
Орфографія (від гр. orthos – прямий, правильний, рівний і grapho - пишу) – розділ 

мовознавчої науки, у якому встановлюється система правил передачі звукової мови 

(слів і їхніх форм) на письмі 

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ 

Префікси  Уживання 

с- перед к, п, т, ф, х (кафе «Птах»): скопати, спекти, стоптати, 
сфотографувати, схибити 

з- перед усіма іншими приголосними (крім к, п, т, ф, х): зчистити, зшити, 
зціпити 

-зі перед сполученням приголосних (у тому числі перед сполученням 
губного та *й+): зігріти, зів’янути, зіщулитися 

роз-, без-, 
воз-, через- 

завжди з літерою з: розкрити, безхмарний, розлюбити, черезплічник 

від-, над-, 
об-, під-, 
між- тощо 

кінцевий дзвінкий приголосний не змінюється перед наступним глухим: 
відкриття, надходження, обхід 

пере-, 
перед-, 
(пред-) 

Завжди з літерою е: переїзд, передмістя, предтеча 

пре-  Виражає найвищий ступінь вияву ознаки (можна замінити словом 
дуже): предивний, преславний, премудрий 

 У словах, які треба запам’ятати: презирливий, презирство, 
превелебний, пренепорочний, преподобний, преосвященний, 
престол і похідних  

при- у словах, що означають: 

 Наближення, приєднання (прибігти, приміський, пришити); 

 Неповноту, частковість дії (прикрити, присолити); 

 Результат дії (придумати, приборкати) 
прі- у словах прізвище, прізвисько, прірва і похідних  

  

ЗАУВАЖТЕ! 

1. Треба розрізняти слова: прикрашений – прекрасний, прибілити – пребілий і 

под.. 

2. Не треба плутати слова з префіксами пре-, при- зі словами іншомовного 

походження, у яких пре-, при- не є префіксами: президент, прем’єра, призери, 

примітив і под.. 



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  
алфав̀і̀т 
а̀ркушик 
асиметрі̀я  
        
       Б 
багаторазо̀вий 
безпринцѝпний 
бѐшкет 
бла̀говість 
близькѝй 
болотѝстий  
бород̀авка 
босо̀ніж 
боя̀знь 
бурштино̀вий 
бюлетѐнь 
 
       В 
ва̀ги (у множині) 
вантажі̀вка 
весня̀нѝй 
виг̀ода (користь) 
вигод̀а 
(зручність) 
вида̀ння 
визвол̀ьний 
вимог̀а 
вип̀адок 
вира̀зний 
вис̀іти 
вит̀рата 
вишѝваний 
відвезтѝ 
відвестѝ 
від̀гомін 
віднестѝ 
від̀омість 
(список) 
відо̀мість (дані, 
повідомлення,  
популярність) 
вір̀ші 
віршовий̀ 
вітчим̀ 
 
       Г 
гальмо,̀ га̀льма 
гляда̀ч 
горошин̀а 
граблі̀ 
гуртож̀иток 
     
       Д 
данин̀а 
дан̀о 
децимѐтр 
дѐщиця 
де-ю̀ре 

джерело̀ 
дѝвлячись 
дича̀віти 
діало̀г 
добовѝй 
добу̀ток 
довезтѝ 
довестѝ 
дові̀дник 
до̀гмат 
донестѝ 
до̀нька 
дочка̀ 
дров̀а 
 
       Е 
експѐрт 
 
       Є 
єретик̀ 
 
       Ж 
жалюзі̀ 
 
       З 
завда̀ння 
завезтѝ 
завестѝ 
за̀вждѝ 
завчасу̀ 
за̀гадка 
заіржа̀вілий 
заіржа̀віти 
закінчѝти 
за̀кладка 
(у книжці) 
за̀крутка 
залишѝти 
замі̀жня 
занестѝ 
за̀понка 
заробі̀ток 
за̀ставка 
за̀стібка 
засто̀порити 
звис̀ока 
зда̀лека 
зібра̀ння 
зобразѝти 
зоз̀ла 
зра̀ння 
зруч̀ний 
зубож̀іння 
 
       І 
інду̀стрія 
 
       К 
ка̀мбала 
каталог̀ 

квартал̀ 
киш̀ка 
кіломѐтр 
кінчит̀и 
кол̀есо 
кол̀ія 
коп̀чений 
(дієприкм.) 
копчѐний 
(прикметник) 
корис̀ний 
кос̀ий 
котрий̀ 
крицѐвий 
крої̀ти 
кропива̀ 
куліна̀рія 
кур̀ятина 
 
       Л 
лат̀е 
листопа̀д 
літоп̀ис 
лю̀стро 
 
       М 
ма̀бу̀ть 
магістѐрський 
(про вчений  
ступінь) 
ма̀ркетинг 
мерѐжа 
металу̀ргія 
мілімѐтр 
 
       Н 
навчан̀ня 
нанестѝ 
напій̀ 
нас̀крізний 
нач̀инка 
нена̀видіти 
нена̀висний 
нена̀висть 
нестѝ 
ні̀здря 
новѝй 
 
       О 
обіця̀нка 
обра̀ння 
обру̀ч (іменник) 
одина̀дцять 
одноразо̀вий 
озна̀ка 
ол̀ень 
опто̀вий 
осетѐр 
ота̀ман 
оц̀ет 

       П 
павич̀ 
партѐр 
пѐкарський 
перевезтѝ 
перевестѝ 
перѐкис 
переля̀к 
перенестѝ 
перѐпад 
перѐпис 
піала̀ 
пі̀дданий 
(дієприкм.) 
підда̀ний (ім., 
істота) 
пі̀длітковий 
пізна̀ння 
пітний̀ 
піцѐрія 
под̀руга 
поз̀начка 
пом̀илка 
помі̀щик 
помо̀вчати 
поня̀ття 
порядко̀вий 
посерѐдині 
привезтѝ 
привестѝ 
прим̀орозок 
принестѝ 
прич̀іп 
прод̀іл 
промі̀жок 
псевдоні̀м 
 
       Р 
ра̀зом 
рѐмінь (пояс) 
рѐшето 
рѝнковий 
рівнѝна 
роздрібнѝй 
ро̀зпірка 
руко̀пис 
русло ̀
 
       С 
сантимѐтр 
свѐрдло 
серѐдина 
сѐча 
симетрі̀я 
сільськогоспо-
да̀рський 
сімдеся̀т 
слѝна 
соломѝнка 
стат̀уя 

 



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] 


