ялий, жирафячий, буряковий, Лукян, комп’ютер, 

травянистий, кювет, кольє, мілярд, карьєра; хрустнути, чесний, кістковий, 

перстні, блискнути, агенство, великопісний, провістник; бджолинний, 

ввілляти, священний, картопляник, забобоний, натхненник; пристол, ссадити, 

росчесаний, зформувати, пристарий, престаркуватий; галицьковолинське 

князівство, Всесвітня рада миру, національний банк україни, Панамський 

Перешийок, Венера милоська, Палеоліт; рентгенотерапія, розрив трава, 

мульти-мільйонер, штабскапітан, віцепризидентський, суспільно політичний, 

вугільно-чорний, хімічно зв’язаний, американсько-англійський; на опашки, у сто 

крат, доснаги, коли-не-коли, надзелень.  

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

Завдання №35. Підготуйте повідомлення на одну з тем: «Правописні 

дискусії наприкінці ХХ століття», «Шляхи вдосконалення українського 

правопису на сучасному етапі», «Використання основ теорії письма для 

поліпшення культури писемного мовлення».  

Завдання №36. Розробіть тести 20 (двадцять) питань до тем кредита 

(співвідношення між буквами і фонемами, система орфограм, принципи 

правопису в сучасній українській літературній мові, сучасні правописні 

проблеми). Відповіді подайте на окремому аркуші. 
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Завдання №37. Знайдіть у одному із текстів, поданих вище, орфограми, 

з’ясуйте правопис слів, що їх містять. Випишіть їх, згрупувавши за правилами. 

Завдання №38.  Складіть зв’язний текст (5–6 речень), використовуючи у 

його структурі слова з різними орфограмами. Теми до твору-мініатюри (на 

вибір): «Батьківський дім», «Мамина пісня», «Улюблена збірка поезій», 

«Подорож до моря», «Казка мого дитинства», «Останній шкільний дзвоник». 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Укажіть, у якому слові на місці крапок ставиться апостроф: 

а) медв…яний;    б) серм…яга;    в) різдв…яний;    г) мавп…ячий. 

2. Знайдіть варіанти, у яких є помилки в написанні слів: 

а) східно-слов’янський;           б) одним одна;         в) де-інде;  

г) мовно-літературний;            д)хоч-не-хоч.  

3. У якому з варіантів допущено орфографічні помилки? 

а) духмяний, радист, безперестанку; 

б) інвестиція, мавпячий, Поволжя; 

в) сшити, мільйонер, бреньчати; 

г) празький,  зчистити, портьєра; 

д) експеримент, схилити, арф’яр. 

4. Знайдіть варіант, у якому в обох словах відбувається спрощення: 

а) пес…ливий, ус...ний; 

б) безкорис...ливий, захис...ник; 

в) перехрес….ний, невіс...чин; 

г) кіс… лявий, мес...ник; 

д) виїз…ний, шіс…надцять. 

5.Знайдіть слово, у якому відбувається подвоєння приголосних: 

a) жадан...ий; б) ім….іграція; в) від...лити; г) незрíвнян...ий; ґ) Галич...на. 

6. У якому з варіантів допущено помилки в правописі префіксів, що 

закінчуються на приголосний? 

а) відкриття, неспроста;                    б) зсадити, підтримка;  

в) бесперестанку, счіплювач;             г) обкласти, безпечний;  
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д) розписка, відтінок. 

7. Укажіть рядок, усі слова якого написані правильно: 

a) верб’я, без’іменний, міжгір’я, розп’ятий, духмяний, черв’як; 

б) торф’яний, Святослав, В’ячеслав, рутвяний, без’ядерний, 

пів’яблука; 

в) слов’яни, м’який, мавп’ячий, м’яч, зоря, трьох’ярусний. 

8. Укажіть, яке іншомовне слово написане правильно з огляду на 

вживання літер и, і, ї : 

а) чизбургер; б) емфатичним наголосом; в) клепсідра; г) кофеін; д) консалтинг. 

9. Укажіть, які іншомовні слова написані правильно : 

а) тинейджер, джойстик; 

б) кастинг, клепсидра;  

в) піцца, лоббі; 

г) Цюріх, Чікаго; 

д) чіпси, скінхед. 

10.Укажіть рядки, усі слова в яких написано правильно: 

a)  різдвяний, рум’янці, намажся, пізній; 

б) парфумерія, приоритет, у жменці, фюзеляж;  

в) Сицилія, Гринвіч, Ніцца, журі;  

г) берегоукріплювальний, посусідству, на переріз, безбатченко. 

11.Визначте варіант, у якому подане слово при перекладі українською 

мовою пишеться зі знаком м’якшення: 

а) тюрма; б) Харьков; в) колье; г) уменшить; ґ) яблоньке. 

12. У якому рядку всі слова написано за одним принципом (фонетичним, 

морфологічним, традиційним та смисловим)? 

а) радісний, якщо, лимон, убозтво, ліщина 

б) багач, скиснути, корисний, бузький, товариство; 

в) левада, бюро, питати, ґрунт, щука; 

г) в’янути, щеня, лиман, по-перше, шістсот; 

д) десяток, пюре, скувати, удвох, явір. 
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13. Згідно з яким принципом правопису написано частини слів снишся, 

братство, книжці? 

Практичне заняття №17 

Підсумкова контрольна робота 

Тренувальні вправи для підсумкового контролю 

Завдання №39.  Відредагуйте речення. Розділіть кожне слово знаком 

переносу. 

Київський Університет імені Т. Шевченка – найбільш відоміший виш 

України. Слід відмітити, що в статті представлені цікаві результати 

багаторічної роботи авторів по досліджуваній проблемі. На літературному 

вечорі приймали участь поети і письменники різних поколінь. Поскільки гість 

не знав української мови, ми почали розмовляти на російській. Регістрація 

учасників олімпіади проводиться після посадження ТУ–104.  

З’ясуйте, у яких словах літери не відповідають позначуваним звукам. 

Поясніть, чому? 

Завдання №40.   Виконайте фонетичний аналіз п’ятьох слів (на вибір) із 

попереднього завдання (схему аналізу подано у Додаткові № 6). 

Завдання №41. До поданих слів доберіть споріднені слова, які 

ілюстрували б альтернації голосних: мішок, звечора, книжечка, чотири, 

чорниця, шостий, женити, пташечка, чернетка, ложечка, коник (свійська 

тварина), орел, лієчка, дня.  

Завдання №42. До поданих слів доберіть споріднені слова, які б 

ілюстрували чергування приголосних: бродити, голубити, гнати, горох, 

тратити, вік, їздити, поріг, дрюк, далекий. 

Завдання №43. 

Самодиктант 

Характеристика українського національного характеру, на яку дають 

нам право аналізи народного світогляду, виглядає так. По-перше, безумовною 

рисою психічного укладу українця є – емоціоналізм і сентименталізм, 

чутливість та ліризм; найяскравіше виявляються ці риси в естетизмі 
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українського народного життя і обрядовості; емоціоналізмом зв’язані, 

безумовно, і значні впливи протестантської релігійності на Україні, бо ж 

однією зі сторін протестантизму є висока оцінка в ньому «внутрішнього» в 

людині: одним з боків емоціоналізму є своєрідний український гумор, що є одним 

із найбільш глибоких виявів «артистизму» української вдачі… (Д. Чижевський). 

Виконайте орфографічний аналіз п’ятьох слів (на вибір) з попереднього 

завдання (схему аналізу подано у Додаткові № 6).  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

Поняття про фонему. 

Визначення звукового поля голосних і приголосних фонем  

сучасної української літературної мови 

Варіанти виконання лабораторної роботи визначте відповідно до 

порядкового номера в журналі академічної групи: 

 Варіант І – №1, 3, 5 тощо, Варіант ІІ – № 2, 4, 6 та інш. 

І. Завдання для I–II варіантів: замініть цифри на схемі відповідними 

назвами. Опишіть роботу мовного апарата в цілому і функцію окремих мовних 

органів при утворенні голосних (звук оберіть на вибір).  

 

 

ІІ.  

Завдання 1. 

Варіант І 

1. 41 (сорок одну) приголосну фонему в українській мові виділяє: 

а) Є. Тимченко;       б) О. Курило;      в) Л. Прокопова;  

г) О. Синявський;     д) М. Йогансен. 

2. 7 голосних фонем в українській мові виділяє 

а) Є. Тимченко;       б) О. Курило;      в) Л. Прокопова;  

г) О. Синявський;     д) М. Йогансен. 

 



203 

 

 

Варіант ІІ 

1. 12 (дванадцять) голосних фонем в українській мові виділяє: 

а) Є. Тимченко;       б) О. Курило;      в) Л. Прокопова;  

г) О. Синявський;     д) М. Йогансен. 

2. 90 приголосних фонем в українській мові виділяє 

а) Є. Тимченко;       б) О. Курило;      в) Л. Прокопова;  

г) О. Синявський;     д) М. Йогансен. 

Завдання 2. Дібрати з художньої літератури зразок тексту (прозового до 

0.5 стр.), зробити його запис фонетичною та фонематичною транскрипцією. 

Завдання 3 Зробіть повний фонетичний та фонематичний аналіз 3 (трьох) 

слів за власним вибором (схему аналізу подано в Додаткові № 6). 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

Визначення в тексті варіантів фонем, явищ асиміляції, дисиміляції і 

спрощення 

Варіант I 

Завдання 1. Запишіть слова фонематичною і фонетичною 

транскрипціями. Випишіть фонеми, що виявляються в позиційних і 

комбінаторних алофонах. Поясніть природу алофонів. 

Кіннотник, підживити, без жиру, збудження, піснярі, екзотичний, хоч 

би, коротший, квітці, підрісши, шістсот, сусідці, розсилається, відправлю. 

Завдання 2. Із поданих речень тексту запишіть фонетичною 

транскрипцією усі слова, у яких відбуваються асиміляційні зміни приголосних 

звуків. Схарактеризуйте їх за напрямком, контактністю, ознакою; укажіть, чи 

позначена ця зміна на письмі.  

Виконайте повний фонетичний розбір підкреслених слів. 

Уночі собор молодіє. Зморшок часу на ньому не видно, він мовби 

повертається до тієї козацької молодості, коли з комишини постав юним 

виквітом краси й уперше сяйнув у цих степах небесними півкулями своїх бань. 
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Виник мов із легенди. Після зруйнування Січі повержені запорожці заснували 

монастир у цих місцях, у плавнях, тут вони постригались у ченці, брали до рук 

замість шабель книги Святого Письма, чорною жалобою ряс прикривали 

буйно-червоні шаровари лицарів Запорожжя. І тоді було вирішено на їхній 

сумовитій раді збудувати собор, щоб піднісся він у небо над цими плавнями, що 

рибою кишать, над степами, де коні випасалися, щоб незломлений козацький 

дух жив у святій цій споруді (О. Гончар). 

 

Завдання 3. Поясніть відхилення від чергування /о/ з /е/ після шиплячих 

та /й/ у поданих словах. 

Чекати, вечоріти, щедрий, рожевий, кочегар, черпак, чепурний, рожевий, 

печера, кочерга, червоний, меншості, бджолі, гайочок, чемпіон, у пшоні, на 

чолі. 

Завдання 4. Із поданих речень випишіть слова, у яких відбулося явище 

дисиміляції. З’ясуйте її умови, напрям, чи фіксує її правопис. 

1. Дома батькові не спиться, і не спиться, й не лежиться – сів під 

рушники (М. Вінграновський). 2. Холодне срібло з висоти з-за хмари лине 

(В. Сосюра). 3. Людина він сердечна (З. Тулуб). 

Варіант II 

Завдання 1. Запишіть слова фонематичною і фонетичною 

транскрипціями. Випишіть фонеми, що виявляються в позиційних і 

комбінаторних алофонах. Поясніть природу алофонів. 

Підживлення, вокзальний, розсипається, принісши, тітці, ось де, 

післявоєнний, сміється, міццю, шістнадцять, півсаджанця, півжиття, без 

шапки, ллється. 

Завдання 2. Із поданих речень тексту запишіть фонетичною 

транскрипцією усі слова, у яких відбуваються асиміляційні зміни приголосних 

звуків. Схарактеризуйте їх за напрямком, контактністю, ознакою; укажіть, чи 

позначена ця зміна на письмі.  

Виконайте повний фонетичний розбір підкреслених слів. 
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Дмитро Яворницький щоліта тяжко трудився на розкопках курганів, 

записував по селах пісні, легенди, думи, перекази та примовки, не раз долав із 

лоцманами пасмо грізних порогів Дніпра, де й ребра йому ламало на бурхливих  

вирах серед  каміння. Позростаються кістки –  навесні Яворницький знов на 

порогах, на передньому з човнів стійма летить у вир. Кожна краплина 

людського досвіду, кожен добрий народний звичай для Яворницького мали 

неперехідну цінність. Усюди він був бажаним: матері запрошували, щоб він 

потримав новонародженого над купіллю; дніпровські лоцмани охоче брали його 

в човни, бо вважалося, що з цим мандрівним професором і найстрашніший 

поріг Ненаситець їх не поглине (О. Гончар). 

Завдання 3. Поясніть, чому не відбувається чергування фонем /о/ та /е/ з 

/і/ в поданих словах. 

Терен, горох, бережок, березень, чверть, вагоновод, шерсть, товстий, 

вихователь, кружечка, орел, борця, кишень, студент, закон, прапор, колос. 

Завдання 4. Із поданих речень випишіть слова, у яких відбулося явище 

дисиміляції. З’ясуйте її умови, напрям, чи фіксує її правопис. 

1. Хто спинить розлиття весняних буйних вод? (М. Рильський). 2. Поміж 

лицарів блискучих, поміж дам препишно вбраних королівна йде поволі (Леся 

Українка). 3. Рушницю було передано (О. Гончар). 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 

Визначення в словах орфограм і принципів їхнього написання 

Доберіть з художньої літератури зразок тексту (у межах 2 друкованих 

сторінок), зробіть його орфографічний аналіз. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

До розділу «Фонетика. Фонологія» 

Варіант I 

І. 1. Визначте і запишіть голосні звуки за поданими ознаками: 

а) переднього ряду, середнього підняття, нелабіалізований; 

б) заднього ряду, середнього підняття, лабіалізований; 

в) переднього ряду, високого підняття, нелабіалізований. 

2. Визначте і запишіть приголосні звуки за поданими ознаками: 

а) сонорний, передньоязиковий, зімкнений, носовий, пом’якшений; 

б) шумний, глухий, губно-зубний, фрикативний, твердий; 

в) шумний, глухий, губний, зімкнений, твердий. 

3. Визначте і запишіть слово за поданою характеристикою звуків: 

[1] – приголосний шумний, глухий, задньоязиковий, зімкнено-проривний, 

твердий; 

[2] – приголосний сонорний, передньоязиковий, вібрант, твердий; 

[3] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений; 

[4] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, фрикативний, 

твердий, свистячий; 

[5] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

наголошений.  

4. Запишіть подані слова фонетичною транскрипцією, згрупувавши їх за 

правилами: сюди, дні, принісши, вокзал, безсоромний, чітко.  

5. У якому із затранскрибованих слів є пом’якшені приголосні: 

а) [к°о
у
жу х]; б) [ба

 ˙
ĭка]; в) [ра ·д'іс'т']; г) [ве

и
се ли

е
ĭ]; д) [ж’і нка]. 

6. Знайдіть правильний варіант затранскрибованого слова найвужчий: 

а) [на jву
 
жчи

е
ĭ ];     б) [наĭву

 
жчиĭ];       в) [на˙ĭву

 
жчи

е
ĭ]; 

г) [наĭву
 
жчи

е
й];      д) [на˙ĭвушчи

е
ĭ]. 

7. За поданими ознаками визначте голосну фонему /и/: 

а) заднього ряду, середнього підняття, лабіалізована; 
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б) переднього ряду, високо-середнього підняття, нелабіалізована; 

в) переднього ряду, високого підняття, нелабіалізована; 

г) заднього ряду, високого підняття, лабіалізована; 

д) переднього ряду, середнього підняття, нелабіалізована. 

8. У якому з варіантів слово правильно записано фонематичною 

транскрипцією: 

а) [в°у
 
ли

е
ц'·а]; б)  дру

 
з'і]; в) /зозу

 
л'а/; г) /jа

 
г'ідка/; д) /кори

 
ц:е/. 

ІІ. 2.1. Визначте завдання фонетичної транскрипції. 

2.2. Запишіть звукове поле фонеми /ж/. 

2.3. Виділіть позиційні й комбінаторні алофони. 

Кігтик, ближчав, розшукування, з хати, пшеничний, запорожці, косьба, 

ткацтво, рюкзак, південний, зсідається. 

ІІІ. Запишіть поданий текст фонетичною і фонематичною 

транскрипціями. 

Українське слово. Ти частка тих, що вже давно померли, їх кров живуща, 

їх жага нетлінна, безсмертне і величне, як Говерла, багате і дзвінке, як 

Україна. Закоханим – ти лагідна, як мати, недругам – як постріл із гармати. 

Беру тебе, як скарб, в пісенній вроді з джерел, що не міліють у народі 

(Л. Луценко). 

Виконайте фонетико-фонологічний аналіз слова – безсмертне. 

Варіант II 

І. 1. Визначте і запишіть голосні звуки за поданими ознаками: 

а) заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований; 

б) переднього ряду, високо-середнього підняття, нелабіалізований; 

в) заднього ряду, високого підняття, лабіалізований. 

2. Визначте і запишіть приголосні звуки за поданими ознаками: 

а) сонорний, язиковий, фрикативний, м’який; 

б) шумний, дзвінкий, язиковий, африкат, твердий; 

в) шумний, дзвінкий, глотковий, фрикативний, твердий. 

3. Визначте і запишіть слово за поданою характеристикою звуків: 
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[1] – приголосний шумний, дзвінкий, передньоязиковий, щілинний, 

твердий, шиплячий; 

[2] – голосний переднього ряду, високо-середнього підняття, 

нелабіалізований, ненаголошений; 

[3] – приголосний шумний, глухий, передньоязиковий, зімкнено-

проривний, пом’якшений, подовжений; 

[4] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

наголошений. 

4. Запишіть подані слова фонетичною транскрипцією, згрупувавши їх за 

правилами: кульбаба, Дніпро, хочеться, просьба, горб, обмін.  

5. У якому із затранскрибованих слів є акомодовані приголосні: 

а) [в°ол°о ·с ':·а]; б) [г’і лка]; в) [н' і хт' і]; г) [л·у
 
·л'ка]; д) [шч°ур]. 

6. Знайдіть правильний варіант затранскрибованого слова український: 

а) [украї
 
н'с'ки

е
ĭ]; б) [укра·jі

 
н'с'киĭ]; в) [украjі

 
нски

е
ĭ]; г) [укра·jі

 
н´с´ки

е
ĭ];  

д) [укра·jі
 
н´с´ки

е
й ]. 

7. Серед поданих приголосних фонем знайдіть фарингальну: 

а) /й/ ;  б) /м/, /н/, /н'/; в) /б/, /п/, /в/, /м/, /ф/; г) /г/; д) /ґ/, /к/, /х/. 

8. У якому з варіантів слово записано фонематичною транскрипцією: 

а) |траге
 
д'іjа|; б) |пов'і

 
тр'а|; в) |м'і

 
сто|; г) |геро

 
 |; д) |шч'і

 
чка|. 

ІІ. 2.1. Визначте завдання фонематичної транскрипції. 

1.2. Запишіть звукове поле фонеми /ч/. 

1.3. Виділіть позиційні й комбінаторні алофони. 

Волочба, вужчав, без шуму, дьогтю, розмивання, латинський, сонячно, 

криворіжці, екзамен, напівсонний, зцілюється. 

ІІІ. Запишіть поданий текст фонетичною транскрипцією. 

Сивоок упродовж розмови жодного разу не поглянув на князя і не перервав 

своєї роботи...  І цей чоловік думає не про спочинок, а шукає собі ще роботи, 

береться за нове, і киплять у ньому якісь незбагненні пристрасті, вмить 

зачіпається він до сперечань із самим князем (П. Загребельний). 

Виконайте фонетичний аналіз слова – зачіпається. 



209 

 

До розділу «Морфонологія» 

I варіант 

1. Термін «морфонологія» походить із: 

а) латинської мови; б) грецької мови; в) німецької мови;  

г) англійської мови;  

д) французької мови. 

2. Які різновиди чергувань розрізняють в українській мові? 

а) комбінаторні та позиційні; 

б) фонетичні та історичні; 

в) традиційні та акомодаційні; 

г) позиційні та асимілятивні; 

д) фонетичні та живі. 

3. Яке з поданих чергувань фіксується тільки в українській мові? 

а) о, е з нульовою фонемою;  б) о, е з і;  в) е з о після шиплячих та й;   

г) е з о;  д) у з а. 

4. У якому зі слів відбувається чергування приголосного в давальному та 

місцевому відмінках? Як називається таке чергування? 

а) нога;      б) ноша;      в) сажа;      г) основа;      д) весна. 

5. Змінивши одну приголосну фонему на іншу, перетворіть свійську 

тварину, що відрізняється впертістю, в птаха. Який процес відбувається у 

новоутвореному слові ? Прокоментуйте. Осел –…. 

6. До поданих слів доберіть спільнокореневі, які б ілюстрували 

чергування голосних і приголосних. Як називаються такі альтернації ? За якої 

умови вони відбуваються ? Восени –…, ломити – …, завмерти –…, садок –…, 

пташечка –…, дорога –…. Подані й (чи) новоутворені слова введіть у твір-

мініатюру.  

II варіант 

1. Термін «альтернація» походить з: 

а) грецької мови; б) латинської мови; в) німецької мови;  

г) англійської мови;  
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д) французької мови. 

2. Термін «морфонологія» вперше зафіксований у роботах: 

а) Московської фонологічної школи; 

б) Празького лінгвістичного гуртка; 

в) Щербівської фонологічної школи; 

г) Лондонської фонологічної школи; 

д) Американської фонологічної школи.  

3. Чергування у-в, і-й, з-із-зі називаються: 

а) історичними; б) позиційними; в) рідкісними;  

г) традиційними;  д) необов’язковими. 

4. У якому з варіантів не відбувається чергування о, е з і в обох словах ? 

а) піч, горох; б) ворона, атом; в) верба, ніч; г) кров, бік; д) рік, липень. 

5. Перегрупувавши фонеми, перетворіть невеликий ліс у птаха. Який 

процес відбувається у новоутвореному слові ? Прокоментуйте. Лісок – …. 

6. До поданих слів доберіть спільнокореневі, які б ілюстрували 

чергування голосних і приголосних. Як називаються такі альтернації ? За якої 

умови вони відбуваються ? Ввечері –…, бережу – …, неньці –…, сон –…, казка –

…, прохання –…. Подані й (чи) новоутворені слова введіть у твір-мініатюру.  

 

До розділу «Орфоепія. Одиниці і засоби надсегментної фонетики» 

1. Перепишіть слова, правильно поставивши наголос:  

Варіант І: вимога, олень, дочка, випробування, перевертень, житло, 

вертихвістка, веретено. 

Варіант ІІ: випадок, рукопис, кілометр, чотирнадцять, скрутний, верба, 

висіти, нездійснений. 

2. Визначте межі складоподілу в поданих словах:  

Варіант І: парта, містити, знання, подвір’я, дружба, рідко, горобчик, 

бондар. 

Варіант ІІ: мова, міський, лінгвістика, гіркий, окраєць, письмо, мітка, 

боротьба. 
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Охарактеризуйте кожен склад.  

3. Чи правильно з’ясовано межі складоподілу в поданих словах:  

Варіант І: во/ло/сся, бо/ягуз/тво, сер/це, мі/зе/рне, чу/маць/кий. 

Варіант ІІ: пе׀ре׀ло׀ги, по׀сія׀не, лі׀жко, розз׀ява, вер׀хі׀вка. 

4. Доберіть слова, які відповідали б такій схемі: 

Варіант І: а) усі три склади відкриті, перший з них наголошений; б) 

перший склад закритий ненаголошений; другий – закритий наголошений; 

третій – відкритий ненаголошений. 

         Варіант II: а) обидва склади відкриті, другий з них наголошений; б) 

перший склад відкритий ненаголошений, другий – закритий наголошений, 

третій склад закритий ненаголошений. 

 

До розділу «Зміни звукового складу слів у мовному потоці. Орфоепія» 

(для усіх варіантів) 

І. 

1. Пом’якшення, або палаталізація, приголосних звуків відбувається 

внаслідок: 

а) дії закону відкритого складу; б) дії закону закритого складу; 

в)додаткового підняття язикової спинки до твердого піднебіння;  

г)чергування приголосних. 

2. Асиміляція – це… 

      а) закон; б) чергування; в) заміна; г) уподібнення; д) розподібнення. 

3. Термін «орфоепія» походить з: 

а) латинської мови; б) грецької мови; в) німецької мови;  

г) англійської мови; д) французької мови. 

4. Чергування /о/, /е/ з /і/ відбувається внаслідок:  

а) занепаду зредукованих; б) дії закону закритого складу; в) додаткового 

підняття язикової спинки до твердого піднебіння; г) чергування приголосних. 

5. Сукупність кількох фонетичних компонентів – це:  

а) мелодика, б) пауза; в) інтонація; г) наголос; д) ритміка. 
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ІІ. 

1. Прокоментуйте чергування /б/ з /блʼ/. 

2. Подайте приклади спрощення в групах приголосних. 

3. Прокоментуйте чергування /о/, /е/ з/ і /. 

ІІІ. 

1. Прокоментуйте першу перехідну палаталізацію приголосних 

(історичний коментар, приклади). 

2. З’ясуйте основні правила складоподілу. 

3. Прокоментуйте вимову голосних у ненаголошеній позиції. 

 

До розділів «Графіка. Орфографія» 

Варіант І 

1. Термін «орфографія» походить з: 

а) латинської мови;     б) грецької мови; в) німецької мови;  

г) англійської мови;   д) французької мови. 

2. Скільки букв в українському алфавіті ? 

а) 32;   б) 33;   в) 26;   г) 30;   д) 29. 

3. Які літери українського алфавіту позначають голосні звуки ? Запишіть 

їх. 

4. Чи є в українській мові звуки, які на письмі завжди позначаються 

сполученням двох букв ? Запишіть їх. 

5. В українській мові діють такі принципи орфографії: 

а) фонетичний, морфологічний, фонологічний; 

б) фонетичний, морфологічний, історичний, семантично-диференційний;  

в) смисловий, диференціюючий, історичний; 

г) фонетичний, морфологічний, історичний; 

д) морфологічний, історичний, традиційний, смисловий. 

6. Що вивчає графіка ? 

7. З’ясуйте суть історичного принципу правопису. Наведіть приклади. 



213 

 

8. Виконайте фонетико-фонологічний аналіз у зв’язку з орфографічним, 

графічним та орфоепічним поданих слів, попередньо поставивши потрібні 

букви замість крапок: на…вечір…я, пр…танц…вує. 

Варіант II 

1. Термін «графіка» походить з: 

а) латинської мови; б) грецької мови; в) німецької мови; г) англійської мови;  

д) французької мови. 

2. Якими термінами оперує орфографія? 

а) орфограма, алфавіт, принцип правопису; 

б) орфограма, орфографічне правило, принцип правопису; 

в) наголос, диференціююче написання, правопис; 

г) орфографічне правило, контрольна орфограма, написання великої 

букви; 

д) фонетичний принцип, буквена орфограма, пунктуація. 

3. Чи є в українській графіці літери, які не позначають жодного звука? 

Якщо є, то запишіть їх. 

4. Як називаються подані літери і яке звукове значення вони мають щ, ь, 

ї? 

5. На основі якого письма сформувалося сучасне накреслення літер 

української писемної графіки ? 

6. Що таке апостроф? З якою метою він уживається в українському 

правописі?  

7. З’ясуйте суть фонетичного принципу українського правопису. Наведіть 

приклади. 

8. Виконайте фонетико-фонологічний аналіз у зв’язку з орфографічним, 

графічним та орфоепічним поданих слів, попередньо поставивши потрібні 

букви на місці крапок: бе…ядерний, ві…критіст…. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

Абе тка [українська назва, утворена за вимовою від назв перших двох 

літер алфавіту «а» і «бе», очевидно, під впливом назв «азбука», «альфабет» і 

пол. abecadło (від вимови перших трьох букв a, be, ce)] – сукупність усіх літер 

або складових знаків, прийнятих у писемності якої-небудь мови й розміщених у 

певному усталеному порядку, що служать для писемної фіксації мовлення за 

принципом звуко-буквенної відповідності. Сучасна українська абетка є 

кириличною й складається з 33 літер. Інші назви ― áзбука, алфáвíт.  

Аʹзбука [назва утворена в давньоруській мові за зразком слів із основою 

на *-ā від давнішого  азъбукы, запозиченого зі старословʼянської мови, де 

 утворене за зразком грец. ἀλφάβητος («алфавіт») із назв двох перших 

літер абетки (грец. άλφα — ст.сл. , грец. βήτα — ст.сл. )]. Інші назви ― 

абе тка, алфáвíт. 

Акомода ція [< лат. accomodatio, від accomodo «пристосовую»] – 

фонетичний процес пристосування вимови суміжних приголосних і голосних 

звуків, унаслідок чого властивості одного звука частково поширюються на 

інший. 

А кут – основний наголос у словах. 

Акце нт [< лат. Accentus «наголос, інтонація, підвищення голосу», 

нім. Akzent, англ. stress, грец. τόνος] – 1) надсегментна одиниця мовлення. Інша 

назва ― наголос; 2) порушення орфоепічних норм внаслідок перенесення 

артикуляційної бази однієї мови на вимову звуків іншої, тобто своєрідна, 

специфічна вимова, притаманна мовцю, що говорить нерідною мовою.  

Акцентоло гія – розділ мовознавства, що вивчає природу, особливості й 

функції словесного наголосу. 

Акцентуáція 1) система типів наголошення того чи іншого лексико-

граматичного класу слів, що властиві конкретній мові; 2) те саме, що і наголос. 

Алітерáція [< лат. ad ‘до’ і littera ‘буква’] – повтор одного чи кількох 

приголосних у суміжних чи розташованих недалеко одне від одного словах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96#Історія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96#Історія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Ало графи – варіанти графеми: Д, д, д / Т, т, т, що мають зберігати певну 

схему побудови, «скелет» знака.  

Аломо рф, або аломо рфа [< грец. allos ‘інший’ та morphē ‘форма’] – 

варіант тієї самої морфеми, що має різний фонетичний склад, різні варіанти 

вимови та написання без зміни їх значення. 

Алофо ни [< грец. allos ‘інший’ та phōnē ‘звук’] – звуки, у яких 

проявляється певна фонема залежно від місця в слові, характеру сусідніх звуків, 

місця наголосу тощо. 

Алфáвíт [< грец. alphabetos, утворено від назв перших двох літер 

грецького алфавіту «альфа» і «бета» (у середньогрецькій мові «віта»)]. Інші 

назви ― абе тка, азбука.  

Альтерна нти – фонеми, які чергуються між собою в тій самій морфемі. 

Альтерна ція [< від лат. alternatio ʻчергування, змінаʼ] – чергування 

звуків, зумовлене певним фонетичним оточенням або морфологічною 

позицією. 

Антропофоніка, або власне фонетика, займається звуками мови в 

фізіологічному і акустичному аспектах. 

Апо строф [< від грец. αποστροφος  ‘звернений набік’] – нелітерний 

графічний знак, який не позначає звука. Як орфографічний знак відокремлює 

йотовані голосні від попередніх твердих приголосних: пʼять. Уживається 

також для позначення пропущеної кінцевої голосної попереднього слова перед 

початковою голосною наступного слова або розділяє приголосну префікса від 

кореня слова: У фонетичній транскрипції апострофом позначають напівмʼякість 

приголосних [бʼі
Ꞌ
лиі]. 

Артикуля ція [< лат. аrticulatio ‘розчленування’, від лат. artiсulo 

‘розчленовую; розбірливо вимовляю’] – робота мовних органів, спрямована на 

утворення будь-якого звука. 

Артикуляці йна ба за – сукупність артикуляцій, потрібних для утворення 

всіх звуків мови. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
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Асиміля ція [< лат. assimilatio < assimilo ‘уподібнюю’] ― фонетичне 

явище, що відбувається внаслідок взаємодії звуків тієї самої категорії як в 

умовах його творення (артикуляції), так і в акустичному відношенні. Інша назва 

― уподібнення. 

Асиміля ція графі чна – уподібнення звуків, яке зафіксоване на письмі. 

Асиміля ція диста нтна (несуміжна) – уподібнення несусідних звуків, 

розділених іншими звуками, що можуть знаходитися в межах одного складу і 

належати до різних складів. 

Асиміля ція конта ктна (суміжна) – уподібнення суміжних звуків. 

Асиміля ція прогреси вна – уподібнення наступного звука попередньому. 

Асиміля ція регреси вна – уподібнення попереднього звука наступному. 

Асонáнс – повтор одного чи кількох голосних в аналогічних ситуаціях. 

Афере за [< грец. apheresa, букв. ‘випадіння, позбавлення’] – фонетичне 

явище, що полягає у випадінні початкового звука слова для уникнення 

міжслівного збігу голосних або в сполученнях службових слів із 

повнозначними. Трапляється в говорах: додного (до одного), задно (заодно). 

Африка та [< лат. affrico ‘тру, обтираю’] – приголосний звук зі складною 

зімкнено-щілинною артикуляцією: зімкнення під час артикуляції розкривається 

і повітря миттю проходить із тертям через щілину (напр. [чʼ]). 

Білабіа льний (губно-губний) – приголосний звук, що утворюється 

зближенням чи змиканням губів. 

Бокови й при голосний – звук, що утворюється внаслідок тертя повітряного 

струменя об бокові краї (або тільки один край) передньої частини язика при 

зімкненні його з верхніми зубами чи альвеолами, а також середньої частини 

язика при зімкненні її з твердим піднебінням. 

Бу ква – графічний знак, який сам або в поєднанні з іншими знаками 

використовується для позначення на письмі звуків, фонем, їхніх основних 

варіантів та їхніх типових послідовностей. Інша назва – лі тера. 

Варіа нт (алофо н, алофо на) – конкретний вияв кожної фонеми в мовному 

потоці. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Варіа нт комбінато рний – той, що зумовлений характером сусідніх 

фонем. 

Варіа нт позиці йний – той, що пов’язаний з місцем у слові, положенням 

щодо наголосу. 

Варіа нт факультати вний – той, що зумовлений наявністю різних стилів 

вимови, впливом діалектного оточення. 

Веляризáція [< лат. velaris ‘задньопіднебінний’] – особливе забарвлення 

(ствердіння) приголосного звука, що виникає внаслідок підняття задньої 

частини спинки язика до м’якого піднебіння. 

Випадни й звук – звук, що чергується з нулем звука.  

Висота  зву ка – якість звука, зумовлена частотою коливання голосових 

зв’язок за одиницю часу: чим більша частота коливання, тим вищий звук, і 

навпаки – чим менша частота коливання, тим звук нижчий. 

Ви тримка – друга фаза, або центральна частина артикуляції звука, у 

період якої органи мовлення встановлені саме для цієї артикуляції звука, тобто 

проміжок між наступом (екскурсією) і відступом (рекурсією). Те ж саме, що 

експози ція. 

Вібра нт – сонорний приголосний, що утворюється внаслідок 

переривання видихуваного повітряного струменя ритмічно вібруючим 

активним органом мовного апарату. Те ж саме, що дрижа чий. 

Відкри тий склад ― склад, що закінчується на складотворчий звук 

(голосний або, в деяких мовах, складотворчий сонорний /р/ або /л/).  

Ві дступ – третя (остання) фаза артикуляції звука, коли органи мовного 

апарату після витримки повертаються в нейтральне положення. Те ж саме, що 

рекурсія.  

Вокалі зм [< лат. vocalis ‘голосний звук’] – система (склад) голосних 

звуків певної мови. 

Вставни й ― голосний чи приголосний звук, який стоїть відповідно між 

двома приголосними або голосними. 
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Втори нні приголосні ― приголосні, що утворилися внаслідок дії закону 

складового сингармонізму за першою чи другою палаталізацією, а також під 

впливом *j.  

В’я′зь ― вид старовинного декоративного письма, у якому окремі  літери 

й слова зливаються в суцільний орнамент.  

Гаплолóгія [< від грец. haploоs ‘однаковий, простий’ і logos ‘слово, 

вчення’] – явище, що полягає в спрощенні звукового складу слова внаслідок 

дисимілятивного випадання одного з двох сусідніх однакових чи подібних 

складів, трагікокомедія – трагікомедія. Різновидом гаплології називають 

аферезу, синкопу, апокопу. 

Гіпери зм [< від лат. префікса hyper ‘над, надміру’] – структурно 

видозмінена одиниця мови, яка виникла внаслідок пристосування однієї мовної 

системи до іншої. Це явище помилкового, непослідовного уявлення про 

структурну організацію мовної системи та її підсистем, наприклад: замiна 

нормативного [хв] на [ф]: фороба, фіст; [а] на [о]: огроном, обрикоса. Інша 

назва – гіперкоректність. 

Глагóлиця [< ст.сл.  ‘слово’] ― одна з двох (за більшістю версій 

перша) слов’янських азбук, створення якої приписують Кирилу Філософу, 

призначена для перекладу грецьких богослужбових книг слов’янською мовою 

та проведення церковних служб слов’янською мовою. 

Глухи й при голосний – той, який позбавлений голосового тону. 

Голосні  – звуки мови, що утворюються при вільному проходженні 

видихуваного повітря через ротову порожнину. 

Гра віс – побічний наголос у багатоскладових словах. 

Графе ма – це мінімальний змісторозрізнювальний знак письма, який 

складається з конструктивних елементів (графів), одиниця писемної мови (в 

алфавіті – літера, наприклад: а, б  тощо; у неалфавітних системах письма – 

скла довий знак, ієрогліф, ідеограма тощо).  

Грáфіка [< грец. graphikos, від graphō ‘пишу’] – сукупність усіх засобів 

письма певної мови, а також самі написання літер, допоміжних знаків; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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співвідношення писемних знаків із фонетичною системою мови, тобто 

співвідношення між буквами, звуками (фонемами); 2) розділ мовознавства, 

який вивчає співвідношення між графемами і звуками. 

Графíті [< італ. graffiti, букв. ‘віддряпані’] – стародавні написи й 

малюнки різного змісту, зроблені гострими предметами на посудинах, 

пряслицях, стінах споруд тощо. 

Губні  зву ки – голосні та приголосні, в утворенні яких активну участь 

беруть губи. Для голосних використовують ще й такі поняття: огублений, 

лабіалізований. 

Депалаталізáція – ствердіння приголосних. Протилежне ― 

палаталізація.  

Дзвінки й при голосний – той, який артикулюється з коливанням голосових 

зв’язок, що викликає утворення голосу. 

Дивергéнція [< лат. divergere ‘розходитися’] – розчеплення звука на два чи 

більше різних звуків. В одній позиції звук може залишатися, а в іншій – 

перейти в інший звук. Інша назва ― диференціація. 

Дигрáф ― буквосполучення з двох літер, що відповідає одній фонемі. 

Українська мова має два диграфи «дж» /дˆж/, «дз» /дˆз/ або /дˆз'/. 

Дисиміля ція [< від лат. dissimilis ‘несхожий’] – фонетичне явище, при 

якому один із двох однакових чи подібних звуків у межах одного слова 

замінюється іншим, артикуляційно близьким. Інша назва ― розподібнення. 

Протилежне ― асиміляція.  

Дисиміля ція прогреси вна – зміна наступного звука під впливом 

попереднього. 

Дисиміля ція графі чна – розподібнення звуків, яке передається на письмі. 

Дисиміля ція диста нтна – розподібнення звуків, що розділяються іншими 

звуками. 

Дисиміля ція конта ктна – розподібнення сусідніх звуків. 

Дисиміля ція регреси вна – зміна попереднього звука під впливом 

наступного. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6_(%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7
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Дистрибу ція  [< лат. distributio  ‘розчленування, розподіл’] – сукупність 

положень, у яких можлива дана фонема. 

Дистинкти вна фу нкція фоне м (розрі знювальна) – фонеми служать для 

розрізнювання значущих одиниць мови (морфем та слів). Дистинктивна 

функція може бути розщеплена на перцептивну (розпізнавальну) і 

сигніфікативну. 

Диференці йні (артикуляці йно-акусти чні) озна ки – ряд, підняття, 

лабіалізація (огубленість), твердість–м’якість, пом’якшеність, глухість–

дзвінкість, місце й спосіб творення. 

Дифтóнг [< грец. dіphthongos ‘двоголосний’, де di ‘двічі’ і грец. phthongos 

‘голос, звук’] – сполучення двох звуків у межах одного складу, яке функціонує 

як єдина складна одиниця. Інша назва ― дифтонгічне сполучення. 

Діакрити чні зна ки, або діакритики [< франц. diacritique < грец. diakritikos 

‘розрізняльний’] – надрядкові, підрядкові або середрядкові знаки при букві, 

слові, які вказують на те, що їх треба читати (вимовляти) інакше, ніж без них, 

при звукові розрізняють звуки або їх відтінки, позначені однією й тією ж 

літерою, наприклад: камора. 

Дієре за [< грец. diairesis ‘поділ, розділяння’] – уникнення або спрощення 

звука чи складу в слові для зручності вимови. Різновидом діерези є гаплологія. 

Довгота  – кількість часу, який витрачається на вимову звука, тривалість 

його звучання. 

Домінáнта – див.: Інваріа нт.  

Дрижа чий (вібра нт) – сонорний приголосний, що утворюється внаслідок 

переривання видихуваного повітряного струменя ритмічно вібруючим 

активним органом мовного апарату. 

Екску рсія [< лат. ‘вибігання вперед’] – перехід органів вимовляння зі 

стану спокою в робоче положення. Інша назва – приступ.  

Експіратóрна [< лат. ‘видихання’] – мовознавча теорія, згідно з якою 

склад – це звук або комплекс звуків, що вимовляється одним поштовхом 

видихуваного повітря. 
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Експозúція [< від лат. ‘виклад, опис’]  – основна фаза вимови звука. Інша 

назва – ви тримка.  

Елі зія [< лат. elisio ‘виштовхування, вижимання’] – зникнення кінцевого 

голосного звука на стику з початковим голосним наступного слова, напр у 

словах іншомовного походження – Д’Артаньян, О’Генрі. 

Емфати чний на голос – наголос, за допомогою якого підсилюється 

виразність слова в реченні, його емоційність, виражається афективний стан 

мовця. 

Енклі за – це явище, при якому ненаголошені слова, що стоять після 

наголошених утворюють з ними одне фонетичне ціле. 

Енклі тики [< грец. εγκλιτική, від έγκλίνω ‘відхиляю’] – ненаголошені 

слова, що стоять після наголошених і утворють із ними одне фонетичне ціле. 

Епентéза [< грец. epenthesis ‘вставка’] – поява в слові додаткового 

неетимологічного звука між двома іншими для полегшення переходу між 

артикуляціями різних звуків (*bj > /бл′/). 

Етимологíчні звуки – первинні чи давні звуки, запозичені з 

праслов’янської мови. 

Задньоязико вий зву к – такий, що утворюється при активній участі задньої 

частини язика, яка піднімається в процесі творення звука до м’якого піднебіння. 

Закóни фонети чні – закономірності, сутність яких полягає в регулярності 

фонетичних змін у мові на певному етапі її розвитку та регулярності 

фонетичних відповідників як у різних споріднених мовах, так і в одній і тій 

самій мові. Фонетичні закони діють у певний період і на певній території (в 

одній мові чи декількох споріднених, але не в усіх). 

Закри тий склад ― склад, що закінчується на нескладотворчий 

(приголосний) звук.  

Зву к – найменша, неподільна одиниця; членороздільний елемент 

мовлення, утворений за допомогою мовних органів; відрізок мовного потоку, 

що утворюється за одну артикуляцію. 
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Звукове  по ле – усі звукові реалізації (інваріант, варіант, додатковий 

варіант) певної фонеми. 

Звукóпис (звуконаслідування) – спосіб звукописання, що полягає в імітації 

звуків природи за допомогою прямого їх наслідування. 

Звукоживóпис (звукосимволізм) – спосіб звукописання, що полягає в 

насиченні тексту звуками, які викликають асоціації з певними звуковими 

образами. 

Зі мкнені при голосні зву ки – приголосні, творення яких відбувається при 

зімкненій артикуляції. 

Ідентифікаці йна (отото жнювальна) фу нкція фоне м – здатність фонем, 

які в мовленні реалізуються в звуках, служити для розпізнавання людиною 

складених із цих фонем морфем і слів, що в процесі комунікації діють як знаки 

відповідних предметів, понять тощо. 

Ідеогрáфія [< грец. idea ‘поняття, образ’, grapho ‘пишу, креслю, малюю’] 

– письмо графічними знаками, що позначають поняття (має малюнки і 

ідеограми). 

Інваріа нт (головни й ви яв фоне ми, основни й алофо н) – звук, у якому дана 

фонема найчастіше реалізується в позиції, незалежній від таких фонетичних 

фонем, як місце в слові, наголошеність чи ненаголошеність складу та вплив 

сусідніх звуків. Інша назва – домінанта.  

Інтонáція [< лат. intonare ‘видавати звук, загриміти; голосно вимовляти’] 

– ритмомелодійний лад мовлення, який служить для вираження смислових і 

емоційних особливостей висловлення і виявляється в послідовних змінах 

висоти тону, сили й тривалості звучання, а також тембру голосу. 

Йотóваний звук ― звук, який вимовляється з йотом (й) між голосними, на 

початку слова. 

Кири лиця – одна з двох давніх слов’янських азбук, призначена для  

перекладу грецьких богослужбових книг слов’янською мовою та проведення 

церковних служб слов’янською мовою.  
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Комбінато рні зміни  зву ків – такі, що виникають внаслідок взаємодії 

звуків мови у мовному потоці. 

Конверге нція [< лат. convergo ‘зближую’] – збіг у процесі фонетичних 

змін двох звуків у одному Внаслідок конвергенції кількість звуків у мові 

скорочується. 

Консонанти зм [< лат. consonans, род. відмінок consonantis ‘приголосний’] 

– система приголосних звуків мови, їх властивості й відношення.  

Конститути вна (утво рювальна) фу нкція фоне м – функція, яка полягає в 

тому, що фонеми виступають у мові як будівельний матеріал для утворення 

морфем і слів. 

Кореля ція фонологі чна [< лат. correlatio, де relation ‘відношення’, а 

префікс cor ‘співвідношення, взаємозв’язок’] – відношення між двома рядами 

фонем, які попарно протиставляються один одному за однією ознакою при 

збігові всіх інших ознак. 

Лабіалізáція [< лат. labium ‘губа’] – артикуляція звуків, при якій губи 

витягуються вперед і заокруглюються, від чого змінюється обсяг та форма 

ротової порожнини як резонатора, що призводить до зміни якості звука.  

Лабіалізо вані зву ки ― див. губні голосні. 

Лігатýра [< лат. ligatura < ligare ‘зв’язувати’] – 1) буква або знак 

фонетичної транскрипції, утворений з’єднанням елементів двох літер або знаків 

в один, напр. я, ӕ; 2) написання двох (кількох) літер або знаків фонетичної 

транскрипції одним письмовим знаком дж (що є поєднанням д і з) як [ǯ] тощо.   

Лі тера [< від лат. littera через посередництво пол. litera]. Інша назва – 

бу ква. 

Логі чний на голос – виділення при вимові підсилювальною інтонацією 

найголовнішого щодо змісту слова в реченні. 

Метатéза [< грец. mеtathesis ‘переміщення, перестановка’] – фонетична 

зміна, що полягає в не обґрунтованому мовними законами переміщенні, 

взаємній перестановці звуків або складів у слові, зумовлена прагненням 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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уникнути важких для вимови звукосполучень або внаслідок «народної 

етимології» : укр. тарілка, пол. talerz; рос. ладонь, укр. долоня.  

Мо вний апара т – сукупність органів мови, частин людського організму, 

які беруть участь в утворенні звуків мови. 

Монофтóнг [< грец. monos ‘один’ і phthongos ‘звук’] – простий звук на 

відміну від складних звуків – дифтонгів. 

Монофтонгізáція – зміна дифтонга на монофтонг. 

Морфоне ма – дві або більше фонем, які чергуються в аломорфах однієї й 

тієї ж морфеми відповідно до морфологічної структури мови. 

Морфоноло гія [< грец. morphe ‘форма’, phone ‘звук’ і logos ‘слово, 

вчення’; від морфологія і фонологія] – розділ мовознавства, у якому вивчається 

фонема як елемент побудови морфем і словоформ. 

М’я кість при голосних – якість приголосних, зумовлена додатковою 

середньопіднебінною (йотовою) артикуляцією, яка поєднується з основною 

артикуляцією приголосних звуків. 

На голос – надсегментна одиниця мовлення, виділення складу в слові або 

слова в реченні властивими для певної мови фонетичними засобами 

(посиленням голосу, підвищенням тону в поєднанні зі збільшенням тривалості 

звучання). Інша назва – акцент. 

На голос побі чний – додатковий наголос, що мають складні слова: 

п’ятùповерхóвий.  

На голос рухóмий – наголос, що у формах одного й того ж слова падає на 

різні склади. 

Наголо шений голосни й – звук, на який падає наголос і який вимовляється 

з більшою силою, довготою порівняно з ненаголошеним. 

Надсегме нтні одиниці (або просодичні) –це одиниці звукової системи – 

наголос та інтонація, що складаються із сегментних одиниць.  

Надсегме нтні ознáки – це звукові (фонетичні) засоби мови, що 

організують сегментні одиниці в більші комплекси – одиниці надсегментні.  
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Назалізáція [< франц. nasalisation ‘носовий’, від лат. nasus ‘ніс’] – 

додаткова носова артикуляція звука, переважно голосного.  

Напівустáв ― дрібніше, ніж устав, письмо, що вживалося до кінця 

ХV століття. Характеризувався менш правильними лініями, у яких помітна 

кривизна; містив скорочення, знаки наголосів, у літер помітно нахил.  

Нейтраліза ція – втрата фонологічно значущої ознаки фонемами, які 

протиставляються одна одній тільки за даною ознакою й відрізняються від 

інших фонем сукупністю рис, спільних для цих фонем. 

Ненаголо шений голосни й – голосний звук, який не несе на собі наголосу і 

вимовляється, порівняно з наголошеним, із меншою напруженістю мовних 

органів і з меншою чіткістю артикуляції. 

Носові  зву ки – приголосні звуки, при утворенні яких голосова щілина 

звужена, напружені голосові зв’язки під тиском виштовхування повітря 

ритмічно коливаються, внаслідок чого створюється голос. Після виходу з 

гортані значна частина повітря проходить через носову порожнину, бо м’яке 

піднебіння опущене. 

Нуль звýка – відсутність звука у складі морфеми, що виступає як показник 

граматичного значення при чергуванні, напр.: день – дня, сон – сну. 

Оглу шення при голосних (асиміля ція за глу хістю) – перехід дзвінкого 

шумного приголосного у співвідносний йому глухий у певних умовах. 

Одзві нчення при голосних (асиміля ція за дзві нкістю) – перехід глухого 

приголосного у відповідний дзвінкий у певних положеннях. 

Орфогра ма — це правильне написання, що обирається з кількох 

можливих за відповідним правилом або за традицією.  

Орфогра фія [< грец. orphos ‘прямий, правильний’ та graphō ‘пишу’]– 

1) система загальноприйнятих правил передачі звукової мови (слів і їх форм), 

що історично склалися, яку використовують в писемному мовленні; 2) розділ 

мовознавства, який вивчає і опрацьовує систему правил, що забезпечують 

однакові написання. 
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Орфое пія [< грец. orphos ‘прямий, правильний’ та epos  ‘мова, мовлення’] 

– розділ науки про мову, що вивчає сукупність правил про літературну вимову. 

Палаталізáція [< лат. palatum ‘піднебіння’] – пом’якшення приголосних у 

певних фонетичних умовах, додаткова артикуляція – піднесення середньої 

частини спинки язика до твердого піднебіння, унаслідок якої приголосний звук 

набуває особливого забарвлення. Інша назва ― пом’якшення.  

Палаталіза ція задньоязико вих – пом’якшення праслов’янських 

задньоязикових із наступною їх модифікацією у  м’які шиплячі алофони: [к] > 

[ч’], [ґ] > [ж’], [х] > [ш’] (при першій палаталізації) та м’які свистячі  [к] > [ц´], 

[ґ]  > [з´], [х] > [с´] (при другій та третій). 

Па рні при голосні – приголосні звуки, співвідносні за дзвінкістю–

глухістю. 

Перцептúвна фу нкція  – функція, передбачає міжособистісне сприйняття 

(соціальну перцепцію) мовця і слухача. Див. Перцепція. 

Перцептúвна фу нкція (або ідентифікуюча, розпізнавальна) фонеми – 

функція, що сприяє ототожненню (визнанню) наявних фонем у певній мові. 

Перце пція [< лат. perceptio ‘псіхологіческое сприйняття’] – процес 

сприйняття, що сприяє порозумінню учасників спілкування. 

Письмó – штучно створена система фіксації мовлення, яка дає змогу за 

допомогою графічних елементів передавати мовленнєву інформацію на відстані 

й закріплювати її в часі. 

Піктографія [< лат. pictus ‘писаний фарбами’, grapho ‘пишу’] – 

відображення змісту повідомлення у вигляді малюнка або послідовності 

малюнків ( малюнкове письмо). 

Повноголóсся ― характерне для української мови (а також деяких 

слов’янських) сполучення звуків -оро-, -оло-, -ере-, -еле- між приголосними в 

кореневій морфемі, які утворилися в результаті дії закону відкритого складу з 

дифтонгічних сполук типу *tort, *tolt, *tert, *telt. 
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Подвóєння прúголосних – довгі приголосні, що з’явилися внаслідок збігу 

на межі двох морфем чи навіть слів (але в межах одного фонетичного слова): 

стінний, роззява, з землею. 

Подóвження прúголосних – довгі приголосні, що стоять у межах 

синхронічно одної морфеми: волосся, суцвіття, Ганна. 

Позиці йні модифікáції (зміни) – це фонетичні процеси, зумовлені місцем 

звука у слові та складі, наголошеною і ненаголошеною позицією голосного. 

При голосні зву ки – звуки мови, основою яких є шуми (із більшою чи 

меншою домішкою музикального тону), які виникають внаслідок проходження 

видихуваного струменя повітря через перепону, що утворюється в певному 

місці мовного апарату. 

Приставні  прúголосні [< грец. protesis ‘додання, приєднання’] – 

неетимологічні приголосні, які приєднується до початкового голосного в слові.  

При ступ – перша фаза артикуляції звука, коли органи мовного апарату зі 

стану спокою переходять у робоче положення. Інша назва – екскурсія. 

Проклі тика [< від грец. proklinō, proklitikos ‘нахиляю вперед’] – 

ненаголошене слово (або те, втратило наголос), що стоїть перед наголошеним і 

утворює з ним одне фонетичне ціле.   

Проклі за [< грец. proclino ‘нахиляю вперед’] – явище, при якому слова, 

втративши наголос, приєднуються до наступних слів (переді мнóю).  

Просóдія [< від грец. προσῳδία ‘наголос, приспів’] – 1) система вимови 

наголошених і ненаголошених, довгих і коротких складів у певній мові; 

2) вчення про співвідношення складів у вірші; сукупність правил віршування; 

3) вчення про просодичні елементи мовлення (мелодика, відносна сила вимови 

слів та їхніх частин тощо).  

При нципи украї нської орфогра фії: 

фонети чний – слова пишуться так, як вони вимовляються в літературній 

мові, тобто кожна фонема передається на письмі однією літерою; 
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морфологі чний – значущі частини споріднених слів (морфеми) пишуться 

однаково, незважаючи на те, що в різних формах того самого слова або в 

споріднених словах вони вимовляються по-різному; 

істори чний (традиці йний) – зберігається написання, закріплене 

традицією, хоч і не відповідає сучасному станові мови; 

диференці юче (смислове ) написа ння – двоє слів чи дві форми, що мають 

тотожний звуковий склад, розмежовують засобами орфографії. 

Протéза, або протети чний звук [< грец. prothesis ‘приєднання, 

додавання’] – 1) фонетична зміна, що полягає в приєднанні в абсолютному 

початку слова голосного або приголосного звука, що не виправданий 

етимологічно, а зумовлений фонетично; 2) сам звук, який приєднується до 

початкового голосного або приголосного в слові.  

Редýкція [< лат. rеductio ‘повернення, відведення назад, відновлення’] – 

ослаблення ненаголошених звуків при їх вимові (зменшення сили, довготи чи 

зміни тембру звучання), що може привести до якісної видозміни голосних або 

повного зникнення звука. Редукція голосних буває кількісною і якісною. 

Рекýрсія [< від лат. recursion ʻповернення назадʼ] – повернення органів 

вимовляння в початкове положення. 

Сегме нтна фонолóгія – розділ фонології, що вивчає одиниці 

мовленнєвого потоку, їхнє функціонування, структуру.  

Сегме нтні одинúці [< лат. segmentum ‘відрізок’] – це мінімальні одиниці 

звукової системи, які розміщені в лінійній послідовності: звук, склад тощо. 

Сегментні ознаки – ознаки, що характеризують звуки і фонеми, 

наприклад: глухість / дзвінкість, твердість / м’якість. 

Секундáрний (голосний) голоснúй – вторинний чи новий голосний /о/ та 

/е/, що виформувався після вокалізації редукованих голосних. 

Сигнифікативна [< від лат. significāre ‘позначати’] фу нкція фоне ми – 

здатність розрізняти морфеми і слова, тобто смислорозрізнювальна функція.  

Сингармонíзм [< грец. syn ‘разом’ і harmonia ‘співзвучність’) – 

співзвучність, морфолого-фонетичне явище, коли всі голосні в одному складі 

http://leksika.com.ua/14341015/ure/reduktsiya
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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слові стають однорідними або подібними за артикуляцією; уподібнення 

голосних за однією чи декількома фонетичними ознакам, такими, як ряд, 

підняття або огубленість.  

Си ла зву ка – акустична ознака звука, що залежить від амплітуди 

коливання пружного тіла: чим більша амплітуда, тим сильніший звук. 

Силабе ма [< від греч. syllabe ‘склад’] – 1) склад, який розглядається як 

фонологічна одиниця; 2) знак силабічного письма. 

Синкóпа [< грец. sygkopn ‘усічення, скорочення’] – випадіння звука або 

кількох звуків усередині слова під час швидкого темпу мовлення. Найчастіше 

відбувається в тих формах, що часто вживані, тому з півслова можуть бути 

зрозумілими, наприклад: північнобуковинське /с’ато/ ‘свято’. 

Синтагме ма (синтагма) [< від грец. syntagmeme ‘устрій, лад, з’єднання’) 

– мінімальна інтонаційна одиниця мовлення, що може складатися з одного 

фонетичного слова (зокрема вигука, частки, сполучника), словосполучення чи 

їхньої сукупності.  

Скла д – це мінімальний відрізок (сегмент) мовлення, що 

характеризується артикуляційною і акустичною спаяністю звуків, які до нього 

входять, має єдину вершину гучності, представлену голосним; по-друге, є 

носієм різних суперсегментних (або просодичних) особливостей, таких як 

наголос і мовна мелодія, що не виявляються в окремих звуках як у найменших 

сегментах. 

Скла д відкри тий – склад, що закінчується на голосний звук. 

Скла д закри тий – склад, який закінчується на приголосний звук. 

Скла д напівприкри тий – склад, який починається сонорним звуком. 

Скла д неприкри тий – склад, що починається голосним звуком. 

Скла д прикри тий – склад, який починається приголосним звуком. 

Складотвóрний (звук) – той, що здатен утворити склад. 

Скорóпис – тип письма, у якому втрачено виразність у графіці букв, для  

якого характерні широта, розмашистість написання, зв’язність літер, їх нахил 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%28%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC_%28%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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управо, значна кількість скорочень; утвердився як форма рукописного запису 

тексту. 

Слове сний на голос – виділення одного зі складів у слові за допомогою 

артикуляційних засобів, властивих даній мові. 

Сонáнт – у фонетиці – клас приголосних звуків, що характеризуються 

перевагою тона над шумом : [w], [l], [m], [n], [r]. Інша назва ― сонорний 

приголосний звук. 

Сонóрний звýк [< лат. conore ‘звучний’] – приголосний звук, що 

складається з голосу й шуму з перевагою голосу. Такі звуки іноді позначають 

терміном півголосні. До таких звуків відносяться /р/, /л/, / м/, /н/, /в/, /j/.  

Спрóщення – зменшення кількості звуків у групах приголосних унаслідок 

випадання деяких із них. 

Субститу ція [< від лат. substitution, від substituo ‘підставляю, замінюю’) – 

це фонетична зміна, що здебільшого стосується запозичених слів, у яких 

мовець замінює невідомий звук іншим подібним, властивим для рідної мови, 

наприклад: грецький звук [φ] в українській мові відтворюють звуки [п], [кв], [х] 

– Філіп (Пилип). Один із різновидів субституції – гіперизм. 

Суперсегме нтні одинúці [< лат. super ‘зверху, над’ + segmentum ‘відрізок’) 

– одиниці мови, які накладаються на сегментні одиниці; що виділяються в 

процесі послідовного лінійного розчленовування мовного потоку. Інша назва – 

нелінійні (надсегментні) одиниці мови. 

Такт – частина фрази, об’єднана одним наголосом. Такт ще називають 

фонетичним словом. 

Тве рдість при голосних – більш низький, порівняно з м’якими 

приголосними, тембр голосу, зумовлений відсутністю пом’якшення. 

Те мбр – специфічне забарвлення звука побічними тонами. 

То н – висота звука, його якість, яка визначається частотою ритмічних 

коливань напружених голосових зв’язок: чим більше припадає коливань на 

одиницю часу, тим вищий звук. 
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Транскрúпція [< лат. transcriptio ‘переписування’] – це спеціальна система 

письма, яку використовують для точного запису звучання слів конкретної мови 

незалежно від її графічних чи орфографічних норм. 

Транскри пція практи чна – запис засобами національного алфавіту 

іншомовних імен, термінів тощо, які не перекладаються рідною мовою. 

Транскри пція фонемати чна – транскрипція, що засобами алфавіту рідної 

мови передає тільки фонемний склад слів і морфем (а не всі особливості усного 

мовлення), тобто фіксує головні вияви фонем, незалежно від їх звукової 

реалізації в потоці мовлення.  

Транскри пція фонети чна – спосіб передачі на письмі усного мовлення з 

усіма його звуковими особливостями у повній відповідності до їх значення. 

Транскри пція фонети чна тóчна – транскрипція, що відображає всі, навіть 

найменші, відтінки звучання звуків.  

Транскри пція фонети чна спрóщена – транскрипція, що фіксує тільки 

найбільш виразні, які менше залежать від індивідуальних особливостей мовця, 

тобто ця транскрипція дає можливість зафіксувати типове для певної мови на 

звуковому рівні .  

Транслітерáція – передача тексту, написаного тим чи іншим алфавітом, 

засобами іншого алфавіту. Транслітеруючи написання, ураховують не звукове 

оформлення, а відповідність букв двох алфавітів. 

Уподі бнення. Інша назва ― асиміля ція. 

Устáв (унціал) – тип письма в стародавніх рукописах із виразними, 

великими, геометричної форми, майже квадратними літерами, не зв’язаними 

одна з однією, написаними перпендикулярно до рядка, із рівними відступами 

між ними. 

Фаринга льні (глоткові ) при голосні – такі, що утворюються в порожнині 

глотки внаслідок зближення кореня язика із задньою стінкою глотки або 

внаслідок скорочування м’язів задньої її стінки. 

http://tolkslovar.ru/p4297.html
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Фоне ма [< грец. рhone ‘звук, голос’] – найменша релевантна структурно-

семантична звукова одиниця, що може бути в даній мові носієм смислу і 

служить у ній для розрізнювання слів і форм слів. 

Фоне тика [< грец. рhone ‘звук, голос’; phonetikos ‘звуковий’] має два 

значення: 1) звукова будова мови і 2) розділ мовознавства, у якому вивчається 

звуковий бік мовної комунікації. 

Фонетúчне слóво (див. такт, ритмічна група) – слово, що членується на 

склади (найменша вимовна одиниця), або – група звуків, об’єднаних навколо 

складотворного голосного. 

Фонетúчне транскрибувáння – точний запис вимови кожного звука в 

межах певного відрізку мовленнєвого потоку. 

Фонети чний алфаві т – система літер разом із додатковими знаками, які 

служать (по можливості) для точного відтворення звукової системи даної мови 

для якомога повнішої фіксації характерних рис української літературної 

вимови. 

Фоноло гія [< грец. рhone ‘звук, голос’; phonetikos ‘звуковий’] – розділ 

мовознавства, що вивчає звуки мови як засіб творення, розпізнавання і 

розрізнювання морфем, слів і їх форм, тобто функціональні властивості фонем. 

Фоноло гія сегме нтна – розділ фонології, що вивчає одиниці 

мовленнєвого потоку, їхнє функціонування, структуру. 

Фоносемáнтика – одна з інтегральних наук, яка досліджує зв’язок між 

звуком та значенням. 

Фоностилі стика – це розділ лінгвостилістики, який вивчає експресивні 

властивості звуків, засоби милозвучності мови, а також явища поетичної 

фонетики (звукопис, ритміку віршованого і прозового тексту тощо). 

Фонотáктика, тобто закономірності сполучення фонем. 

Фразе ма (фраза) [< грец. phrásis ‘спосіб вираження, зворот’] – найбільша 

вимовна одиниця, відрізок мовлення, що характеризується смисловою 

завершеністю, синтаксично-фонетичною цілісністю, становить собою 



233 

 

інтонаційно єдність, виділену з двох боків паузами. У тому самому значені що і 

фраза вживається термін синтагма. Фраза розпадається на такти. 

Фрикати вні при голосні [< лат. fricare ‘терти’] – такі, що утворюються 

тертям видихуваного повітря в щілині між зближеними мовними органами. 

Інші назви ― щілинні, спіранти. 

Чергувáння звýків – це постійні й закономірні зміни звуків у різних його 

формах або спільнокореневих словах у варіантах однієї і тієї ж морфеми: 

корені, префіксі або суфіксі. Інші назви ― альтернація. 

Чергува ння істори чне (морфологі чне, традиці йне) – це чергування фонем 

у різних морфах однієї й тієї ж морфеми при словотворенні і формотворенні, 

яке не зумовлене фонетичною позицією звука в слові, а відбиває історичні 

процеси в розвитку фонетичної системи мови. 

Чергува ння позиці йне – чергування звуків, що становлять одну і ту саму 

фонему, яке повністю залежить від фонетичних умов, від зміни позиції звука в 

слові. 

Шипля чі зву ки – приголосні звуки, при вимові яких утворюється 

специфічний шум. 

Шу мні при голосні – приголосні звуки, при творенні яких шум становить 

усю їх звукову якість, як у глухих приголосних, або має перевагу над голосом, у 

поєднанні з яким становить єдиний звук. 

Язико ві при голосні – приголосні звуки, при творенні яких основним 

активним органом є язик. 
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ДОДАТКИ 

Додаток №1 

Артикуляційна характеристика звуків сучасної української мови 

Голосних Приголосних 

1. Повітря вільно проходить через 

ротову порожнину. 

1. Повітря натрапляє на створені 

перепони – зімкнення або щілину.  

2. Форма язика однотипна: 

опущений до низу кінчик з 

вигнутою догори спинкою.  

2. Не однотипна форма язика: рухи 

більш складні. 

3. Сила видихуваного струменя 

повітря слабка. 

3. Сила видихуваного cтруменя повітря 

сильна. 

 

Додаток № 2 

Класифікаційна схема голосних звуків (за Н. І. Тоцькою) 

Підняття Передній 

ряд 

Середній 

ряд 

Задній ряд 

Високе [і], [і
и
]  [<у>] 

Високо-

середнє 

[и]   

Середнє [и
е
], [е], [е

и
]  [<о>], 

[<о
у
>] 

Низьке   [а] 

 

< > – графічний знак, який вказує на те, що голосний є лабіалізованим. 

З Р А З О К:  

[і] – голосний переднього ряду, високого підняття, нелабіалізований. 

[о] – голосний заднього ряду, середнього підняття, лабіалізований. 

[е] – голосний переднього ряду, середнього підняття, нелабіалізований. 

[и] – голосний переднього ряду, високо-середнього підняття, 

нелабіалізований. 



4 

 

[у] – голосний заднього ряду, високого підняття, лабіалізований. 

[а] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований. 

Додаток № 3 

 

Класифікаційна схема приголосних звуків (за Н. І. Тоцькою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

[б], [п], [ф], [д], [д´], [т], [т´], [з], [з´],                        [м], [н], [н´] , [р], [р´],  

[с], [с´], [ж], [ш], [д з], [д з ´], [д ж], [ч],                       [л], [л´], [в], [j] 

[ц], [ц´], [к], [г], [х], [ґ] 

'  – графічний знак, який вказує на те, що приголосний є пом’якшеним.  

 

 

 

 

Дзвінкі – [б] [д] [д´] [з] [з´] [ж] [ дж] [ґ] [г] [ дз] [ дз´] 

Глухі [ф] [п] [т] [т´] [с] [с´] [ш] [ч] [к] [х] [ц] [ц´] 

 

 

 

 

 

 

 

За участю шуму і голосу 

голосуголосу 

Шумні  Сонорні 

Залежно від роботи голосових зв’язок 
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За місцем творення (за активним мовним органом) 

Губні Язикові Глотковий 
(фарингальний) 

[г] 

Губно-губні 

[б], [п], [в], [м]  

Губно-зубні 

[ф],  [в] (перед |а|, 

|е|, |и|) 

Передньоязикові [д], 

[д´], [т], [т´], [з], [з´], 

[с], [с´], [д з], [ дз´], 

[ц], [ц´], [ж], [ш], 

[дж], [ч], [л], [л´], 

[р], [р´], [н],[н´], 
[ш], [дж], [ч], [л], 

[л´], [р], [р´], [н],[н´] 

Середньоязиковий 

[j] 

Задньоязикові  

[ґ], [к], [х] 
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За твердістю-м’якістю 

Тверді  
[б],[п],[в],[м],[ф], [д], 

[т], [з], [с], [д з], [ц], 

[ш],[ дж],[ч],[л], 

[р],[н],[г],[ґ],[к], [х] 

М’які 

[j] 

 

Пом’якшені 

[д´], [т´],[з´],[с´], [ц´], 

[ дз´], [р´], [л´], [н´]  

 

За способом творення 

Зімкнені 
Фрикативні 

(щілинні)  

Дрижачі 
(вібранти) 

[р], [р´] 

Зімкнено-

проривні [б], 

[п], [ґ], [к], 

[д], [д´], [т], 

[т´]  

Зімкнено-

щілинні  

(африкати)  

[ дж], [ дз], 

[ дз´], [ц], [ц´], 

[ч] 

Зімкнено-

прохідні  

[м], [н], [н´]  
  

Серединні  
[ф],[в],[с],[с´],[з] 

[з´],[ш],[ж],[г],[j],[х
,  

Бокові 

[л], [л´] 
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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За участю носового резонансу 

Носові 

[м], [н ], [н´]  

За участю фокусів (щілинні, 

африкати) 

(наявність перепони) 

Однофокусні 

(одна перепона) 

[ф], [в], [с], [с´], [з], [з´], [х], 

[г], [л], [л´], [ц], [ц´], [ дз], 

[ дз´], [j], [к]  

Двофокусні  

(дві перепони) 

 
[ш], [ж], [ч], [ дж] 

 

[ш], [ж], [ч], [ дж] 

За акустичним враженням 

Свистячі 

[з], [з´], [с], [с´], [ц], 

[ц´], [ дз], [ дз´] 

Шиплячі 

[ш], [ж], [ч], [ дж] 



8 

 

З Р А З О К: 

[б] – приголосний шумний, дзвінкий, губно-губний, зімкнений (зімкнено-

проривна), твердий. 

[н´] – приголосний сонорний, язиковий (передньоязиковий), зімкнений 

(зімкнено-прохідний), пом’якшений, носовий. 

[ф] – приголосний шумний, глухий, губний (губно-зубний), фрикативний 

(серединний), твердий, однофокусний. 

[ дз´] – приголосний шумний, дзвінкий, язиковий (передньоязикова), 

зімкнений (африкат), пом’якшений, однофокусний, свистячий. 

[j] – приголосний сонорний, язиковий (середньоязиковий), фрикативний 

(серединний), м’який. 

[к] – приголосний шумний, глухий, язиковий (задньоязиковий), зімкнений 

(зімкнено-проривний), твердий. 

[ч] – приголосний шумний, глухий, язиковий (передньоязикова), зімкнений 

(африкат), твердий, двофокусний, шиплячий. 

[л] – приголосний сонорний, язиковий (передньоязиковий), фрикативний 

(боковий), твердий, однофокусний. 
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Додаток № 4  

Правила складоподілу (теорія сонорності) 

I група Г/ П Г во-да, пе-ре-вал 

II група 

(шумні) 

Г/ П П Г 

Шумні 

(дзвінкі або глухі ) 

 

ті-сто, во-ско-вий 

 Г П / П Г 

Шумні 

дзвінкий / глухий 

 

каз-ка, греб-ти 

 Г / П П Г 

Шумні 

/ глухий, дзвінкий 

 

про-сьба, боро-тьба 

III група 

(сонорні) 

Г П / П Г 

сонорний / шумний 

 

вов-ки, гір-кий 

 Г / П П Г 

/ шумний, сонорний 

 

ку-пля, по-свист 

 Г / П П П Г 

/ шумні, сонорний 

 

(дзвінкі або глухі) 

 

ві-стря, за-здро-щі 

 Г П / П Г 

сонорні 

 

гор-ло, зер-но 

IV група 

(подовжені) 

Г П / П Г 

подовжені 

 

 

зіл-ля, жит-тя 

 

Умовні позначки: Г – голосний;      П – приголосний 

ЗРАЗОК: Мо/ва, лін/гві/сти/ка, гір/кий, о/кра/єць, пи/сьмо, мі/тка, 

бо/ро/тьба, мі/ський, вов/ки, чай/ний, біль/ший, бон/дар, го/роб/чик, рід/ко, 

дру/жба, по/двір’/я, знан/ня, мі/сти/ти, пар/та. 
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Додаток №5 

Фонетична і фонематична транскрипції 

Для наукового вивчення звукового складу мови користуються спеціальним 

звуковим письмом, основний принцип якого – кожному звукові повинен 

відповідати на письмі свій окремий спеціальний знак. 

Вимоги, що ставляться до фонетичного алфавіту: 

1. Кожен звук повинен мати свій особливий знак (і навпаки). 

2. Кожен знак повинен завжди вживатися тільки в одному значенні, тобто 

завжди означати тільки один який-небудь звук. 

3. Система повинна давати можливість одним спільним додатковим знаком 

позначати ряд звуків, що мають одну спільну додаткову ознаку (знак тривалості 

– для позначання подовжених приголосних, знак палаталізації – для позначення 

м’якості будь-якого приголосного). 

4. Система має бути простою і зручною для користування. 

В українській фонетичній транскрипції застосовуються такі 

діакритичні знаки: 

1. Відтінки вимови голосних позначають маленькими літерами справа 

вгорі біля літери, що позначає основний голосний: [си
е
сте'ма], [то

у
б’і']. 

2. Крапкою вгорі перед чи після голосного позначають більш передню 

артикуляцію голосних заднього ряду (і-подібний призвук) у сусідстві з м’якими 

приголосними: [с ˙а'ду], [ста˙н']. 

3. Нескладові звуки позначають відповідною літерою з дужкою над нею: 

[ходи' ], [даĭ]. 

4. Скісна риска ['] угорі з правого боку літери позначає м’якість 

відповідного приголосного: [л ін'], [т'і'ло]. 

5. Знак [ʼ] (“апостроф”) угорі з правого боку позначає напівпом’якшену 

вимову приголосних: [в’іл], [м’іх], [ф’і'шка]. 

6. Спеціальна позначка, яка називається «камора», дужка над літерами, 

що відповідають частинам складних звуків, позначає злиті звуки (африкати): 

[ дж], [ дз], [ дз']. 
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7. Двокрапка [:], що ставиться після приголосного (або риска над 

приголосним), означає його подовження та подвоєння: [н і'ч’:у], [жи
е
т :˙а ], 

[де н: иеĭ], [беиз:а хи
е
сни

е
ǐ]. 

8. Лабіалізація позначається маленьким кружечком [ ° ] після літери 

вгорі: [в°у'х°о].  

9. Назалізація позначається знаком [~] (“хвилька”) над літерою, що 

позначає голосний: [вãм], [нãш]. 

10. Коло [°] під літерою (або над нею) – складотворний характер 

приголосного: [кадр˳].  

11. ˰ – знеголошена вимова приголосного: [се
и
ме'стр˰]. 

12. ˬ – ліга для приєднування проклітиків та енклітиків: за мною [за ᴗ 

мно йу]. 

Вертикальна риска («акут») ['] над голосним чи за ним угорі позначає 

головний наголос у слові ([г°ол°овá]), а знак [ˋ] («гравіс») використовується для 

позначення побічного наголосу [з°о`л°от°он°õ сниĭ]. 

Вертикальна риска – [Ꞌ] – перед наголошеним складом – наголос 

акцентної групи: [попʼідꞋл'і'сом]; 

– дві вертикальні риски – ["] перед наголошеним складом – 

синтагматичний наголос: [сонце
и
|пе

и
че не

и
"стерпно]; 

– дві скісні риски – ["] – над наголошеним складом – логічний наголос: 

[ви'слухаǐ мojy' ду'мку]. 

Для запису тексту фонематичною транскрипцією українські мовознавці 

використовують дужки різної форми: вертикальні (| |), ламані (< >), скісні (/ /). 

Основні правила запису спрощеною фонетичною транскрипцією 

1. Запис береться у квадратні дужки, наприклад:  

[  
.
аскра во св’і ти

е
т' со нце //], [со нце]. 

2. На місці розділових знаків ставиться одна чи дві вертикальні риски (у 

кінці речення, на місці великої паузи – дві, в інших випадках – одна), 
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наприклад: [знан:
.
а  мо  ни

е
х ска рб’і  // ве

и
ли ки

е
ĭ ку  

.
л'турни

е
ĭ здобу ток л'

.
уди ни / 

показни к jіjі  духо  ногоро зви
е
тку //]. 

3. Велика літера не вживається, наприклад: [ки jі ], [о 
.
л'га], [ше

и
 че нко]. 

4. Кожне слово (окрім односкладових) акцентується. Наголос 

позначається вертикальною рискою (акут) над голосним (буквою) або після 

голосного, що передає наголошений звук [  ] (дивіться приклади вище). 

5. Ненаголошені звуки [е] та [и] передаються [е
и
], [и

е
] (в абсолютному 

кінці слова наближення не відбувається), наголошені – [е ], [и ], наприклад: 

[ве
и
сна ], [зи

е
ма ], [доро ги], [ди

е
вови жно], [  аблуне ви

е
м]. 

6. Для позначення [о] перед складом з наголошеним [у] та [і] 

використовується [о
у
], в інших випадках – [о], наприклад: [то

у
б’і ], [доро га], 

[молоко ], [го
у
лу бка], [ро

у
зу мни

е
ĭ], [со

у
jу з]. 

7. Для позначення [і] на початку слова перед наступним [н] та у словах із 

мало поширеним суфіксом -їн використовується [і
и
], в останніх випадках – [і], 

наприклад: [і 
и
нколи], [і 

и
нод'і], [во ji

и
н], але [д'ід], [м’і с'

˙˙
а
˙
ц']. 

8. Буква ї у будь-якій позиції позначає сполучення [jі], наприклад: [jіжа к], 

[jіjі ], [зjі сти]. 

9. Буква щ завжди позначає сполучення [шч], наприклад: [шчока ], 

[шч’і тка], [шчу ка]. 

10. Буквосполучення дж, дз на позначення африкат виділяють 

спеціальною позначкою, яка називається «камора», наприклад: [ дзв’ін],  

[хо
у 
 джу ], [б дж’і лка], або спеціальними знаками дз як [ʒ], дж як [ǯ]. 

11. Букви я, ю, є на *початку слова, *після голосного, *м’якого знака та 

*апострофа позначають два звуки – [jа], [jу], [jе], наприклад: [  ˙а блуко], [со
у
  
˙
у з], 

[кол'jé], [бjе]. 

Після пом’якшеного приголосного ці букви означають один звук – [а], [у], 

[е], наприклад: [л'˙у ди], [л' а 
˙
л'ка], [да н'е]. 

12. Букви в, й вживаються для позначення [ў] нескладового та [ĭ] 

нескладового після *голосного перед приголосним, після *голосного у кінці 
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слова, *на початку слова перед приголосним, наприклад: [во  к], [зна˙ĭти ], 

[зна ], [чи
е
та ˙ĭ], [ се], [ĭти].  

В інших випадках – [j] та [в], наприклад: [jого ], [вого 
.
н'], [ву ли

е
ц'

˙
а].  

13. Буква м’який знак не вживається, бо вона не позначає звука. Замість 

неї поряд з приголосним ставиться скісна риска (пом’якшення), наприклад: 

[ден´], [ба ˙т´ко], [т´м’а ни
е
ĭ]. 

14. Для позначення акомодаційного процесу (напівпом’якшення) перед і 

(іноді а) задньоязикових [ґ], [к], [х], фарингального [г], губних [б], [п], [в], [м], 

[ф] та передньоязикових шиплячих приголосних [ж], [ч], [ш], [дж] вживається 

знак «апостроф» угорі біля приголосного перед визначеним голосним, 

наприклад: [ж’і нка], [г’і лка], [к’і шка], [в’ікно'], [с΄в’а то], [б’а˙з΄]. 

15. Для позначення акомодаційного процесу перед, після чи між 

пом’якшеними приголосними голосних заднього ряду [а], [о], [у] 

використовується знак «крапка» вгорі біля визначеного голосного, наприклад: 

[л΄˙у˙ л΄ка], [учи ти
е
с΄˙а], [у˙р΄˙у к]. 

16. Процес акомодації  (пристосування) приголосного до наступного 

голосного – лабіалізація перед голосними [о], [у] позначається знаком градуса : 

[б˚óком]. 

17. Пом’якшеними є передньоязикові приголосні (окрім шиплячих) перед 

і, наприклад: [д΄іл΄˙а нка], [р΄із΄б’а р], [л΄і кар] (інші випадки пом’якшення 

дивіться вище). 

18. Губно-зубний [в] передасться латинською [v]: [vʼі те
и
р]; а губно-

губний – латинською літерою [w]: [wa за]. 

Щілинний звук [г] – літерою г, а зімкнений [ґ] – ґ. 

У фонетичній транскрипції подаються такі приголосні звуки української 

мови: [б], [б’], [п], [п’], [в], [в’], [м], [м’], [ф], [ф’], [д], [д΄], [т], [т΄], [з], [з΄], [с], 

[с΄], [ц], [ц΄], [л], [л΄], [н], [н΄], [р], [р΄], [  дз],  [  дз΄], [ж], [ж’], [ш], [ш’], [  дж], 

[дж’], [ч], [ч’], [j], [ґ], [ґ], [к], [к’], [х], [х’], [г], [г’], [ў], [ǐ]; голосні: [а], [о], [о
у
], 

[е], [е
и
], [и], [и

е
], [і], [і

и
], [у]. 
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Основні правила запису фонематичною транскрипцією 

1. Запис береться у вертикальні риски, наприклад: / ба рви /; / jакі  чуде сн΄і 

ба рви у на шіj р΄ідн΄іj мо ві// /. 

2. На місці розділових знаків ставиться одна чи дві вертикальні риски (у 

кінці речення, на місті великої паузи) – дві, в останніх випадках – одна, 

наприклад: / мо во моjа  украjі нс΄ка // ба т΄ківс΄ка / матери нс΄ка / р΄і дна мен΄і  до 

бо л΄у / ду жиj jа із тобо jу // /. 

3. Велика літера не вживається, наприклад: / франко  /,/ микола jiв /,  

/ верхо вна ра да украjі ни /. 

4. Кожне слово (окрім односкладових) акцентується. Наголос 

позначається вертикальною рискою над буквою, що передає наголошений звук 

/΄/ (дивіться приклади вище). 

5. Буква ї у будь-якій позиції позначає сполучення /ji/, наприклад: /jíхав/, 

/руjíна/, /зjíзд/.  

6. Буква щ завжди позначає сполучення /шч/, наприклад: /шчаве л΄/, 

/шча ст΄а/, /шчоно чі/.  

7. Африкати /д⁀ж/, /д⁀з/ позначаються так, як вже записано, зі 

спеціальною позначкою, яка називається «камора», наприклад: /д⁀зе ркало/, 

/д⁀жаз/, /д⁀жерело /. 

8. Букви я, ю, є на *початку слова, *після голосного, *м’якого знака та 

*апострофа позначають дві фонеми – /jа/, /jу/, /jе/, наприклад: /jа ма/, /бо а н/, 

/дитjа сла/. Після пом’якшеного приголосного – одну фонему — /а/, /у/, /е/, 

наприклад: /воло с΄с΄а/, /л΄у л΄ка/, /оста н΄н΄е/. 

9. Буква м’який знак не вживається. Замість неї поряд із приголосним 

ставиться скісна риска /΄/ (пом’якшення), наприклад: /кіл΄це /, /с΄о миj/, 

/т΄о хкати/. 

10. Пом’якшеними є передньоязикові приголосні (окрім шиплячих) 

перед і , наприклад: /др΄імо та/, /зл΄іта ти/, /л΄іс/.  
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У фонематичній транскрипції подаються такі 32 (тридцять дві) приголосні 

фонеми української мови: /б/, /п/, /в/, /м/, /ф/, /д/, /д΄/, /т/, /т΄/, /з/, /з΄/, /с/, /с΄/, /ц/, 

/ц΄/, /л/, /л΄/, /н/, /н΄/, /р/, /р΄/, /д⁀з/, /д⁀з΄/, /ж/, /ш/, /д⁀ж/, /ч/, /j/, /ґ/, /к/, /х/, /г/ та 6 

(шість) голосних: /а/, /о/, /е/, /и/, /і/, /у/. 

 

З Р А З О К: 

Орфографічний запис тексту 

 

Українське слово. Ти частка тих, що вже давно померли, їх кров живуща, 

їх жага нетлінна, безсмертне і величне, як Говерла, багате і дзвінке, як 

Україна. Закоханим – ти лагідна, як мати, недругам – як постріл із гармати. 

Беру тебе, як скарб, в пісенній вроді з джерел, що не міліють у народі. 

(Л. Луценко) 

Запис фонетичною транскрипцією 

[укра
.
jі н΄с΄ке сл°о

Ꞌ
в°о// ти ча

Ꞌ
стка тих/ шч°о ўже даўно

Ꞌ
 п°оме

Ꞌ
рли/ jix 

кp°oў жи
е
ву

Ꞌ
шча/ jix жага

Ꞌ
 не

и
 
 
тл΄і

Ꞌ
н: ã/ бе

и
с:ме

Ꞌ
ртне

и
 і ве

и
ли

Ꞌ
чне

и
 j

.
aґ г°ове рла/ 

бага те і  дзв’інке' / j·aк укра·jі
Ꞌ
нã// зако

Ꞌ
хани

е
м/ ти ла

Ꞌ
г’іднã/ j

.
aґ ма ти/ a 

не
Ꞌ
др°угам/ j

.
aк п°о

Ꞌ
стр΄іл із гарма

Ꞌ
ти// бе

и 
ру

Ꞌ
 те

и
бе / j

.
aк скарб/ ў п’ісе

Ꞌ
н΄:іĭ ўро

Ꞌ
д΄і 

ж   дже
и 
ре

Ꞌ
л/ шч°о не

и
    м’іл'і j·ут΄ у   нãр°о

Ꞌ
д΄і //] 

[л//луце нко] 

Запис фонематичною транскрипцією 

/ украjі нс΄ке сло во// ти ча стка тих/ шчо вже давно  поме  рли/ jix кpoв 

живу шча / jix жага  нетл΄і ннa/ безсме ртне і вели чне jaк гове рла/ бага те і  дзвінке  / 

jaк украjі на// зако ханим/ ти ла гідна/ jaк ма ти/ a не другам/ jaк по стр΄іл із 

гарма ти// беру  тебе / jaк скарб/ в пісе н΄н΄ій вро д΄і з  джере л/ шчо не
 
міл΄і jут΄ у 

наро д΄і// / 

/ л // луце нко / 

Орфографічний запис тексту 

Учитися гарній, спокійній, інтелігентній мові треба довго й уважно – 

прислухаючись, запам’ятовуючи, помічаючи й вивчаючи. Наша мова – 
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найважливіша частина не лишень нашої поведінки, а й нашої особистості, 

нашої душі, розуму, нашої здатності не піддаватися впливам середовища, 

якщо воно затягує. 

(Д. Лихачов)   

Запис фонетичною транскрипцією 

 

[учи
Ꞌ
ти

е
с΄·а га

Ꞌ
рн΄іĭ/ cп°о

у
к’і

Ꞌ
ĭн΄іĭ / і

и
нте

и
л΄іге

Ꞌ
нтн΄іĭ мо

Ꞌ
в’і тре

Ꞌ
ба до ўг°о j 

ува
Ꞌ
жн°о // при

е
сл°уха

Ꞌ
·j·учи

е
с΄/ запамj·ато

Ꞌ
в°у·j·учи/ п°ом’іча

Ꞌ
· j·учи

е
 ĭ 

ви
е
ўча

Ꞌ
·j·учи// нã

Ꞌ
ша мо

Ꞌ
ва// наǐважли

Ꞌ
в’іша части нã не

и
  ли

е
ше

Ꞌ
н΄ нã

Ꞌ
шо·ji 

п°ове
и
д΄і

Ꞌ
нки/ а ĭ нã

Ꞌ
шо·jі особи

Ꞌ
стост΄і/ на

Ꞌ
шо·jі душ’і

Ꞌ
/ р°о

Ꞌ
з°ум°у/ нã

Ꞌ
ш°о·jі 

зда
Ꞌ
тн°ос´т΄і не

и 
п’ід:ава

Ꞌ
ти

е
с΄·а ўпли

Ꞌ
вãм се

и
ре

и
до

Ꞌ
ви

е
шча/ j·акшчо

Ꞌ
 воно

Ꞌ 

зат΄·а
Ꞌ
гу·jе//] 

[д//ли
е
хачо ў] 

Запис фонематичною транскрипцією 

/учи тис΄а га рн΄іj/ cпокі jн΄іj/ інтел΄іге нтн΄іj мо ві тре ба до вго j ува жно// 

прислуха jучис΄/ запамjато вуjучи/ поміча jучи j вивча jучи// на ша мо ва// 

наjважли віша части на не лише н΄ на шоji повед΄і нки/ а j на шоjі особи стост΄і/ 

на шоjі душі / ро зуму/ на шоjі зда тност΄і не піддава тис΄а впли вам середо вишча/ 

jакшчо  воно  зат΄а гуjе// / 

/д//лихачо в/ 

Орфографічний запис тексту 

Слово – найтонше доторкання до серця, воно може стати і ніжною 

запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим 

ножем, і розжареним залізом, і брудом. Мудре і добре слово дає радість, 

нерозумне і зле, необдумане і нетактовне – приносить біду. Словом можна 

вбити і оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і 

одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльозу, 

породити віру в людину і зародити невіру, надихнути на працю і скувати сили 

душі... Зле, невдале, нетактовне, просто кажучи, нерозумне слово може 

образити, приголомшити людину. 
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(В. Сухомлинський) 

Запис фонетичною транскрипцією 

[сл°о
Ꞌ
в°о// нãĭт°о

Ꞌ
нше д°от°орка

Ꞌ
˙н΄:·а д°о  се

Ꞌ
рц΄·а/ в°он°о

Ꞌ
 м°о

Ꞌ
же ста

Ꞌ
ти і 

н΄і
Ꞌ
жн°о·j·у запашн°о

Ꞌ
·j·у кв’і

Ꞌ
тк°o·j·у / і жи

е
в°о

Ꞌ
·j·у в°од°о

Ꞌ
·j·у/ шч°о п°ове

и
рта

Ꞌ
·jе 

в’і
Ꞌ
р°у ў д°обр°о

Ꞌ
 / і г°о

Ꞌ
стри

е
м н°оже

Ꞌ
м / і р°ож:а

Ꞌ
ре

и
ни

е
м зал΄і

Ꞌ
з°ом/ і бр°у

Ꞌ
д°ом // 

м°у
Ꞌ
дре і д°о

Ꞌ
бре

и
 сл°о

Ꞌ
в°о да·jе

Ꞌ
 ра д΄іс´т΄/ не

и
р°оз°у мне і зле/ не

и
обд°у

Ꞌ
мãне і 

не
и
такт°о ўне

и
// при

е
н°о

Ꞌ
си

е
т΄ б’ід°у

Ꞌ 
// сл°о

Ꞌ
в°ом м°о

Ꞌ
жнã ўби

Ꞌ
ти і ожи

е
ви

Ꞌ
ти/ 

п°орã
Ꞌ
ни

е
ти і ви

Ꞌ
л΄ік°увати/ п°о

у
с΄і j·ати три

е
в°о

Ꞌ
гу ĭ бе

и
знãд΄і

Ꞌ
j·у і 

од°ух°отв°о
Ꞌ
ри

е
ти/ р°о

у
с:΄і

Ꞌ
j·ати

е
 с°у

Ꞌ
мн΄іў і засм°ути

Ꞌ
ти/ ви

Ꞌ
кли

е
кати

е
 по см’ішку і 

сл΄·озу
Ꞌ
 / п°ор°оди

Ꞌ
ти в’і

Ꞌ
ру ў л΄·уди

Ꞌ
н°у і зар°оди

Ꞌ
ти

е
 не

и
в’і р°у/ нãди

е
хн°у

Ꞌ
ти на 

пра
Ꞌ
ц΄·у і ск°ува

Ꞌ
ти си

Ꞌ
ли д°уш’і

Ꞌ
// зле/ не

и
ўда

Ꞌ
ле/ не

и
такт°о

Ꞌ
ўне/ пр°о

Ꞌ
ст°о 

ка
Ꞌ
ж°учи/ не

и
р°о

у
з°у

Ꞌ
мне

и
 сл°о

Ꞌ
во м°о

Ꞌ
же

и
 обра

Ꞌ
зи

е
ти/ при

е
г°ол°о

Ꞌ
мши

е
ти 

л΄·уди
Ꞌ
ну// ]  

[в//с°ух°омли
Ꞌ
н΄с΄ки

е
ĭ] 

Запис фонематичною транскрипцією 

/сло во// наjто нше доторка н΄н΄а до се рц΄а/ воно  мо же ста ти і н΄і жноjу 

запашно jу кві ткojу / і живо jу водо jу/ шчо поверта jе ві ру в добро  / і го стрим 

ноже м / і розжа реним зал΄і зом/ і бру дом // му дре і до бре сло во даjе ра д΄іст΄/ 

нерозу мне і зле/ необду мане і нетакто вне// прино сит΄ біду // сло вом мо жна 

вби ти і оживи ти/ пора нити і ви л΄ікувати/ пос΄і jати триво гу й безнад΄і jу і 

одухотво рити/ розс΄і jати су мн΄ів і засмути ти/ ви кликати по смішку і сл΄озу / 

породи ти ві ру в л΄уди ну і зароди ти неві ру/ надихну ти на пра ц΄у і скува ти си ли 

душі // зле/ невда ле/ нетакто вне/ про сто ка жучи/ нерозу мне сло во може 

обра зити/ приголо мшити л΄уди ну// / 

/в//сухомли нс΄киj/  

Додаток № 6 

Фонетичний аналіз слів 

Мета фонетичного аналізу: визначення артикуляційних та акустичних 

особливостей звуків, закономірності сполучуваності їх у мовленнєвому потоці; 

характеристика складів. 
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Схема фонетичного аналізу слів 

1. Подати слово в орфографічному записі. 

2. Записати слово фонетичною транскрипцією. 

3. З’ясувати межі складоподілу в слові, охарактеризувати склади: за 

кінцевим та початковим звуками, за відношенням до наголосу.  

4. Охарактеризувати голосні звуки. 

5. Охарактеризувати приголосні звуки. 

6. З’ясувати зміни у слові: позиційні чи комбінаторні. 

З Р А З О К: 

Речення зі словом для аналізу 

Ну що б здавалося слова… (Т. Шевченко). 

1. Ну 

2. [ну] 

3. Ну – відкритий, напівприкритий. 

4. [у] – голосний заднього ряду, високого підняття, лабіалізований. 

5. [н] – приголосний сонорний, язиковий (передньоязиковий), зімкнений 

(зімкнено-прохідний), твердий, носовий. 

6. Модифікацій у слові не виявлено. 

 

1. Що 

2. [шчо] 

3. Що – відкритий, прикритий. 

4. [о] – голосний заднього ряду, середнього підняття, лабіалізований. 

5.[ш] – приголосний шумний, глухий, язиковий (передньоязиковий), 

фрикативний, твердий, двофокусний, шиплячий; [ч] – приголосний шумний, 

глухий, язиковий (передньоязиковий), зімкнено-щілинний, твердий, 

двофокусний, шиплячий. 

6. Модифікацій у слові не виявлено. 
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1. Здавалося 

2. [здавало˙'с´˙а] 

3. Зда/ва/ло/ся; зда – відкритий, прикритий, ненаголошений; ва – 

відкритий, напівприкритий, наголошений; ло – відкритий, напівприкритий, 

ненаголошений; ся – відкритий, прикритий, ненаголошений. 

4. [а] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений; [а´] – голосний заднього ряду, низького підняття, не- 

лабіалізований, наголошений; [о˙] – голосний заднього ряду, середнього 

підняття, лабіалізований, ненаголошений; [˙а] – голосний заднього ряду, 

низького підняття, нелабіалізований, ненаголошений. 

5. [з] – приголосний шумний, дзвінкий, язиковий (передньоязиковий), 

фрикативний, твердий, однофокусний, свистячий; [д] – приголосний шумний, 

дзвінкий, язиковий (передньоязиковий), фрикативний, твердий; [в] – 

приголосний сонорний, губний (губно-зубний), фрикативний, твердий, 

однофокусний; [л] – приголосний сонорний, язиковий (передньоязиковий), 

фрикативний, твердий, однофокусний; [с´] – приголосний шумний, глухий, 

язиковий (передньоязиковий), фрикативний, пом’якшений, однофокусний, 

свистячий.  

6. У слові зафіксовано комбінаторну модифікацію. 

 

1. Слова 

2. [слова'], 

3. Сло/ва; сло – відкритий, прикритий, ненаголошений; ва – відкритий, 

напівприкритий, наголошений. 

4. [о] – голосний заднього ряду, середнього підняття, лабіалізований, 

ненаголошений; [а'] – голосний заднього ряду, низького підняття, 

нелабіалізований, наголошений.  

5. [с] – приголосний шумний, глухий, язиковий (передньоязиковий), 

фрикативний, твердий, однофокусний, свистячий; [л] – приголосний сонорний, 

язиковий (передньоязиковий), фрикативний, твердий, однофокусний; [в] – 
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приголосний сонорний, губний (губно-зубний), фрикативний, твердий, 

однофокусний. 

6. Модифікацій у слові не виявлено.  

 

Орфоепічний аналіз 

Мета орфоепічного аналізу: з’ясування особливостей вимови та 

акцентуації слів. 

Схема орфоепічного аналізу 

1. Подати слово в орфографічному записі. 

2. Записати слово фонетичною транскрипцією. 

3. З’ясувати акцентуацію слова. 

4. Пояснити вимову звуків і (чи) звукосполучень.  

З Р А З О К: 

Речення зі словом для аналізу 

Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову (П. Тичина). 

 

1. Усі 

2. [ус´і
Ꞌ
] 

3. Наголос флективний. 

4. [у] – голосний вимовляється чітко; [с´] – приголосний вимовляється з 

пом’якшенням; [і
Ꞌ
] – голосний під наголосом вимовляється чітко.  

 

1. Ми 

2. [ми] 

3. Наголос флективний. 

4. [м] – приголосний вимовляється твердо; [и] – голосний під наголосом 

вимовляється чітко. 

 

1. Любимо 

2. [л´˙у
Ꞌ
би

е
 мо] 
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3. Наголос наосновний. 

4. [л´] – приголосний вимовляється з пом’якшенням; [у
Ꞌ
] – голосний під 

наголосом вимовляється чітко; [б] – приголосний вимовляється твердо; [и] – 

голосний вимовляється з наближенням до [е]; [м] – приголосний вимовляється 

твердо; [о] – голосний вимоляється чітко. 

 

1. Нашу 

2. [на
Ꞌ
шу] 

3. Наголос наосновний. 

4. [н] – приголосний вимовляється твердо; [а
Ꞌ
] – голосний під наголосом 

вимовляється чітко; [ш] – приголосний вимовляється твердо; [у] – голосний 

вимовляється чітко. 

 

1. Співучу 

2. [с´п’іву
Ꞌ
чу] 

3. Наголос наосновний.  

4. [с´] – приголосний вимовляється пом’якшено; [п’] – приголосний 

вимовляється папівпом’якшено; [і] – голосний вимовляється чітко; [в] – 

приголосний вимовляється твердо; [у
Ꞌ
] – голосний під наголосом вимовляється 

чітко; [ч] – приголосний вимовляється твердо; [у] – голосний вимовляється 

чітко.  

 

1. Та 

2. [та] 

3. – 

4. [т] – приголосний вимовляється твердо; [а] – голосний вимовляється 

чітко. 

 

1. Дзвінку 

2. [  дз´в’інку
Ꞌ
] 
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3. Наголос флективний. 

4. [  дз´] – сполука вимовляється злитно і пом’якшено; [в’] – приголосний 

вимовляється напівпомякшено; [і] – голосний вимовляється чітко; [н] – 

приголосний вимовляється твердо; [к] – приголосний вимовляється твердо; [у] 

– голосний вимовляється чітко. 

 

1. Українську 

2. [укра˙jі
Ꞌ
н´с´ку] 

3. Наголос наосновний. 

4. [у] – голосний вимовляється чітко; [к] – приголосний вимовляється 

твердо; [р] – приголосний вимовляється твердо; [а˙] – голосний вимовляється 

чітко; буква ї реалізується у двох звуках [j] та [і]; [н´] – приголосний 

вимовляється пом’якшено; [с´] – приголосний вимовляється пом’якшено; [к] – 

приголосний вимовляється твердо; [у] – голосний вимовляється чітко. 

 

1. Мову 

2. [мо
Ꞌ
ву] 

3. Наголос наосновний. 

4. [м] – приголосний вимовляється твердо; [о] – голосний вимовляється 

чітко; [в] – приголосний вимовляється твердо; [у] – голосний вимовляється 

чітко.  

Графічний аналіз слів 

Мета графічного аналізу: встановлення співвідношення між буквами та 

звуками. 

Схема графічного аналізу слів 

1. Подати слово в орфографічному записі. 

2. Записати слово фонетичною транскрипцією. 

3. Виписати літери та звуки, позначувані ними. З’ясувати відповідність. 
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З Р А З О К: 

Речення зі словом для аналізу 

Мрію я словами відмикати людське серце… (Л.Забашта). 

 

1. Мрію 

2. [мр´і
Ꞌ
j˙у] 

3. Букві м (ем) відповідає звук [м]; букві р (ер) відповідає звук [р ]; букві і 

відповідає звук [і
Ꞌ
]; букві ю відповідають два звуки – [j] та [у]. Отже, 4 

(чотирьом) буквам відповідають 5 (п’ять) звуків. 

 

1. Я 

2. [j˙а] 

3. Букві я відповідає два звуки – [j] та [˙а]. Отже, 1 (одній) букві 

відповідає 2 (два) звуки. 

 

1. Словами 

2. [слова
Ꞌ
ми] 

3. Букві с (ес) відповідає звук [с]; букві л (ел) відповідає звук [л]; букві о 

відповідає звук [о]; букві в (ве) відповідає звук [в]; букві а відповідає звук [а
Ꞌ
]; 

букві м [ем] відповідає звук [м]; букві и відповідає звук [и]. Отже, 7 (сімом) 

буквам відповідає 7 (сім) звуків. 

 

1. Відмикати 

2. [в’ідми
е
ка

Ꞌ
ти] 

3. Букві в (ве) відповідає звук [в’]; букві і відповідає звук [і]; букві д (де) 

відповідає звук [д]; букві м (ем) відповідає звук [м]; букві и відповідає звук 

[и
е
]; букві к (ка) відповідає звук [к]; букві а відповідає звук [а´]; букві т (те) 

відповідає звук [т]; букві и відповідає звук [и]. Отже, 9 (дев’ятьом) буквам 

відповідає 9 (дев’ять) звуків. 
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1. Людське 

2. [л´˙у˙  дз´ке
Ꞌ
] 

3. Букві л (ел) відповідає звук [л´]; букві у відповідає звук [у]; буквам д 

(де) і с (ес) відповідає звук [ дз']; букві к (ка) відповідає звук [к]; букві е 

відповідає звук [е
Ꞌ
]. Отже, 7 (сімом) буквам відповідає 5 (п’ять) звуків. 

 

1. Серце 

2. [се
Ꞌ
рце] 

3. Букві с (ес) відповідає звук [с]; букві е відповідає звук [е
Ꞌ
]; букві р (ер) 

відповідає звук [р]; букві ц (це) відповідає звук [ц]; букві е відповідає звук [е]. 

Отже, 5 (п’ятьом) буквам відповідає 5 (п’ять) звуків. 

Орфографічний аналіз слів 

Мета орфографічного аналізу: виділення та характеристика орфограм у 

слові. 

Схема орфографічного аналізу слів 

1. Подати слово в орфографічному записові. 

2. Виділити орфограму і визначити її тип. 

3. Пояснити написання. 

4. З’ясувати принцип (чи принципи) орфографії, на якому (яких) 

базується написання. 

 

З Р А З О К: 

Речення зі словом для аналізу 

Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена 

(Вольтер). 

1. Чудова 

2. – 

3. –  

4. Слово пишеться за фонетичним та смисловим принципами. 
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1. Думка 

2. – 

3. –  

4. Слово пишеться за фонетичним принципом. 

 

1. Втрачає 

2. – 

3. – 

4. Слово пишеться за морфологічним, фонетичним та історичним 

принципами. 

 

1. Всю 

2. – 

3. – 

4. Слово пишеться за морфологічним та історичним принципами. 

 

1.Свою 

2. – 

3. – 

4. Слово пишеться за фонетичним та історичним принципами. 

 

1. Цінність 

2. «Подвоєння приголосних» - нн - (буквенна); «м’який знак» (буквенна). 

3. Подвоєння приголосних відбувається на межі кореня і префікса; знак 

м’якшення (ь) для пом’якшеної вимови попереднього приголосного.  

4. Слово пишеться за фонетичним, морфологічним та історичним 

принципами. 

 

1. Коли 

2. – 
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3. – 

4. Слово пишеться за фонетичним принципом. 

 

1. Вона 

2. – 

3. – 

4. Слово пишеться за фонетичним принципом. 

 

1. Погано 

2. – 

3. – 

4.Слово пишеться за фонетичним принципом. 

 

1. Висловлена 

2. Суфікс - е^н (буквенна). 

3. Правопис суфікса у дієприкметнику. 

4. Слово пишеться за фонетичним та морфологічним принципами. 

 

 

Загальна 

схема фонетико-фонологічного аналізу слів у зв’язку з орфоепічним, 

графічним та орфографічним 

1. Подати слово в орфографічному записі. 

2. Записати слово фонетичною транскрипцією. 

3. Записати слово фонематичною транскрипцією. 

4. Визначити основний (якщо є побічний) наголос. Охарактеризувати його. 

5. З’ясувати межі складоподілу в слові, охарактеризувати кожен склад. 

6. Встановити відповідність між буквами, звуками і фонемами в 

аналізованому слові. Дати повну артикуляційну характеристику звуків. 
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7. Виявити й охарактеризувати звукові зміни, що виникають у процесі вимови 

слова: асиміляція, дисиміляція, спрощення тощо.  

8. Виявити й охарактеризувати можливі чергування голосних і приголосних 

фонем при словозміні та словотворенні. 

9. Обґрунтувати правильну літературну вимову голосних, приголосних та 

звукосполучень в аналізованому слові. 

10.  Пояснити правопис і назвати принцип (принципи) правопису аналізованого 

слова. 

З Р А З О К: 

Речення зі словом для аналізу 

Слово до слова – зложиться мова (Нар.тв.). 

1. Слово 

2. [слоꞋво] 

3. /сло
Ꞌ
во/ 

4. Сло во (основний, наосновний, рухомий) 

5. Сло/во; сло – відкритий, прикритий, наголошений; -во – відкритий, 

напівприкритий, ненаголошений. 

6. Ес – /с/ – [с] – приголосний шумний, глухий, язиковий 

(передньоязиковий), фрикативний (серединний), твердий, однофокусний, 

свистячий, інваріант; 

Ел – /л/ – [л] – приголосний сонорний, язиковий (передньоязиковий), 

фрикативний (боковий), твердий, однофокусний, інваріант; 

О – /о/ – [о] – голосний заднього ряду, середнього підняття, лабіалізований, 

наголошений, інваріант; 

Ве – /в/ – [в] – приголосний сонорний, губний (губно-губний), фрикативний 

(серединний), твердий, однофокусний, інваріант; 

О – /о/ – [о] – голосний заднього ряду, середнього підняття, лабіалізований, 

ненаголошений, інваріант; 

______________ 

5 букв, 5 фонем, 5 звуків. 



28 

 

7. Звукових змін не виявлено. 

8. Історичне чергування о/і (слово – слів). 

9. Див. п. 2. 

10.  Фонетичний принцип. 

 

1. Зложиться  

2. [зл°оꞋжие
ц΄:·а] 

3. /зло
Ꞌ
жит΄с΄а/ 

4. Зло житься (основний, наосновний, нерухомий). 

5. Зло/жи/ться; зло – відкритий, прикритий, наголошений; -жи – відкритий, 

прикритий, ненаголошений; -ться – відкритий, прикритий, ненаголошений. 

6. Зе – /з/ – [з] – приголосний шумний, дзвінкий, язиковий 

(передньоязиковий), фрикативний (серединний), твердий, однофокусний, 

свистячий, інваріант; 

Ел – /л/ – [л] – приголосний сонорний, язиковий (передньоязиковий), 

фрикативний (боковий), твердий, однофокусний, інваріант; 

О – /о/ – [о
Ꞌ
] – голосний заднього ряду, середнього підняття, 

лабіалізований, наголошений, інваріант; 

Же – /ж/ – [ж] – приголосний шумний, дзвінкий, язиковий 

(передньоязиковий), фрикативний (серединний), твердий, двофокусний, 

шиплячий, інваріант; 

И – /и/ – [и
е
] – голосний переднього ряду, високо-середнього підняття, 

нелабіалізований, ненаголошений, позиційний варіант; 

Те – /т΄/  

М’який знак [-], /-/      [ ц΄:]  

Ес – /с΄/  

 

 

 

Йа – /а/ – [а] – голосний голосний заднього ряду, низького підняття, 

нелабіалізований, ненаголошений, комбінаторний варіант. 

приголосний шумний,   

глухий, язиковий 

(передньоязиковий), зімкнений 

(африкат), пом’якшений, 

комбінаторний варіант; 
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______________ 

9 букв, 8 фонем, 7 звуків. 

 

7. Асиміляція за місцем і способом творення; акомодація голосного. 

8. Чергування у слові не виявлено. 

9. Див. п. 2. 

10.  Правопис «м’якого знака» після приголосного для пом’якшеної вимови; 

фонетичний, морфологічний, історичний принципи. 

 

1. Мова 

2. [моꞋва] 

3. /мо
Ꞌ
ва/  

4. Мо ва (основний, наосновний, нерухомий). 

5. Мо/ва; мо – відкритий, напівприкритий, наголошений; -ва – відкритий, 

напівприкритий, ненаголошений. 

6. Ем – /м/ – [м] – приголосний сонорний, губний (губно-губний), зімкнений 

(зімкнено-прохідний), твердий, носовий, інваріант; 

О – /о/ – [о] – голосний заднього ряду, середнього підняття, лабіалізований, 

наголошений, інваріант; 

Ве – /в/ – [в] – приголосний сонорний, губний (губно-губний), фрикативний 

(серединний), твердий, однофокусний, інваріант; 

А – /а/ – [а] – голосний заднього ряду, низького підняття, нелабіалізований, 

ненаголошений, інваріант; 

______________ 

4 букви, 4 фонеми, 4 звуки. 

7. Звукових змін не виявлено. 

8. Чергування не простежуються.  

9. Див. п. 2 

10.  Фонетичний принцип.  
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Додаток №7 

Український алфавіт 

Букви Назви букв 

А а 

Б б 

В в 

Г г 

Ґ ґ 

Д д 

Е е 

Є є 

Ж ж 

З з 

И и 

І і 

Ї ї 

Й й 

К к 

Л л 

М м 

Н н 

О о 

П п 

Р р 

С с 

Т т 

У у 

Ф ф 

Х х 

Ц ц 

Ч ч 

Ш ш 

Щ щ 

Ь ь 

Ю ю 

Я я 

А 

Бе 

Ве 

Ге 

Ґе 

Де 

Е 

Йе 

Же 

Зе 

И 

І 

Йі 

Йот 

Ка 

Ел 

Ем 

Ен 

О 

Пе 

Ер 

Ес 

Те 

У 

Еф 

Ха 

Це 

Че 

Ша 

Ща 

М’який знак, знак м’якшення  

Йу 

Йа 
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