
  Фонетика (від грецьк. рhonetikos - звуковий) – розділ мовознавства, у якому вивчається 

звукова система мови та різноманітні звукові зміни, що відбуваються в мовному потоці. 

 Орфоепія (від грецьк. orthos– прямий, правильний, рівний і epos – слово, мова) – це розділ 

мовознавчої науки, що вивчає сукупність правил про літературну вимову. 

Загальна класифікація звуків 

Голосні Приголосні 

дзвінкі глухі 
тверді м’які тверді м’які 

[а] [б] - [п]  

[o] [д] [д'] [т] [т'] 
*у+ [з] [з'] [с] [с'] 

[е] [ж] - [ш]  
[и] [дз] [дз'] [ц] [ц'] 

[і] [дж] - [ч]  
 [г] - [х]  

[ґ]  [к]  

  [ф] - 
сонорні   

тверді м’які 
[м] - 

[в] - 

[н] [н'] 
[л] [л'] 

[р] [р'] 
- [й] 

Шиплячі [ж], [ч], [ш], [дж] 
Губні [б], [п], [в], [м], [ф] 

 

УВАГА! 

1. Літери на позначення всіх дзвінких і сонорних приголосних розташовані в 

алфавіті до літери о, крім к; глухих – після о, крім р. 

2. Глухий [ф] не має дзвінкої пари; [й] завжди м’який. 

3. Літери д, т, з, с, ц, л, н, р (де ти з’їси ці лини + р) перед ь, і, я, ю, є стають 

м’якими (позначаються у транскрипції [']): тінь [т'ін']. 

4. Усі інші приголосні перед ь ніколи не стоять, а перед і, я, ю, є стають лише 

пом’якшеними (позначаються у транскрипції *’+): місто [м’істо]   



АЛФАВІТ 

Буква – знак, який слугує для позначення на письмі звука. 

Алфавіт – сукупність літер, прийнятих у системі будь-якої мови й 

розміщених в усталеному прорядку. 

 

 

 

 

 

 

Літера Назва Літера Назва Літера Назва Літера Назва 

А а а З з зе О о о Ч ч че 
Б б бе И и и П п пе Ш ш ша 

В в ве І і і Р р ер Щ щ ща 
Г г ге Ї ї ї С с ес Ь ь знак м’якшення 

Ґґ ґе Й й йот Т т те Ю ю ю 
Д д де К к ка У у у Я я я 

Е е е Л л ел Ф ф еф   

Є є є М м ем Х х ха   
Ж ж же Н н ен Ц ц це   



Таблиця співвідношення звуків і букв 

Літери Позначають Приклади 
Ї завжди два звуки [йі] їжа [йіжа]  

Щ завжди два звуки [шч]  кущ [кушч] 

ь (знак м’якшення) звука не позначає, указує на 
м’якість попереднього 
приголосного 

[мал'ва] 

 
 
 

я, ю, є 

два звуки [йа], [йу], [йе]: 
- на початку слова; 
- після голосного; 
- після апострофа; 
- після ь 

 
яблуко *йаблуко+, 
пояс *пойас+, 
м’ята *мйата+, 
мільярд *м’іл'йард+ 

один звук [а], [у], [е] і 
м’якість або пом’якшення 
попереднього приголосного 

школяр *школ'ар+ 
купюра [куп'ура] 

 
 

буквосполучення  
дж, дз 

один звук [дж], [дз],  якщо 
належить до однієї 
морфеми 

бджола [бджола]  

окремі звуки [д] і [ж], [д] і 
[з], якщо належать до різних 
морфем 

надзвуковий 
[надзвуковий] 

подвоєні приголосні 
(нн, тт, сс тощо) 

один подовжений 
приголосний 

сонний [сон:ией] 
стаття [стат':а] 

групи приголосних, 
 де не відбувається 
спрощення (-стн-, -стс-) 

в усному мовленні 
відбувається спрощення 
приголосних: -стн-     [сн] 
тощо        

баластний 
[баласний] 
шістсот [ш’іс:от] 

 



Основні норми вимови голосних і приголосних звуків 

 

Го
л

о
сн

і  

Норма літературної вимови 
 

Приклади 

 
ненаголошені [е] [и] зазвичай вимовляємо 
як [еи], [ие] 

вітер[в’ і̀теир] 
крило[криело̀] 

ненаголошений [о] вимовляємо як [оу] 
лише перед складом з наголошеним у або і 
 

зозуля[зоузу̀л'а] 
поріг[поур' і̀г] 

У
п

о
д

іб
н

ен
н

я 
п

р
и

го
л

о
сн

и
х 

  

за 
м’якістю 
 

приголосні [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [р] 
перед наступним м’яким або пом’якшеним 
приголосним стають м’якими 

пісня[п’ іс̀'н'а] 
майбутній[майбу̀т'н'ій] 

за
 д

зв
ін

кі
ст

ю
 -

 
гл

ух
іс

тю
 

   

глухі приголосні перед дзвінкими стають 
дзвінкими 

боротьба[бород'ба]̀ 
екзамен[еиґза̀меин] 

дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці 
слів вимовляємо дзвінко 

доріжка[доур' і̀жка] 
гриб[гриб] 

оглушення [г] відбувається лише в словах 
легко, вогко, нігті, кігті, дьогтю та 
похідних 

[лех̀ко], [во̀хко],  
[н' і̀хт'і], [к’ і̀хт'і],  
[д'о̀хт'у] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особливості вимови окремих груп приголосних 

Орфографічний напис Вимова Приклади 
 

-ться [ц':а] хочеться [хо̀чеиц':а] 

-шся [с':а] миришся [мѝриес':а] 
-жся [з'с'а] зважся [зваз̀'с'а] 

-сши [ш:ие] принісши [приеніш̀:ие] 

-жці [з'ц'і] книжці [кнѝз'ц'і] 
-шці [с'ц'і] мишці [мѝс'ц'і] 

-чці [ц':і] лисичці [лиесѝц':і] 
-тч- [ч:] отче [о̀ч:еи] 

-тці [ц':і] тітці [т' іц̀':і] 

-зж- [ж:] безжурний [беиж:у̀рнией] 
-зч- [жч] безчестя [беижчес̀'т'а] 

-зш- [жш] розшити [рожшѝтией] 

 



Наголос – виділення силою голосу певного складу в слові. Здебільшого слово 

має один наголос. В українській мові наголос рухомий (може переміщуватися зі 

зміною слова чи його форми : кобза̀р – кобзарі̀), вільний (наголошеними можуть бути 

різні за порядком склади, на відміну, наприклад, від мов, які мають сталий 

наголошений склад (чеська – перший, польська – передостанній, французька - 

останній) дѐрево, знання̀, садівнѝк). 

Деякі слова мають подвійний наголос: алфа̀ві̀т, весня̀нѝй, за̀вждѝ, ма̀бу̀ть, 

по̀мѝлка, про̀стѝй, та̀ко̀ж, п’ятѝповерхо̀вий, перекотѝпо̀ле. 

В українській мові є чимало слів, у яких мовці дуже часто припускаються по̀мѝлок у 
наголошуванні. Щоб краще запам’ятати такі складні вѝпадки, можна згрупувати їх у кілька блоків. 

 

За аналогією наголошуються слова в рядах : метр – мілімѐтр, кіломѐтр; 

двана̀дцять – одина̀дцять, чотирна̀дцять; порта̀л – кварта̀л; моноло̀г – діало̀г, катало̀г; 

хло̀пець – мо̀вець (хло̀пці – мо̀вці);розві̀дник – дові̀дник; село̀ - русло̀; снігопа̀д – 

листопа̀д; засла̀ння – вида̀ння, визна̀ння; стільнѝк – ціннѝк; квасолѝна – горошѝна; 

чѝстий – урочѝстий. 

Легше слово допомагає запам’ятати важче слово: агроно̀м – агроно̀мія, 

гастроно̀м – гастроно̀мія, вчѐний – вчѐння, інженѐр – інженѐрія, ба̀тько – ба̀тьківський, 

боя̀тися – боя̀знь, ва̀жити – ва̀ги, вѝтратив – вѝтрати, знак – озна̀ка, вірш – ві̀рші, 

гурто̀м – гурто̀житок, гу̀сінь – гу̀сениця, добу̀ти – добу̀ток, мно̀жити – мно̀жник, зру̀чно 

– зру̀чний,су̀хо – засу̀ха, пі̀зно – допі̀зна. 

Однотипними щодо наголошування є слова:  одноразо̀вий – багаторазо̀вий, 

кількаразо̀вий; калігра̀фія – кінематограф̀ія, флюорогра̀фія (але: поліграфі̀я); газопрові̀д 

– водопрові̀д, трубопрові̀д (але: електропро̀від); правопѝсний – літопѝсний, 

машинопѝсний. 

 Дієслівний наголос залишається в похідному іменнику: завда̀ти – завда̀ння, 

запита̀ти – запита̀ння, зібра̀ти – зібра̀ння, навча̀ти – навча̀ння, обра̀ти – обра̀ння, 

поєдна̀ти – поєдна̀ння. 

У багатьох словах наголошеними є склад –ко-, префікс за-, другий склад у 

префіксі пере- : абетко̀вий, зірко̀вий, книжко̀вий, сороко̀вий, шовко̀вий, ярмарко̀вий; 

за̀гадка, за̀кладка (у книзі ), за̀клепка, за̀мазка, за̀чіпка, за̀куток; перѐбіг, перѐкис, 

перѐпустка, перѐпічка. 

Запам’ятаймо прикметники, що мають наголошене закінчення: новѝй, старѝй, 

мілкѝй, липкѝй, меткѝй, тонкѝй, вузькѝй, низькѝй, терпкѝй, їдкѝй, чіткѝй, жаркѝй, 

жорсткѝй, товстѝй, черствѝй, фаховѝй, цеховѝй, черговѝй, маршовѝй, житловѝй, 

торф’янѝй, листянѝй, перехіднѝй, чарівнѝй. 



ПЕРЕЛІК СЛІВ З НОРМАТИВНИМ НАГОЛОСОМ

       А 
агроном̀ія  
алфа̀ві̀т 
а̀ркушик 
асиметрі̀я  
        
       Б 
багаторазо̀вий 
безпринцип̀ний 
бѐшкет 
бла̀говість 
близький̀ 
болотис̀тий  
боро̀давка 
босон̀іж 
боя̀знь 
бурштино̀вий 
бюлетѐнь 
 
       В 
ва̀ги (у множині) 
вантажі̀вка 
весня̀ний̀ 
виг̀ода (користь) 
виго̀да 
(зручність) 
вида̀ння 
визво̀льний 
вимо̀га 
вип̀адок 
вира̀зний 
вис̀іти 
вит̀рата 
вишив̀аний 
відвезтѝ 
відвестѝ 
ві̀дгомін 
віднестѝ 
ві̀домість 
(список) 
відо̀мість (дані, 
повідомлення,  
популярність) 
ві̀рші 
віршовий̀ 
вітчим̀ 
 
       Г 
гальмо̀, га̀льма 
гляда̀ч 
горошин̀а 
граблі̀ 
гурто̀житок 
     
       Д 
данѝна 
да̀но 
децимѐтр 
дѐщиця 
де-ю̀ре 

джерело̀ 
див̀лячись 
дича̀віти 
діало̀г 
добовѝй 
добу̀ток 
довезтѝ 
довестѝ 
дові̀дник 
до̀гмат 
донестѝ 
до̀нька 
дочка̀ 
дро̀ва 
 
       Е 
експѐрт 
 
       Є 
єретик̀ 
 
       Ж 
жалюзі̀ 
 
       З 
завда̀ння 
завезтѝ 
завестѝ 
за̀вждѝ 
завчасу̀ 
за̀гадка 
заіржа̀вілий 
заіржа̀віти 
закінчит̀и 
за̀кладка 
(у книжці) 
за̀крутка 
залишѝти 
замі̀жня 
занестѝ 
за̀понка 
заробі̀ток 
за̀ставка 
за̀стібка 
застоп̀орити 
звис̀ока 
зда̀лека 
зібра̀ння 
зобразит̀и 
зо̀зла 
зра̀ння 
зру̀чний 
зубо̀жіння 
 
       І 
індус̀трія 
 
       К 
ка̀мбала 
катало̀г 

кварта̀л 
киш̀ка 
кіломѐтр 
кінчит̀и 
ко̀лесо 
ко̀лія 
ко̀пчений 
(дієприкм.) 
копчѐний 
(прикметник) 
корис̀ний 
ко̀сий 
котрий̀ 
крицѐвий 
кро̀їти 
кропива̀ 
куліна̀рія 
ку̀рятина 
 
       Л 
ла̀те 
листопа̀д 
літо̀пис 
лю̀стро 
 
       М 
ма̀бу̀ть 
магістѐрський 
(про вчений  
ступінь) 
ма̀ркетинг 
мерѐжа 
металур̀гія 
мілімѐтр 
 
       Н 
навча̀ння 
нанестѝ 
напі̀й 
на̀скрізний 
на̀чинка 
нена̀видіти 
нена̀висний 
нена̀висть 
нестѝ 
ні̀здря 
новий̀ 
 
       О 
обіця̀нка 
обра̀ння 
обру̀ч (іменник) 
одина̀дцять 
одноразо̀вий 
озна̀ка 
о̀лень 
опто̀вий 
осетѐр 
ота̀ман 
о̀цет 

       П 
павич̀ 
партѐр 
пѐкарський 
перевезтѝ 
перевестѝ 
перѐкис 
переля̀к 
перенестѝ 
перѐпад 
перѐпис 
піала̀ 
пі̀дданий 
(дієприкм.) 
підда̀ний (ім., 
істота) 
пі̀длітковий 
пізна̀ння 
пітний̀ 
піцѐрія 
по̀друга 
по̀значка 
по̀милка 
помі̀щик 
помо̀вчати 
поня̀ття 
порядко̀вий 
посерѐдині 
привезтѝ 
привестѝ 
прим̀орозок 
принестѝ 
прич̀іп 
про̀діл 
промі̀жок 
псевдоні̀м 
 
       Р 
ра̀зом 
рѐмінь (пояс) 
рѐшето 
рин̀ковий 
рівнин̀а 
роздрібний̀ 
ро̀зпірка 
руко̀пис 
русло̀ 
 
       С 
сантимѐтр 
свѐрдло 
серѐдина 
сѐча 
симетрі̀я 
сільськогоспо-
да̀рський 
сімдеся̀т 
слин̀а 
соломѝнка 
ста̀туя 

стовідсо̀тковий 
стрибат̀и 
 
       Т 
текстовий̀ 
течія̀ 
тиг̀ровий 
тисо̀вий 
тім’яний̀ 
травестія̀ 
тризу̀б  
ту̀луб 
 
       У        
украї̀нський 
уподо̀бання 
урочис̀ти 
усерѐдині 
 
       Ф 
фарту̀х 
фаховѝй 
фено̀мен 
фо̀льга 
фо̀рзац 
 
       Х 
ха̀ос (у міфології: 
стихія) 
хао̀с (безлад) 
 
       Ц 
ца̀рина 
цемѐнт 
цѐнтнер 
цінник̀ 
 
       Ч 
чарівний̀ 
черговий̀ 
чита̀ння 
чорно̀зем 
чорно̀слив 
чотирна̀дцять 
 
       Ш 
шляхопрові̀д 
шовко̀вий 
шофѐр 
 
       Щ 
щѐлепа 
щип̀ці 
щодобовѝй 
 
       Я 
ярмарко̀вий 
 



СЛОВЕСНІ ФОРМУЛИ 

Буде гоже Ґедзю у джазі – приголосні дзвінкі звуки  ( М, В, Н, Л,Р ) 

Усе це кафе «Птах і чаша» - приголосні глухі звуки 

Мавпа Буф – губні звуки 

Щ(шч)е їжджу – шиплячі звуки 

Де ти з’їси ці лини   р    дз – м’які приголосні звуки  

 

Не бувають м’якими, а лише пом’якшеними такі приголосні звуки: 

1. Губні – [б], [п], [в], [м], [ф] 
2. Шиплячі – [ж], [ч], [ш], [дж] 
3. Задньоязикові – [ґ], [к], [х] 
4. Гортанний – [г] 

 

Я, ю, є, і, ь        нянька 




