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Збірник містить завдання для 16 практичних занять з фонетики 

та фонології, які охоплюють основні теми вишівського курсу 

фонетики і фонології сучасної української літературної мови. У 

ньому також подано типові тести з фонетики і фонології   та 

суміжних дисциплін – орфоепії, акцентології, графіки та орфографії, 

контрольні завдання для студентів заочної форми навчання та 

методичні вказівки до їх виконання. Посібник призначено для 

студентів філологічних факультетів університетів. 
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ВСТУП 

 

Курс з фонетики та фонології є важливим для формування 

кваліфікованого фахівця, який не тільки ґрунтовно знає особливості 

української фонетичної  системи, але й уміє реалізувати ці знання на 

практиці, мовлення якого відповідає орфоепічним нормам 

української літературної мови. 

Посібник містить практичні, тестові та контрольні завдання з 

фонетики та фонології. Зокрема, подано перелік теоретичних питань 

і систему вправ до 16 практичних занять з фонетики і фонології 

сучасної української літературної мови. Програма також передбачає  

вивчення  мовознавчих дисциплін, які базуються на теорії звукового 

ладу мови, – орфоепії, графіки та орфографії.  Тому в переліку тем 

для практичних занять передбачено місце і для основ цих наук. 

Підготовка  до  кожного  практичного  заняття  складається  з  

двох  етапів.  На першому студент знайомиться  з системою питань 

і вивчає теорію проблеми. Для цього служить  література,  список  

якої  подано  після  переліку  питань  до  кожної  теми. На другому 

етапі студент виконує вправи. Кількість вправ дозовано так, що 

частину їх можна виконувати вдома, решту – на практичних 

заняттях. Запропоновані вправи є водночас орієнтиром для науково-

методичних пошуків в аудиторіях і поза ними. Опановуючи знання і 

виробляючи вміння  з фонетики, фонології та суміжних наук, 

студенти можуть самостійно  готувати  і  виконувати додаткові  

завдання  і  вправи для  поглибленого вивчення окремих звукових 

явищ, перевіряти свої знання, розв’язуючи тестові завдання різних 

типів. 

У збірнику вміщено також контрольні завдання для студентів 

заочної форми навчання та методичні вказівки до їх виконання, 

зразки виконання контрольної роботи й окремих завдань. 

Наприкінці посібника подано додатки, до складу яких входять   

необхідні для виконання  вправ  додаткові  матеріали:  перелік 

основних  транскрибувальних  знаків, тексти для транскрибування, 

зразки фонетичного розбору слів, таблиці голосних і приголосних 

фонем. 

 



4 

 

ПРОГРАМА З ФОНЕТИКИ І ФОНОЛОГІЇ 
 

1. Фонетика як наука. Фонетика описова, історична,   

зіставна,   загальна. Діалектна і соціальна фонетика. Акустичний, 

анатомо-фізіологічний, лінгвістичний аспекти вивчення мовного 

звука.   Методи вивчення звуків мовлення: спостереження, 

перцептивні методи, експериментальні методи. Фонетика і 

фонологія. 

2. Артикуляційна фонетика. Будова і робота мовленнєвого 

апарата. Активні і пасивні органи мовлення.  Національна 

специфіка артикуляційної бази української мови. Артикуляційні 

особливості голосних і приголосних звуків. Артикуляційна 

класифікація голосних. Типи голосних за рядом, ступенем 

піднесення язика, участю губ у вимові. Артикуляційна класифікація 

приголосних звуків. Місце творення приголосних. Спосіб творення. 

Участь голосових зв’язок. Рух язика до твердого піднебіння. 

Класифікаційні таблиці приголосних звуків. Додаткові артикуляційні 

і акустичні ознаки приголосних звуків: співвідношення між голосом 

і шумом, довгота, веляризація, лабіалізація. Методи дослідження 

артикуляції мовних звуків. 

3. Акустична фонетика. Акустичні властивості звуків. 

Розрізнення звуків за висотою, силою, тривалістю, тембром. Роль 

резонаторів у творенні звуків. Акустична природа шумів і тонів. 

Акустична класифікація українських звуків. Акустичні ознаки 

класифікації: вокальність – невокальність, консонантність – 

неконсонантність, компактність – дифузність, низька тональність – 

висока тональність, бемольність – небемольність,  дієзність  –  

недієзність,  переривчастість  –  непереривчастість,  різкість  – 

нерізкість, дзвінкість – глухість, носовість – неносовість. 

Співвідношення між артикуляційною і акустичною класифікаціями 

звуків української мови. Методи вивчення акустичних властивостей 

мовних звуків. 

4. Фонологія. Основні поняття фонології: фонема, алофон, 

мінімальна пара, диференційна ознака фонеми, фонологічна система. 

Основні функції фонеми: будівельна, ототожнювальна, 

розрізнювальна. Звукові вияви фонем: головні вияви, позиційні, 

комбінаторні, факультативні варіанти. 

Фонологічна система сучасної української літературної мови, її 

національна специфіка. Система голосних фонем і їх звукових 
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виявів. Система приголосних фонем і їх звукових виявів. 

Фонематична і фонетична транскрипції. Повна і спрощена 

фонетична транскрипція. Система знаків у фонетичній та 

фонематичній транскрипціях. 

5. Звукові і фонемні зміни в мовленнєвому потоці. 

Акомодація і асиміляція голосних звуків. Акомодація приголосних. 

Асиміляція приголосних звуків, її артикуляційна природа. Типи 

асимілятивних змін: за напрямом, обсягом, характером. Асиміляція 

за дзвінкістю – глухістю, твердістю – м’якістю, місцем і способом 

творення. Дисиміляція   приголосних   звуків,   її   різновиди   за   

напрямом,   ступенем   сусідства розподібнюваних звуків, 

характером. Спрощення в групах приголосних. 

6. Чергування фонем і їх варіантів. Чергування варіантів 

голосних фонем. Чергування варіантів приголосних фонем. 

Чергування голосних фонем. Чергування  о, е – 

і. Чергування о, е з нулем фонеми. Чергування   е – о   після 

шиплячих і й. Найдавніші якісні і кількісні чергування. Інші 

чергування голосних фонем. Чергування приголосних фонем. 

Чергування  г – ж – з′,  к – ч – ц′,  х – ш  – с′. Чергування твердих і 

м’яких фонем. Чергування зубних з ясенними. Чергування однієї 

фонеми з двома. Чергування  д, т – с, л – в. 

7. Сегментні і суперсегментні одиниці. Фраза, такт, 

фонетичне слово, склад, звук як сегменти мовленнєвого потоку. 

Наголос та інтонація як суперсегментні одиниці. 

Склад з артикуляційної і акустичної точки зору. Теорії складу. 

Основи складоподілу в українській мові. Склади відкриті і закриті, 

прикриті і неприкриті. Звуки складові і нескладові. 

Наголос. Словесний наголос. Місце наголосу в слові. Рухомість 

українського наголосу. Склади наголошені і ненаголошені. Побічний 

наголос. Проклітики і енклітики. Особливості наголошування різних 

частин мови. 

Інтонація. Мелодика як компонент інтонації. Текстотворча і 

фразотворча функції інтонації. 

8. Орфоепія. Орфоепічні норми і типові відхилення від них.  

Вимова голосних звуків. Вимова приголосних. Особливості вимови 

слів іншомовного походження. Орфоепічні словники. 

9. Графіка і орфографія. Поняття “графіка”, “графема”. 

Український алфавіт. Фонематичний  і складовий принципи 

української графіки. Відхилення від фонематичного принципу 

графіки. 



6 

Основні поняття орфографії: орфограма, принцип правопису. 

Типи орфограм. Орфограми буквені і небуквені. Принципи 

українського правопису: фонематичний (морфологічний),  

фонетичний,  традиційний,  смисловий.  Аналіз  найголовніших  

правил українського правопису з огляду на принципи правопису. 

Аналіз змін в українському правописі протягом ХХ століття. 

Правописні дискусії    наприкінці ХХ століття. Шляхи 

вдосконалення українського правопису на сучасному етапі. Аналіз 

сучасних орфографічних словників. 

Внаслідок  засвоєння  теоретичних засад фонетики, фонології, 

орфоепії, графіки і орфографії сучасної української літературної 

мови та вироблення практичних навичок з основ цих навчальних 

дисциплін  студент повинен: 

а) з н а т и: 

-   аспекти і методи вивчення мовних звуків; 

- артикуляційні та акустичні властивості звуків сучасної української 

літературної мови та основи їх класифікації: 

- системи голосних і приголосних фонем сучасної української 

літературної мови та їх звукові вияви; 

- проблеми класифікації фонем і основні підходи   українських 

фонологів до їх вирішення 

- основи транскрибування; 

- звукові зміни сучасної української літературної  мови (асиміляція, 

акомодація, дисиміляція, спрощення, чергування ) і провідні 

тенденції їх розвитку; 

- основи українського складоподілу; 

- основи української акцентології; 

- орфоепічні норми сучасної української літературної мови і типові 

відхилення від них; 

- основи  теорії  письма  (співвідношення  між  буквами  і  

фонемами,  система орфограм,  принципи  правопису  в  сучасній  

українській  літературній  мові, сучасні правописні проблеми); 

б) у м і т и: 

- давати повну характеристику головним виявам голосних і  

приголосних фонем; 

- виявляти умови і причини появи комбінаторних, позиційних та 

факультативних виявів фонем; 

- характеризувати різновиди звукових змін, з’ясовувати причини їх  

виникнення і тенденції розвитку; 

- записувати  слова і  тексти  фонологічною, спрощеною  і повною 
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фонетичною транскрипціями; 

- аналізувати сегментні одиниці вищого від звуку рівня (склади, 

фонетичні слова, такти,  фрази),  а  також  суперсегментні  одиниці  

сучасної  української літературної мови і виявляти їх національну 

специфіку; 

- виявляти типові відхилення від орфоепічних норм і застосовувати  

різноманітні засоби їх подолання; 

- використовувати   основи теорії письма для поліпшення культури   

писемного мовлення. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ФОНЕТИКИ І ФОНОЛОГІЇ 
 

Практичне заняття № 1 

 

Органи мовлення та їх функції. Акустичні властивості звуків 

 

1. Будова органів  мовлення.  
2. Голосові зв’язки, їх функції.  

 функції. 3. Гортань,  порожнина  горла,  

ротова 

і  носова  порожнини,  їх  

артикуляційні  функції.  
4. Активні і пасивні органи 

мовлення. 

 
5.   Язик, його будова і роль у вимові звуків. 

6.   Артикуляція голосних звуків. 

7.   Артикуляція приголосних звуків. 

8.   Акустичні властивості звуків: сила, тривалість, висота, тембр. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с.92 – 93; 3, с. 5 – 20;  5, с. 43 – 49; 6, с. 22 – 

24; 22, с. 13 – 17; 24, с. 13 – 20. 

 

Звуки людської мови вивчають у трьох аспектах: анатомо-

фізіологічному, акустичному і лінгвістичному. Перше практичне 

заняття присвячене вивченню двох перших аспектів. 

Анатомо-фізіологічний аспект вивчення звуків людської 

мови передбачає з’ясування ступеня і характеру участі тих чи інших 

органів людини в процесі творення відповідних звуків. 

Звуки людської мови утворюються органами мовлення, або 

мовним апаратом. Органи мовлення з погляду їх значення у 

творенні звуків поділяються на дві частини: дихальний апарат і 

органи вимовляння.  

Дихальний апарат (легені, бронхи, трахея, або дихальне горло) 

міститься в грудній клітці, безпосередньої участі у творенні звуків не 
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бере, а тільки постачає необхідний для мовленнєвого акту струмінь 

повітря. З цього погляду важливо також згадати про діафрагму, яка 

відділяє від черевної порожнини дихальний апарат. М’язи 

діафрагми, скорочуючись  або розширюючись, зумовлюють 

збільшення (вдихування повітря) або зменшення (видихування) 

об’єму грудної клітки. Струмінь видихуваного повітря виходить з 

легень, через бронхи і дихальне горло потрапляє в органи 

вимовляння,  де власне і відбувається процес творення звуків 

людської мови. 

До органів вимовляння належать гортань та три надгортанні 

порожнини: 1) порожнина глотки, або фарингальна (від грецького 

φαολγμ – глотка, зів); 2) ротова порожнина; 3) носова порожнина.  

Гортань складається з двох великих і кількох менших хрящів, 

з’єднаних між собою м’язами і слизовими оболонками. Закінчується 

гортань надгортанником (його ще називають кришкою гортані), який 

є ложкоподібниим хрящем, ширша частина якого обернена у 

фарингальну порожнину. Поперек гортані горизонтально 

прикріплені дві голосові зв’язки, схожі на дві тонкі губи. Між ними 

міститься  голосова щілина. Коли людина спокійно дихає, усі м’язи 

гортані  розслаблені, голосові зв’язки не напружені, а голосова 

щілина широко відкрита. Струмінь видихуваного повітря вільно 

проходить через щілину, голосові зв’язки не дрижать. Якщо ж 

голосові зв’язки напружені і зближені одна до одної так, що 

закривають голосову щілину, то видихуване повітря, натискаючи на 

зв’язки, змушує їх розтулитися і спричиняє тим самим дрижання. Це 

і зумовлює  виникнення звукових хвиль, тобто голосу. У гортані 

внаслідок скорочення бокових м’язів може утворюватися вузька 

хрящова щілина, а за одночасного скорочення бокових і задніх м’язів 

– також і вузька голосова щілина. При проходженні струменя 

видихуваного повітря через ці щілини утворюється шепіт.  

Фарингальна порожнина  (у ній виділяють  нижню частину з 

отвором у гортань, середню – з отвором у ротову порожнину і 

верхню – з двома отворами у носову порожнину) великої ролі у 

творенні мовних звуків не відіграє, адже рухомість її незначна. 

Струмінь видихуваного повітря разом з голосом і шумом проходить 

з гортані у фарингальну порожнину і через відповідні проходи 

потрапляє в ротову або носову порожнину.  

Ротова порожнина відіграє найважливішу роль у творенні 

звуків мови. Форма й об’єм її можуть легко змінюватися залежно від 

розташування рухомих органів мовлення. Струмінь видихуваного 
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повітря, проходячи через ротову порожнину, треться об її стінки та 

розтащовані  в ній органи і стає джерелом творення власних тонів і 

шумів, які є складовою частиною відповідних звуків. Ротова 

порожнина розташована між двома щелепами (верхньою і нижньою) 

та щоками. Верхня щелепа  нерухома, а нижня – рухома. У ротовій 

порожнині містяться такі органи мовлення: язик, зуби, м’яке та 

тверде піднебіння, ясна. Серед  органів мовного апарату найбільш 

активний язик. У ньому виділяють кінчик, тіло й корінь, а також 

передню, середню й задню частини спинки, які з анатомічного 

погляду не розмежовуються, однак такий поділ  важливий для 

простеження їхньої ролі у творенні різних звуків. Верхні та нижні 

зуби (у яких виділяють краї, задню стінку й основу) становлять 

тверду межу ротової порожнини. Корені зубів містяться в 

спеціальних ямочках (альвеолох), які утворюють над зубами 

невеликий пагорбок. Ці важливі для творення мовних звуків  

пагорбки називаються альвеолами.  Губи (верхня і нижня), які 

розташовані за зубами,  також відіграють значну роль  у творенні 

звуків. Вони можуть висуватися вперед, заокруглюватися, 

опускатися або підніматися, розширюватися, тобто  виконувати  

різноманітні рухи.  

Носова порожнина відділяється від ротової піднебінням, яке 

поділяється на дві частини: передню і задню. Передня частина 

тверда, задня – м’яка, вона складається з декількох м’язів, а в кінці 

звисає, тому її називають ще піднебінною завіскою. Піднебінна 

завіска закінчується конусоподібним виступом, який називається 

язичком.  

У носову порожнину струмінь видихуваного повітря потрапляє 

через хоани – два отвори, що з’єднують дві частини, на які носову 

порожнину поділяє вертикальна кісткова перегородка, з верхньою 

частиною фарингальної порожнини, або носоглоткою. Носова 

порожнина у творенні більшості звуків участі не бере. У такому разі  

прохід до неї закриває рухома задня частина піднебінної завіски. Але 

при вимові деяких звуків (зокрема [м], [н])  отвори, які ведуть до 

носової порожнини,  відкриті, тож струмінь видихуваного повітря 

вільно проходить у носову порожнину, яка служить лише 

резонатором, надаючи відповідним звукам носового забарвлення. 

Ніяких рухомих органів мовлення в носовій порожнині немає.   

Залежно від ролі мовних органів у творенні звуків їх поділяють 

на активні і пасивні. Активні мовні органи (голосові зв’язки, задня 

частина глотки, м’яке піднебіння, язичок, язик, губи) виконують 
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певні рухи, змінюють свою форму, місце щодо інших органів 

мовлення, відіграючи таким чином основну роль у творенні звуків 

людської мови.  Пасивні органи (тверде піднебіння, ясна, зуби) 

нерухомі і в процесі творення звуків відіграють допоміжну роль.   

У творенні мовних звуків важливу участь бере також 

центральна нервова система як керівний апарат у процесі мовлення.  

Робота мовних органів, спрямована на творення звуків, 

називається артикуляцією. Вона складається з трьох частин:  

1) екскурсії (від латинського excursio – вибігання вперед), або 

наступу (початкова  фаза артикуляції звука; полягає в тому, що 

активні мовні органи займають позицію, необхідну для утворення 

звука і починають його творення); 

2) витримки (центральна частина творення звука); 

3) рекурсії (від латинського recursio – повертання назад), або 

відступу (кінцева фаза артикуляції звука; полягає в тому, що органи 

мовного апарату повертаються у вихідне положення). 

Артикуляція голосних і приголосних звуків має певні 

особливості. 

Голосні - це такі звуки, в основі яких лежить музикальний тон, 

утворюваний при розкритому мовному каналі внаслідок періодичних 

коливань голосових зв’язок і дальшої модифікації цих коливань у 

надгортанних порожнинах.  

З артикуляторного погляду характеризуються низкою 

особливостей, якими вони відрізняються від приголосних. 

При творенні голосних мовний канал максимально відкритий, у 

ньому на шляху видихуваного струменя повітря не виникає значних 

перешкод, які є джерелом шуму, що становить важливий компонент 

приголосних. У процесі вимови голосних напружується весь  мовний 

апарат, а при артикуляції приголосних напруженість локалізована в 

місцях перепон на шляху видихуваного повітря.. 

Повітряний струмінь при творенні голосних слабкий, тому що 

він утратив свою силу при розриві голосових зв’язок. 

Голосні, на відміну від приголосних, не мають виразної 

локалізації. Найістотнішим при творенні голосних звуків є зміна 

об’єму та форми порожнин мовного апарату (ротової, носової та 

фарингальної порожнин), які виконують функції резонаторів. У 

творенні потрібної форми й розміру резонаторів першорядну роль 

відіграють рухомі органи, передусім язик, губи, м’яке піднебіння, 

нижня щелепа. 
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Обов’язковою умовою творення голосних є відкритість ротової 

порожнини. Розмикання і змикання її здійснює нижня щелепа, яка 

від верхньої щелепи може відходити в різній мірі, залежно від 

характеру утворюваного голосного. Робота нижньої щелепи тісно 

пов’язана з рухом язика: що більше підняття спинки язика, то 

менший мусить бути рух нижньої щелепи, і, навпаки, що менше 

підняття язикової спинки, то кут нижньої щелепи більший. Інакше 

кажучи, звуження і розширення ротової порожнини досягається 

комплексно: і роботою нижньої щелепи, і роботою язика. 

За ступенем відкритості ротової порожнини голосні 

поділяються на широкі і вузькі. 

Порожнина глотки завжди відкрита,  але вона теж може 

змінювати форму й розмір через скорочення м’язових тканин її 

стінок і кореня язика. Ступінь просунення кореня язика до задньої 

стінки глотки пов’язаний зі ступенем підняття спинки язика: що 

нижче підняття язикової спинки, то корінь язика більш просунутий 

назад, і, навпаки, при вищому піднятті язикової спинки корінь язика 

назад просувається менше.  

Голосним [а], [о], [у] властива більш задня просуненість кореня 

язика, а голосним [и], [і] – більш передня. Щодо голосного [е], то він 

за цією ознакою займає середнє положення між двома названими 

групами. 

В артикуляції голосних особливо велике значення має 

співвідношення порожнини рота і глотки. При творенні голосних [а], 

[о], [у] основним резонатором виступає ротова порожнина, а при 

творенні [е], [и], [і] – порожнина глотки. 

Якщо у творенні звука беруть участь тільки порожнини рота і 

глотки, то утворюються ротові (неносові, неназалізовані) голосні. 

При цьому м’яке піднебіння підняте вгору і закриває вхід у носову 

порожнину. 

Однак м’яке піднебіння при вимові голосного може бути й 

вільно опущене. У такому випадку частина повітряного струменя 

виходить через носову порожнину й утворює носовий призвук. Так 

вимовляються носові (назалізовані) голосні. В українській мові 

носових голосних звуків немає. Незначного носового відтінку 

набувають голосні лише в позиції між носовими приголосними [м], 

[н]. 

Передньою крайньою межею ротової порожнини є губи, які 

завдяки своїй рухливості можуть або заокруглюватися й випинатися 

наперед, або розтягатися. Цим самим вони легко змінюють форму й 
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розмір вихідного отвору з ротової порожнини. Якщо губи 

витягуються наперед, вони зменшують ротовий отвір.  Водночас між 

губами і зубами утворюється додаткова невелика порожнина, яка  

здовжує ротовий резонатор. Це має велике значення для творення 

голосних. За участю губ голосні поділяються на неогублені,  або 

нелабіалізовані,  й огублені, або лабіалізовані. 

Неогубленими, або нелабіалізованими, називаються голосні, 

при вимові яких губи нейтральні. Вони можуть розтягатися на боки, 

але безпосередньо у творенні звукового резонатора участі не беруть. 

В українській мові це голосні [а], [е], [и], [і]. 

Огубленими, або лабіалізованими, називаються голосні, при 

вимові яких губи заокруглюються й витягуються вперед. Невеликий 

резонатор, додатково утворюваний між зубами й губами, значно 

змінює якість звука. Крайньою межею резонатора при вимові 

лабіалізованих голосних є вже не зуби, а губи. Огубленими в 

українській мові є голосні [о], [у]. 

Найрухливіший орган у ротовій порожнині – язик, якому й 

належить найважливіша роль у творенні голосних. При творенні 

голосного язикова спинка може рухатися в горизонтальному й 

вертикальному напрямі, змінюючи форму й розмір резонатора, що 

впливає на якість голосного. 

Залежно від положення спинки язика в горизонтальному 

напрямі виділяють голосні переднього й заднього ряду. Якщо при 

вимові звука основна маса язика зосереджена в його середній і 

передній частині й піднімається разом із під’язиковою кісткою в до 

переднього піднебіння, а натомість у задній частині ротової 

порожнини виникає великий простір,  що служить резонатором, 

утворюється голосний переднього ряду ([і],  [и],  [е]). Якщо ж при 

вимові звука основна маса язика зосереджена в його задній частині й 

піднімається з під’язиковою кісткою до заднього піднебіння, 

утворюється голосний заднього ряду ([а], [у], [о]). При цьому в 

задній частині ротової порожнини залишається тільки невеликий 

прохід, а великий резонатор виникає в передній частині.  

Язикова спинка при творенні різних голосних піднімається до 

піднебіння неоднаково. Вона може бути максимально піднята до 

піднебіння, залишаючи лише невеликий прохід для видихуваного 

струменя повітря, може бути піднята менше і,  нарешті, може ледь 

підніматися або й зовсім не підніматися. Залежно від цього 

розрізняють голосні високого ([і], [и], [у]), середнього  ([е], [о]) й 

низького ([а]) підняття.  
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При творенні голосних високого підняття ротова порожнина 

максимально стулена, закрита, прохід для повітря дуже вузький. 

Тому їх називають ще вузькими. При творенні голосних низького 

підняття ротова порожнина максимально розширена, тому їх ще 

називають широкими.  

Приголосні – це  звуки, основою яких є шуми, що виникають 

внаслідок проходження видихуваного струменя повітря через певну 

перепону, утворювану в якому-небудь місці мовного апарату. 

Для артикуляції приголосних, на відміну від голосних, властиве 

те, що напруження зосереджується в певному місці, там, де виникає 

зімкнення або зближення органів мовлення. Тому важливим у вимові 

приголосних є рухи активних органів мовлення та їхній спосіб 

взаємодії з пасивними. Активним органом мовлення при творенні 

приголосних можуть бути язик, губи або м’язи глотки. Відповідно 

нижня губа може змикатися з верхньою губою ([б], [п]) або 

наближатися до  неї ([м], [в]), а може наближатися до зубів ([ф]).  

Більшість приголосних звуків української мови твориться за 

активною участю язика, зокрема певних його  частин: передньої 

спинки разом із кінчиком (передньоязикові приголосні), середньої 

спинки (середньоязикові), задньої спинки (задньоязикові). За 

положенням кінчика язика розрізняють дорсальні, апікальні й 

какумінальні приголосні. Дорсальні приголосні (від латинського 

dorsum – спинка) (наприклад, [д], [т], [з], [с], [н]) утворюються тоді, 

коли кінчик язика опущений до нижніх зубів, а передня спинка 

зближується з верхніми зубами й альвеолами, або яснами. Якщо ж 

кінчик язика піднятий догори і зближується з верхніми зубами або 

альвеолами, то утворюються апікальні приголосні (від латинського 

apex –  кінчик) (наприклад, [ж], [ш]). Какумінальні приголосні (від 

латинського cacumen –   вершечок) (наприклад, [р]) утворюються 

тоді, коли кінчик язика загнутий догори, а спинка язика вигнута 

вниз. При творенні середньоязикового приголосного [й] середня 

спинка язика, піднімаючись, зближується з твердим піднебінням. 

Якщо задня спинка язика зближується з м’яким піднебінням або 

змикається з ним, утворюються задньоязикові приголосні 

(наприклад, [ґ], [к], [х]). Глотковий, або фарингальний приголосний 

([г]) твориться внаслідок звуження, що виникає в порожнині глотки 

завдяки рухові кореня язика назад і зближенню його з її задньою 

стінкою, а також внаслідок скорочення м’язів задньої стінки глотки. 

Характерний для певного приголосного фокус творення шуму 

виникає внаслідок одного зі способів артикуляції: змикання, 
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зближення чи дрижання мовних органів. Змикання й зближення 

можуть здійснюватися будь-яким активним органом мовлення разом  

з пасивним або іншим активним. Наприклад, зімкнено-проривні 

приголосні [б], [п] утворюються зімкненням двох активних органів – 

губ, а [д], [т] – зімкненням активного органу (передньої спинки 

язика) з пасивним – верхніми зубами. Щілинний приголосний [в] 

твориться внаслідок зближення нижньої губи з верхньою, а [ж] або 

[ш] – зближення передньої частини язика з яснами.  Дрижати можуть 

не всі активні органи, а тільки ті, які мають вільні краї і яким 

властива значна еластичність, тобто губи, кінчик язика, маленький 

язичок. Наприклад, дрижачий приголосний [р] твориваться при 

періодичному коливанні кінчика язика. 

Голосові зв’язки під час артикуляції приголосних можуть 

коливатися – тоді вимовляються дзвінкі приголосні (наприклад, [б], 

[д], [в], [з]); а можуть бути в ненапруженому стані – у такому разі 

артикулюються глухі приголосні звуки (наприклад, [п], [х], [т], [с]). 

Дзвінкі і глухі приголосні звуки відрізняються не тільки наявністю 

чи відсутністю голосу, але й тим, що глухим властивий сильніший 

ніж дзвінким, ротовий шум, тому їх часто називають сильними, 

зважаючи на сильний повітряний струмінь і сильний ротовий шум 

при їх творенні, а дзвінкі – слабкими.  

Приголосні можуть вимовлятися чисто або з носовим 

призвуком.. У першому разі вони творяться з піднятим м’яким 

піднебінням, що закриває прохід до носової порожнини,  у другому 

при їх вимові м’яке піднебіння опущене і прохід до носової 

порожнини відкритий. Носовими є [м], [н], [н], а інші  приголосні  

чисті. 

При вимові приголосних середня спинки язика може додатково 

підніматися  до твердого піднебіння  – у такому разі творяться 

палаталізовані (від латинського palatum – тверде піднебіння) 

приголосні (наприклад, [т], [с], [з]). Якщо ж такого додаткового 

підняття немає, то приголосні  непалаталізовані ([т], [с], [з]).   

Кожен звук людської мови – це  фізичне явище: він, як і будь-

який інший звук, виникає внаслідок коливання повітря, 

спричиненого певними рухами твердого пружного тіла. Коливання 

струменя повітря, видихуваного людиною, створює повітряні хвилі, 

які стають джерелом мовного звука і тому називаються звуковими 

хвилями. Саме вивченням фізичної (акустичної) природи мовного 

звука, становить акустичний аспект, який передбачає визначення 
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висоти, сили, тону, тембру та тривалості в часі певного мовного 

звука.  

Висота звука зумовлюється частотою коливань за певну 

одиницю часу. Що більше коливань за ту саму одиницю часу, то 

вищий звук, і, навпаки, при меншому числі коливань за той же 

відтинок часу мнижча й висота звука. Розрізняють висоту основного 

тону і висоту власного тону. Висота основного тону визначається 

частотою коливань голосових зв’язок, їх довжиною та ступенем 

напруженості. Що коротші й більш напружені голосові зв’язки, то 

вищий звук. Висота власного тону залежить від форми й об’єму 

резонатора, а також від того, яка  його частина найактивніше резонує 

при творенні звука. Зокрема, джерелом високих тонів є задня 

частина ротового резонатора й порожнина глотки, а низьких – 

передня частина ротового резонатора.  

Сила, або інтенсивність, звука залежить від розмаху, або 

амплітуди, звукових коливань. Що  більша амплітуда коливання, то 

сильніший звук, а при меншій амплітуді  звук має меншу силу. У 

потоці мовлення сила звука перебуває в складному зв’язку з 

наголосом, позицією в слові, якістю самого звука. Наприклад, серед 

голосних найбільшу силу мають відкриті  ([а], [е]), найменшу – 

закриті ([у], [і]). Від об’єктивної сили (інтенсивності) відрізняють 

суб’єктивну силу звука (гучність).  

Коливання видихуваного струменя повітря можуть бути 

ритмічними, або періодичними (які повторюються однакову 

кількість разів у певну одиницю часу), і неритмічними, або 

неперіодичними (коливання, яким рівномірна повторюваність не 

властива). Ритмічні коливання зумовлюють утворення тону 

(музикального тону), або голосу, а неритмічні – шуму. В основі 

голосних лежить музикальний тон. Кожен голосний – це комплекс, 

який складається з основного тону й додаткових тонів, які  разом  

створюють так званий власний тон голосного. Якість голосного 

визначається силою, висотою й тривалістю всіх складових тонів, що 

залежить від різного співвідношення резонаторів.  

Звук людської мови– це  дуже складне фізичне явище, оскільки  

він є наслідком злиття  різноманітних коливань хвиль. Саме тому в 

ньому розрізняють основний тон і обертони, або додаткові тони. 

Сукупність усіх додаткових тонів, їх характер та взаємозв’язок з 

основним тоном надають мовному звуку певного забарвлення – 

тембру.  Специфіка тембру значною мірою зумовлена характером 

резонатора. 
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Ті самі мовні звуки можуть мати неоднакову довготу, або 

тривалість у часі. Це залежить від позиції звука в слові, його 

оточення, місця наголосу, характеру складу.  Крім того, тривалість 

голосного змінюється залежно від його якості. В українській мові всі 

голосні нормально короткі. Залежно від якості  цих звуків  зростання 

їх тривалості виглядає так: [і] – [у] – [и] – [е] – [о] – [а].  У цьому разі 

можна спостерігати таку закономірність: що менше при вимові  

піднятий язик, то  довший голосний звук.  
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Вправа 1. Запишіть назви органів мовлення, позначених 

цифрами на поданому нижче малюнку. 

 
 

 

 

 

 

 

Вправа  2.  Назвіть голосний звук, який має таку артикуляцію: 

1.  Голосові  зв’язки  дрижать.  Задня  частина  язика  високо  

піднята  до  м’якого піднебіння. Губи сильно заокруглені і витягнуті 

вперед. 
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2.  Голосові  зв’язки  дрижать.  Задня  частина  язика  трохи  

піднята  до  м’якого піднебіння. Рот широко розкритий, губи не 

заокруглені. 

3. Голосові зв’язки дрижать. Задня частина язика середньо 

піднята до піднебіння. Губи трохи заокруглені. 

4. Голосові зв’язки дрижать. Язик середньо піднято до 

передньої частини піднебіння. Губи дещо розтягнені в обидва боки. 

5. Голосові зв’язки дрижать. Язик піднято до передньої 

частини піднебіння трохи вище від середнього положення. Губи 

трохи розтягнуто. 

6. Голосові зв’язки дрижать. Язик сильно просунутий уперед і 

піднятий угору до твердого піднебіння. Губи нейтральні. 

 

Вправа 3. Назвіть приголосний звук, який має таку 

артикуляцію: 

1. Кінчик язика прилягає до верхніх зубів, закриваючи дорогу 

для повітряного струменя; боки язика одночасно відхилені вниз і 

через отвори повітря вільно проходить назовні. Голосові зв’язки 

дрижать. 

2. Передня частина язика змикається з верхніми зубами. 

Повітряний струмінь проривається назовні, розриваючи це 

зімкнення. Голосові зв’язки не дрижать. Язик до твердого піднебіння 

не піднімається. 

3.  Задня  частина  язика  змикається  з  м’яким  піднебінням.    

М’яке  піднебіння підняте і закриває прохід повітря в носову 

порожнину. Голосові зв’язки дрижать. Повітряний струмінь розриває 

зімкнення язика із піднебінням. 

4. Губи зімкнені, а потім їх розриває струмінь видихуваного 

повітря. Голосові зв’язки дрижать. М’яке піднебіння опускається, 

утворюючи для повітряного струменя прохід у носову порожнину. 

5.  Кінчик  язика  піднімається  до  верхніх  ясен  і  дрижить.  

Передня  і  середня частини язика підняті. Голосові зв’язки дрижать. 

6. Передня частина язика спочатку  змикається з яснами, а 

потім  відсувається, утворюючи щілину. Язик опущений. М’яке 

піднебіння підняте і закриває прохід у носову порожнину. Голосові 

зв’язки дрижать. 

7. Передня частина язика спочатку змикається з верхніми 

зубами, а потім відсувається, утворюючи щілину. Язик піднятий до 

твердого піднебіння. М’яке піднебіння підняте і закриває прохід у 
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носову порожнину. Голосові зв’язки дрижать. 

8. Передня частина язика   наближається до верхніх зубів, 

утворюючи щілину. Язик опущений. М’яке піднебіння підняте і 

закриває прохід у носову порожнину. Голосові зв’язки не дрижать. 

9. Корінь язика відтягнутий назад і разом із задньою стінкою 

горла утворює щілину.  М’яке  піднебіння  підняте  й  закриває  

прохід  у  носову  порожнину.  Голосові зв’язки дрижать. 

10. Середня частина язика наближається до середнього 

піднебіння. Голосові зв’язки дрижать. Повітряний струмінь вільно 

проходить через ротову порожнину. 

11. Передня частина язика  змикається з яснами. Задня спинка 

язика піднімається до м’якого піднебіння, закриваючи прохід у 

ротову порожнину і відкриваючи його в носову. Голосові зв’язки 

дрижать. 

12. Передня частина язика наближається до ясен, утворюючи 

щілину. Задня частина  язика  піднімається  до  передньої  частини  

м’якого  піднебіння.  Боки  язикової спинки  утворюють  жолобок,  

по  якому  проходить  повітря.  Голосові  зв’язки  дрижать. М’яке 

піднебіння закриває прохід у носову порожнину. 

 

Вправа 4. За зразком, поданим у вправі 3, опишіть 

артикуляцію 10 інших приголосних звуків української мови. 

 

Вправа 5. Визначте, якими акустичними ознаками 

розрізняються голосні в наголошеній і ненаголошеній позиціях. 

Пара – парад,  коло – корова, дума – душа, сидить - тихий, перерва – 

перець. 

 

Вправа 6. Запишіть голосні української мови за принципом 

зростання тону. 

 

Вправа 7. Запишіть звуки української мови за принципом 

спадної звучності: а) голосні; б) нескладові; в) сонорні приголосні; г) 

шумні дзвінкі приголосні; д) шумні глухі приголосні. 
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Практичне заняття № 2 

 

Лінгвістичний аспект вивчення мовного звука. Фонема та їі 

варіанти 
 

1.  Два напрямки дослідження звукової системи мови в українському 

мовознавстві. Представники різних фонологічних шкіл про поняття 

“фонема”. 

2.  Фонологічна концепція Петра Коструби. 

3.  Фонема і її функції: будівельна, ототожнювальна (розпізнавальна), 

розрізнювальна. 

      4.  Принципи виділення фонем. Поняття “диференціальні ознаки 

фонем”, “фонематична опозиція”,  “мінімальна пара”. 

5.   Головний вияв фонеми. 

6.   Факультативні варіанти. 

7.   Позиційні варіанти. 

8.   Комбінаторні варіанти. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 94 – 97; 2; 3, с. 20 – 30; 4; 5, с. 218 – 235; 6, 

с. 44 – 47; 22, с. 17 – 20; 23 – 24. 

 

Ще одним аспектом вивчення звуків людської мови є 

лінгвістичний, або фонологічний, тобто аналіз звуків як 

функціональних одиниць мовної системи. Фонологічний аспект 

дослідження у лінгвістичній науці вважається центральним, 

провідним, а чисто фонетичний напрям (анатомо-фізіологічний та 

акустичний аспекти) вивчення звуків людської  мови відіграє 

допоміжну роль, але без такого дослідження не можна правильно 

визначити систему фонем будь-якої мови та дати їх повну і всебічну 

характеристику. 

Найголовніше поняття фонології – фонема. Представники 

різних фонологічних шкіл по-різному підходять до визначення цього 

поняття.  

В українській лінгвістиці початок фонологічного періоду можна 

датувати 1927 роком, коли побачила світ книжка професора Є. 

Тимченка “Курс історії українського язика”. На кінець 40-х років ХХ 

ст. були сформовані основні підходи до визначення фонеми і звука. 

Для концепції теорії фонеми в українському мовознавстві другої 

половини ХХ століття характерним є орієнтація на положення 
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Московської (П. Коструба, Ю. Карпенко) та Санкт-Петербурзької 

(Ленінградської) (М. Наконечний, Н. Тоцька) фонологічних шкіл.  

Представники Санкт-Петербурзької (Ленінградської) фоно-

логічної школи наголошують на тому, що звуки, які є 

репрезентантами однієї фонеми, повинні бути близькими за 

звучанням, і в основу ідентифікації фонеми кладуть її диференційну 

функцію  в слові. У той же час представники Московської 

фонологічної школи особливу увагу звертають на здатність фонеми 

утримувати єдність морфеми, а тому в мовленні виявами однієї і тієї 

ж фонеми можуть бути і віддалені за звучанням звуки. 

У структурно-семантичній концепції Н. Тоцької фонема є 

найменшою самостійною лінгвістичною одиницею, яка потенційно 

пов’язана зі значенням. Характеристику фонем, на думку вченої, у 

цілому необхідно починати з характеристики їх типових відтінків, а 

повна характеристика фонеми складається з артикуляційно-

акустичних характеристик усіх її реалізацій. Для теорії фонеми в 

інтерпретації М. Наконечного провідною є семантична (смисло-

розрізнювальна) функція фонеми. 

У 60-х роках ХХ століття свою фонологічну концепцію створив 

П. Коструба. Її положення отримали подальший розвиток у працях 

учених Львівської фонологічної школи.  

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.  

Петро Коструба поняття “фонема” розглядав у парадигмі мовної  

системи: фонеми як одиниці фонологічної системи мови є 

компонентами значущих одиниць мови (морфем і слів) та служать 

засобом їх розпізнавання і розрізнювання.  

За визначенням П. Коструби, фонема – це наукове 

узагальнення, поняття про звук у його функції в системі мови як 

одиниці її фонологічної  субсистеми. Учений наголошував, що 

фонема, на відміну від звука,  –  це не фізичне явище, вона є реаль-

ною, але абстрактною одиницею. У процесі мовлення кожна фонема 

реалізується в низці звуків (головний вияв та його варіанти (основні 

та додаткові)), що в сукупності становлять її звукове поле.  

У системі мови фонема виконує такі основні функції: 



22 

1) конститутивну (від латинського constituere – утворювати, 

складати), або будівельну, яка полягає в тому, що фонеми є 

матеріалом, з якого утворюються одиниці вищих рівнів мови – 

морфеми і слова; 

2) ідентифікаційну (від латинського identificare – 

ототожнювати), або ототожнювальну (розпізнавальну), яка полягає в 

тому, що саме фонеми дають можливість людині з потоку мовлення 

розпізнавати окремі звуки як реалізації тих чи інших фонем, а вже 

завдяки цій ідентифікації розпізнати і складені з цих фонем морфеми 

і слова; 

3) дистинктивну (від латинського distinquere – розпізнавати, 

розрізняти), або розрізнювальну; ця функція полягає в тому, що 

фонеми служать для розрізнювання морфем і слів.  

Роль фонем у розрізнюванні слів чи морфем виявляється 

особливо виразно тоді, коли зіставляємо слова чи морфеми, відмінні 

одні від одних тільки однією фонемою при однаковості всіх інших, 

наприклад: час – гас – пас – нас - мас; сир – сип – сил; там – том – 

тим.  

Два слова, які розрізняються тільки однією фонемою при 

тотожності всіх інших, називаються мінімальною парою. У такій 

парі особливо виразно виявляється дистинктивна функція фонем.  

Систему фонем встановлюють на основі фонологічних 

опозицій, методом протиставлення фонем у парах (або й рядах) слів. 

Інші методи дослідження звукового складу мови (статистичні, 

фізико-акустичні, дистрибутивного аналізу тощо) відіграють тільки 

допоміжну роль і не можуть замінити структурного аналізу в аспекті 

фонологічних протиставлень. Два звуки є виявами різних фонем, 

якщо заміна одного з них іншим при тотожності всього іншого 

звукового складу слова викликає зміну значення останнього або ж 

перетворює лексему в позбавлений будь-якого значення набір звуків. 

Наприклад, на основі добору мінімальної пари дам – дим доводимо 

наявність в українській мові фонем /а/, /и/.  

Фонеми протиставляються одні одним на основі своїх 

диференціальних ознак – артикуляційних або акустичних 

властивостей, які відрізняють одну фонему від іншої. Інші ознаки, які 

не мають значення для фонематичної класифікації, називаються 

супровідними, або надлишковими. Наприклад, довгота і короткість 

голосного є тільки супровідною ознакою для голосних української 

мови, а ступінь підняття язикової спинки до твердого піднебіння – 
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диференціальною ознакою, адже за нею розрізняються голосні 

високого,  середнього та низького підняття. 

Важливою є думка П. Коструби про те, що для визначення 

фонематичності певних звуків на основі фонологічних опозицій 

необхідно добирати такі пари чи ряди слів, у яких досліджувані 

фонеми знаходяться в сильній позиції, тобто позиції, незалежній від 

таких фонетичних умов, як місце в слові, наголошеність чи 

ненаголошеність, вплив сусідніх звуків тощо. У сучасній українській 

літературній мові для голосних [а], [у], [і] сильною вважається будь-

яка позиція, а для голосних [е], [и], [о] – наголошена. Для 

приголосних сильною вважається позиція на початку слова або після 

голосного, перед голосним (за винятком [і]) або сонорним 

приголосним і не в безпосередньому сусідстві з такими іншими 

приголосними, що можуть викликати нейтралізацію протиставлень 

за участю голосу, наявністю палаталізації або місцем чи способом 

творення. 

Нейтралізацією називається втрата фонологічно значущої 

ознаки фонемами, які протиставляються одна одній тільки за 

визначеною ознакою й відрізняються від інших фонем сукупністю 

рис, спільних для цих фонем. Наприклад, фонеми /з/ і /ж/ 

відрізняються від інших приголосних сукупністю ознак 

передньоязиковості, щілинності, дзвінкості та твердості, а 

протиставляються одна одній тільки за місцем творення: /з/  – зубна, 

а /ж/ –  ясенна. Однак у слові розжитися фонема /з/ перед шиплячим 

приголосним реалізується у своєму комбінаторному варіанті – 

звукові [ж], тобто відбувається втрата (нейтралізація) єдиної ознаки, 

що відрізняє ці дві фонеми один від одної.  

  Важливим ще є поняття “фонологічна кореляція”. За П. 

Кострубою, фонологічна кореляція – це відношення між фонемами, 

що протиставляються за якоюсь однією диференціальною ознакою 

при спільності інших диференціальних ознак. Наприклад, у сучасній 

українській мові у системі приголосних фонем є кореляції дзвінкість 

– глухість, твердість – м’якість.  

Звукове поле фонеми складається з головного вияву  (який 

займає центральне місце у цьому полі) та його варіантів.  

Головний вияв фонеми – це звук, у якому фонема реалізується 

в позиції, незалежній від таких фонетичних умов, як місце в слові, 

наголошеність чи ненаголошеність складу, вплив сусідніх звуків, 
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тобто в сильній позиції. Наприклад, у слові вода, син, батько всі 

фонеми реалізовуються в головних виявах.  

Факультативний варіант – звук, що може виступати замість 

головного вияву фонеми в сильній позиції. Наприклад, у сучасній 

українській літературній мові фонема /в/ реалізується у головному 

вияві  – губно-губному щілинному звукові, але дехто з мовців у тій 

самій позиції вимовляє губно-зубний звук, що і є відповідно 

факультативним виявом фонеми /в/.  

Позиційний варіант – це звук , що вимоваляється замість 

головного вияву фонеми тільки в певній означеній позиції . 

Наприклад, фонема /в/ після голосного в кінці слова або складу 

вимовляється як нескладотворчий голосний [ў].  

Комбінаторний варіант – звук, який вимовляється замість 

головного вияву фонеми внаслідок змін, що відбуваються в 

артикуляції під впливом звукового оточення. Наприклад губні 

приголосні вимовляють як напівм’які  під впливом наступного 

голосного [і]. 

Такі реалізації фонем, які збігаються з виявами інших фонем, 

називаються додатковими. Наприклад, у слові боротьба (/боротба/) 

фонема /т/ реалізується у комбінаторному варіанті – звукові [д] 

([бородба']). Цей звук є в інших словах  (наприклад, дядько 

(/дадко/, [да'дко])) головним виявом фонеми /д/. Отже, звук [д] у 

слові боротьба є додатковим варіантом фонеми /т/. Основні варіанти 

виступають як синоніми у звуковому полі фонеми, а додаткові  – як 

омоніми. При наявності спільних додаткових варіантів у різних 

фонем їхні звукові поля перехрещуються.  

 

Вправа  1.  З’ясуйте, з яких фонем складається кожне слово. 

З р а з о к:  щастя - /ш/, /ч/, /а/, /с/, /т′/, /а/. 

Джерело, ґедзь, лютий, вищий, полум’я, свято, обличчя, 

дивиться, об’їзд, читання, волинський, корінця, бюро, мільярд, 

набігатися, повітря, кінь, доля, роз’ятрений, кукурудза, 

обґрунтування, весілля, весняний, день. 

 

Вправа 2. Із поданих у переліку фонем складіть слово. 

З р а з о к:  1. /м/, /а/, /л′/, /е/, /з/ - земля. 

1. /а/, /н′/, /з/, /н′/, /н/, /а/. 2. /ч/, /у/, /ш/, /к/.  3. /а/, /л′/, /у/, /л′/, /к/.  

4. /ґ/, /ӡ, /и/, /а/.  5. /р/, /н′/, /е/, /о/, /б/, /н′/, /у/, /а/, /ǯ/, /п/.  6. /у/, /п/, /і/, 

/т′/, /д/, /р/, /ґ/, /а/, /н/.  7. /а/, /д/, /ч/, /н′/, /ш/, /о/.  8. /ч/, /ш/, /у/, /л′/, /п/.  
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9. /ч/, /в/, /а/, /й/, /и/, /е/, /ш/.  10. /н′/, /с/, /в/, /н/, /е/, /а/, /й/, /и/.  11. /о/, 

/а/, /в/, /с/, /т/.  12. /о/, /с′/, /н′/, /і/, /р/, /е/, /в/, /п/.  13. /к/, /и/, /у/, /ӡ/, 

/ґ/.  14. /д/, /в/, /о/, /о/, /а/, /з/, /й/, /р/. 

 

Вправа 3.  Назвіть фонему, яку містять всі подані в переліку 

слова. Вимовте кожне слово і запишіть звуки, у яких реалізується ця 

фонема. 

З р а з о к:   Варіант   І. 1. Повітря. 2. Вогонь. 3. Він.   4. 

Повага. 5. Жовтий. Фонема /у/ - звуки:  1. [в’]. 2. [w]. 3. [в’]. 4. [в]. 5. 

[ў]. 

Варіант ІІ. 1. Яблуко. 2. Сухий. 3. В’юн.  4. Піймати. 5. Їжак.  

Варіант ІІІ. 1. Казка. 2. Розповідь. 3. Безжальний. 4. Зшити. 5. Кузня. 

Варіант IV. 1. Для. 2. Підземний. 3. Город. 4. Кладка. 5. Відчути. 

Варіант V.  1. Веснянка. 2. Село. 3. Принісши. 4. Світ. 5. Обійстя.  

Варіант VI.  1. Кінь. 2. Коло. 3. Великдень. 4.Екзамен. 5. Гуркіт.  

Варіант VII. 1. Поріг. 2. Нігті. 3. Гімн. 4. Вогонь. 5. Гарний.  

Варіант VIII. 1. Голуб. 2. Борошно. 3. Небіж. 4. Губка. 5. Бюро.  

Варіант  ІХ. 1. Велич. 2. Синє. 3. Заєць. 4. Весло. 5. Перина.  

Варіант Х.  1. Шість. 2. Щука. 3. Дошці. 4. Залишити. 5. Дивишся. 

 

Вправа 4. З’ясуйте, якими фонемами відрізняються подані 

пари слів. 

З р а з о к: син – синь: /н/ - /н′/,  щебіт – регіт: /ш/, /ч/, /б/ - /р/, 

/г/. 

Кінь – кинь, поріг – пиріг, липа – липень, щука – кущ, ягода – 

моя, вищий – вужчий, хащі – чаша, якщо – щока, сивий – вись, 

червоний – вечеря, виїхати –  нехай, калюжа – журба, зів’ялий – 

поголів’я, ходжений – відродження, плюскіт – полудень, здоров’я – 

здорова, рум’янець – цибуля. 

 

Вправа 5. Запишіть 10 пар слів або словоформ, які 

відрізняються: 

а) початковою фонемою; б) кінцевою фонемою; в) середньою 

фонемою.  

З р а з о к:  а) /бити/ - /мити/…б) / біг/ - /бір/… в) / сам / - / 

сом/… 

 

Вправа  6. Подані в переліку слова поділіть на  4 групи: 

1. Слова, які містять тільки головні вияви фонем. 2. Слова, 
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які мають позиційні вияви фонем. 3. Слова, які мають комбінаторні 

вияви фонем. 4. Слова з позиційними і комбінаторними виявами 

фонем. 

З р а з о к: 1. Хата, ліс…2. Дерево, синій… 3. Щирість, легко… 

4. Веснянка, дослівний… 

Весло, принесений, розширений, вогкість, силоміць, вовк, 

вчителька, боїшся, обідній, легіт, розповідь, незчутися, дзвінок, 

язик, доріжка,  приказка,  листя,  мовлений, вітчизна, творчість, 

торгівля, вощина, дівчина, міський, завтра, торішнє, заквітчати, 

листівка, ґуля, просьба, передмістя, для. 

 

Вправа  7. Визначте,  у  котрих з поданих слів містяться 

позиційні вияви фонем. Назвіть ці фонеми і звуки. 

З р а з о к:  3. Жовтень: /в/ - [ ў]. 6. Липень: /е/ - [еи]. 

Варіант І. 1. Ліщина. 2. Опівночі. 3. Цвіт. 4. Дзюрчить. 5. 

Серпневий. 6. Розстилати. 7. Завзятий. 8. Невмирущий. 9. Сопілка. 

10. Впевнений. 11. Дитя. 12. Дівчата. 13. Ворітця. 14. Виплив. 15. 

Пізня. 

 Варіант ІІ. 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. 

Варіант ІІІ. 1. Любіть. 2. Розляглися. 3. Попід. 4. Дійсний. 5. 

Розказано. 6. Журавлиний. 7. Йти. 8. Правда. 9. Пізнається. 10. 

Тихенько. 11. Дощ. 12, Подай. 13. Навмання. 14. Кігті. 15. Далеч. 

Варіант IV. 1. Крихта. 2. Лікоть. 3. Буйний. 4. Майбутнє. 5. 

Довгий. 6. Сніп. 7. Тривога. 8. Перстень. 9. Ячмінь. 10. Сповнений. 

11. Дзвенить. 12. Гість. 13. Просинь. 14. Вперед. 15. Соловейко. 

Варіант  V.  1.  Віття.  2.  Вчений.  З.  Вересень.  4.  

Сильніший.  5.  Людство.  6. Свіжість. 7. Святкують. 8. Розшук. 9. 

Сняться. 10. Пучечок. 11. Зозуля. 12. Завзятість. 13. Гай. 14. 

Благословляють. 15. Риболовля. 

 

Вправа 8.  Визначте, у котрих з поданих слів містяться 

комбінаторні вияви фонем. Назвіть ці фонеми і звуки. 

 

Варіант І. 1. Зовнішній. 2. Копитце. 3. Пізня. 4. Густий. 5. 

Сусідній. 6. Вогко. 7. Плавний. 8. Віддячити. 9. Становище. 10. 

Розчистити. 11. Дивиться. 12. Сніжинка. 13. Третій. 14. Безжальний. 

15. Мужність. 
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Варіант ІІ. 1. Голубка. 2. Крихітка. 3. Ключі. 4. Струмінь. 5. 

Безжурно. 6. Зважся. 7. Дочці. 8. Півник. 9. Місяць. 10. Гірко. 11. 

Відділення. 12. Вісник. 13. Кисень. 14. Жінка. 15. Джміль. 

Варіант ІІІ. 1. Зів’ялий. 2. Дядько. 3. Чільний. 4. Смужці. 5. 

Віконця. 6. Пам’ять. 7. Ґудз. 8. Ліхтар. 9. Сукня. 10. Обійстя. 11. 

Пенсія. 12. Вівця. 13. Якщо. 14. Днювати. 15. Розписати. 

Варіант  IV.  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. 

Варіант V. 1. Вогкість. 2. Правда. 3. Кізонька. 4. Сміливий. 5. 

Шлях. 6. Молодість. 7. Сопілка. 8. Завжди. 9. Місця. 10. Отчий. 11. 

Срібний. 12. Горобець. 13. Ранній. 14. Собі. 15. Розкаятись. 

 

Вправа 9. Перепишіть речення, випишіть із них фонетичні 

слова, які містять комбінаторні і позиційні вияви фонем. Назвіть ці 

фонеми і звуки. 

З р а з о к: 1. Дніпром, сосновим бором і смолою повіяло од 

споминів моїх (М.Драй-Хмара). ( Дніпром :[д’] – комбінаторний 

вияв  /д/;  сосновим: [ие] – позиційний вияв /и/;  повіяло: [в’] – 

комбінаторний вияв /в/;  од споминів: а) [ ӡ] – комбінаторний вияв 

/д/,  б) [с]– комбінаторний вияв /з/,  в) [ие]  - позиційний вияв /и/, г) [ 

ў ]– позиційний вияв /в/. 

Варіант І 

1. Лиш шепіт  бору порушує північний супокій (М. Драй-Хмара). 

2. В повітрі вогкість, холодок і млость (М. Зеров). 

3. Пустіть мене у молодість мою (В. Стус). 

4. Відчинив я осені господу ! (Є. Плужник). 

5. Аж до моря запорожці степ широкий вкрили (Т. Шевченко). 

6. Місяць човном золотим над містом сонно пливе (В. Сосюра). 

7. Притихлі явори стояли безшелесно (Л. Костенко). 

8. Океан місячної ночі розливається навкруги (О. Гончар). 

9. Задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань (В. 

Симоненко). 

10. Се любов моя плаче так гірко (І. Франко). 

Варіант ІІ 

1. Якби мої думи німії та піснею стали без слова (Леся Українка). 

2. Заквітчалися простори буйними садами (М. Рильський). 



28 

3. Я вірші став писать під вечір золотий (В. Сосюра). 

4. В руці він тримає гілку з свіжим листям (М. Яцків). 

5. Люблю я й досі присмерки прозорі квітневих вечорів (М. Зеров). 

6. Опівночі айстри в саду розцвіли (Олександр Олесь). 

7. Джмелі та бджоли бринять на узліссі (М. Яцків). 

8. І одразу всій природі дихнулося вільніше (О. Гончар). 

9. Підійми моє серце з печалі (А. Малишко). 

10. Синій став відбив обличчя сонця (А. Малишко). 

 

Практичне заняття № 3 

Фонологічна і фонетична транскрипції 
 

1.   Завдання фонологічної транскрипції. 

2.   Завдання фонетичної транскрипції. 

3.   Основний принцип транскрибування. 

4.   Букви, які вживаються в фонологічній транскрипції. 

5.   Букви, які вживаються в фонетичній транскрипції. 

6.   Діакритичні знаки. 

7.   Фонетична транскрипція повна і спрощена. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 97 – 99; 3, с. 82 –96; 5, с. 418 – 431;  6, с. 42 

– 43; 22, с. 24 – 27; 25, с. 35 – 37. 

 

Транскрипція (лат. transcription – переписування) – спеціальна 

система письма, яку застосовують для точного відтворення звукового 

або фонемного складу слів і текстів . Розрізняють фонетичну і 

фонологічну (фонематичну) транскрипції.  

Завданням фонологічної (фонематичної) транскрипції є 

передати фонемний склад морфем, слів, текстів, тобто зафіксувати 

головні вияви фонем, незалежно від їх звукової реалізації в потоці 

мовлення. Саме тому в цій транскрипції не вживаємо знака наголосу , 

таких пунктуаційних знаків , як знак оклику , питання. Дужки, які 

позначають фонологічну транскрипцію , – / /. Для фонематичної 

транскрипції використовують точно визначену кількість знаків, що 

відповідає кількості фонем у мові . Для фонематичної транскрипції 

одиниць сучасної української літературної мови вживають 38 знаків: 

32 на позначення приголосних фонем, 6 – голосних. 

Завданням фонетичної транскрипції  є зафіксувати потік 

мовлення, тобто відобразити всі особливості вимови голосних та 
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приголосних звуків, які спричинені звуковим оточенням, позиціями 

тощо. Вона ґрунтується на такому принципі: кожна буква позначає 

на письмі лише той самий звук , а кожен звук передається завжди 

тією самою буквою.  Дужки, які позначають фонетичну 

транскрипцію, – [ ]. 

Виділяють точну і спрощену фонетичну транскрипції . Точна 

транскрипція повинна відобразити всі , навіть найменші , відтінки 

звучання звуків. Спрощена – тільки найбільш виразні , які менше 

залежать від індивідуальних особливостей мовця , тобто ця 

транскрипція дає можливість зафіксувати типове для певної мови на 

звуковому рівні . У фонетичній транскрипції , на відміну від 

фонологічної, фіксують не тільки головні , а й комбінаторні та 

позиційні вияви фонем , які з’являються у 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 

знаком ᴗ . Наприклад: за мною [за‿мно'йу] , іди ж [іди'‿ж]. Для 

позначення окличної і питальної інтонації вживаються знаки !?   

У фонологічній і фонетичній транскрипціях використовують 

малі літери українського алфавіту . У транскрипції не вживаємо такі 

букви, які мають подвійне звукове  (і фонемне) значення, адже 

основним принципом транскрибування є відповідність: один символ 

= одне значення. Таким чином, букви я, ю, є, ї, щ не 

використовуються ні в фонологічній , ні в фонетичній транскрипціях , 

адже літери ї та щ завжди позначають два звуки і фонеми (ї – /йі/,[йі], 

щ – /шч/, [шч]). Букви я, ю, є позначають один голосний звук 

(фонему) (я – /а/, [а]; ю – /у/, [у]; є – /е/, [е]) і м’якість попереднього 

приголосного, якщо вони пишуться відразу після літери на 

позначення приголосного звука (наприклад: маля – /мала/, [мала'], 

люди – /луди/, [лу'ди], синє – /сине/, [си'не]). Два ж звуки (і 

фонеми) букви я (/йа/, [йа]), ю (/йу/, [йу]), є (/йе/, [йе]) позначають у 

таких випадках: 

- на початку слова : яма, юнга, єнот (/йама/, [йа'ма]; /йунга/, 

[йу'нга]; /йенот/, [йе
и
но'т]); 

- після апострофа : зв’язати, б’ю, з’єднав (/звйазати/, [звйаза'ти]; 

/бйу/, [бйу']; /зйеднав/, [зйе
и
дна'ў]); 

- після м ’якого знака: мільярд, Нью-Йорк, віньєтка (/мілйард/, 

[м’ілйа'рд]; /нйуйорк/, [нйу‿йо'рк]; /вінйетка/, [в’інйе'тка]); 
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- після букв на позначення голосних звуків : заява, своє, мию 

(/зайава/, [зайа'ва]; /свойе/, [свойе']; /мийу/, [ми'йу]) ; 

- після букв я , ю, є, ї: воюють, малює, зяяти (/войуйут/, 

[во
у
йу'йут]; /малуйе/, [малу'йе]; /зайати/, [за'йати]). 

Не пишеться в транскрипціях також м ’який знак , замість нього 

на позначення м’якості використовуємо діакритичний значок   . 

В українській графіці нема окремих букв на позначення 

приголосних звуків [ʒ], [ǯ]. У транскрипціях використовуємо такі 

значки: ʒ – на позначення передньоязиково-зубної свистячої 

африкати (орфографічно цей звук позначають дві букви дз), ǯ – на 

позначення передньоязиково -ясенної шиплячої африкати (в 

орфографічному записі – дж). 

Не вживаємо в транскрипціях і великої букви , і пунктуаційних 

знаків: коми, крапки, тире, двокрапки, крапки з комою. За допомогою 

цих пунктуаційних знаків на письмі передають паузи . У 

транскрипціях прийнято позначати велику паузу знаком || (у кінці 

речення, тобто на місці крапки, знака оклику чи знака питання), а 

малу паузу – знаком | (на місці коми, тире, двокрапки, крапки з 

комою). 

Оскільки у фонетичній транскрипції, крім головних виявів 

фонем, фіксують і їх варіанти, то у ній, на відміну від фонологічної, 

використовують ще такі знаки для позначення відповідних звуків:  

е
и
 - звук [е], наближений до[и]; 

е
і
 – звук [е], наближений до [і];  

и
е
 – звук [и], наближений до[е];  

и
і 
– звук [и], наближений до [і];  

ĭ - звук [і] нескладовий; 

ў - звук [у] нескладовий; 

v - звук [в] губно-зубний; 

w – звук [в] двогубний; 

о
у
 – звук [о], наближений до [у]. 

Також використовується низка діакритичних знаків: 

ʹ - м’якість приголосного: [лі'то]; 

’ - напівм’якість приголосного: [в’іно'к];  

: - довгота звука: [знан:а']; 

' - наголос основний: [моли'тва]; 

ре׀наголос побічний: [пе -׀ 
и
ри

е
ва'ти]; 

 ̉ - після букви вгорі - огублена вимова приголосного : 

[д ̉ор ̉оги'ĭ]; 
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 ̇ - перед знаком голосних - і-подібний призвук після м ’яких 

приголосних: [л ̇у'ди]; 

 ̇ - після знаків голосних – і-подібний призвук перед м ’якими 

приголосними: [ки' ̇н]; 

 ̇ ̇ - над знаками голосних – і-подібний призвук на початку і в 

кінці голосних між м’якими приголосними:[тÿ'л]; 

˰ - знеголошена вимова приголосного: [се
и
ме'стр˰];  

ˇ - нескладовий характер: [нови'ĭ]; 

ˬ- ліга для приєднування проклітиків та енклітиків.  

Для розрізнення фонологічної м ’якості і фонетичного 

пом’якшення у спрощеній фонетичній транскрипції асимілятивну 

м’якість звуків, незалежно від ступеня пом’якшення, позначаємо 

знаком ’, наприклад: [ли'с’ті], [д’на'], [со'н’ца]. 

 

Вправа 1. Перепишіть текст і запишіть його 

фонологічною та спрощеною фонетичною транскрипціями. 

З р а з о к: 

А. Орфографічний  запис  тексту 

Садок ріс на волі в глибокій долині. Та долина була не більша, 

як широка розколина в кам’яному ґрунті. Долина то звужувалася між 

кам’яними стінами, то розширювалася між крутими косогорами. А 

на дні тієї долини шуміла маленька річечка Боровиця по кам’яному 

дну, падаючи з каменя на камінь, й вливалась у  Рось… (І.Нечуй- 

Левицький). 

Б.   Фонологічна  транскрипція 

/садок р´іс на волі у глибокій долин´і || та долина була не біл´ша | 

йак широка розколина у камйаному ґрунт´і || долина то звужувалас´а 

між камйаними ст´інами | то розшир´увалас´ між крутими 

косогорами || а на дн´і т´ійейі долини шуміла мален´ка р´ічечка 

боровиц´а по камйаному дну | падайучи з камен´а на камін´| і 

уливалас´ у рос´/ 

В.   Фонетична  транскрипція  

[садо¹к р´і'с наˬво'л´і ўˬгли
е
бо'к’іĭ доли'н´і || таˬдоли'на була' 

не
и
ˬб’і'л´ша | йакˬ шиеро'ка роско'ли

е
на на камйано'му ґру'н’т´і || 

доли'на тоˬзву'жувалас´а міжˬкамйани'ми
е
 с’т´і'нами| тоˬ 

рош:и'р´увалас´ м’іжˬ крути'ми
е
 косого'рами || аˬнаˬд’н´і' т´ійе'йі 

доли'ни
е
 шум’і'ла мале'н´ка рʹі'че

и
чка борови'цʹа поˬкамйано'му дну' | 

па'дайучи сˬка'ме
и
н´а наˬка'м’інʹ| іˬ ўли

е
ва'ласʹ уˬро'сʹ] 
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Варіант І.  А там, де сонце торкнулось вершечків дерев, листя 

спалахнуло злото-зеленим вогнем і стало прозорим, як скло. 

Здавалось, воно дзвеніло. Рядом курилась туманом важка соснова 

гора, закурена, спалена вогнем, який лизав іще червоним язиком 

вершечки пнів. А там знов бук та грабина, затоплені синім мороком 

ночі, немов повиті мріями, збігали, як драбина Якова, з неба в 

долину та єднались із далекими тінями гір, прозорими і легкими, як 

дим із кадильниць (М. Коцюбинський). 

Варіант ІІ. Надворі весна вповні. Куди не глянь – скрізь 

розвернулося, розпустилося,  зацвіло  пишним  цвітом.  Ясне  сонце,  

тепле  й  приязне,  ще  не  вспіло наложити палючих слідів на 

землю: як на Великдень дівчина, красується вона в своїм розкішнім 

убранні… Поле – що безкрає море – скільки глянеш – розіслало 

зелений килим, аж сміється в очах. Над цим синім шатром 

розіп’ялось небо – ні плямочки, ні хмарочки, чисте,  прозоре  –  

погляд  так  і  тоне.  З  неба,  як  розтоплене  золото,  ллється  на  

землю блискучий світ сонця (Панас Мирний). 

Варіант ІІІ.   І певно, в ту пору ніхто з них не думав, що та 

кузня, і та компанія в ній,  і  той  її  дружній,  радісний  настрій  

лишаться  живими  та  незатертими  в  душі маленького, 

рудоволосого хлопчини, що босий, у одній сорочці  сидів у куті коло 

огнища і якого дбайливий батько від часу до часу просив заступити 

від скачучих іскор. На дні моїх споминів і досі горить той 

маленький, але міцний огонь. У ньому пролизуються сині, червоні та 

золото-білі промені, жевріє, мов розтоплене вугля, і яриться в його 

глибині щось  іще більше, променясте, відки раз по разу сарахкотять 

гількасті зиндри. Се огонь у кузні мойого батька. І мені здається, що 

запас його я взяв дитиною в свою душу на далеку мандрівку життя. І 

що він не погас і досі (І. Франко). 

Варіант IV. Над рікою і лісом засинювалось небо: здалеку-

предалеку, погуркуючи та поблискуючи, накочувала гроза. 

Потемніла вода в річці, зашуміли дерева, заметались птахи. А бусли 

лячно замахали крильми то тут, то там по лісових болітцях. І враз усе 

стихло. Стогін лісу подався далі й далі, від грози. У високості сухо 

шелеснуло. Синьо спалахнула річка. І ліс засяявся синьо. То хмара, 

чорна і низька, пустила з себе перщу стрілу-блискавицю. У надрах 

хмари зарокотало, спершу неголосно й нестрашно, а далі голосніше й  

потужніше. І раптом ліс охнув од жаху… (Григір Тютюнник). 
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Варіант V. Європейську людину сотворили гори і ліси… 

Обмеженість краєвиду змушувала любити кожну п’ядь землі. Коли 

маєш до диспозиції Велике Ніщо, себто голу рівнину, по якій – скачи 

хоч десять тижнів – нічого не зміниться, починаєш вірити в марноту 

марнот, у нікчемність усіх зусиль, у повну людську неспроможність. 

Залишається мчати з диким свистом у кількасоттисячній масі таких 

же знеосіблених одиниць, палити і руйнувати, приносити криваві 

офіри своїм незрозумілим богам. І розвіятися з попелом по 

спустошеній рівнині – все одно! Коли ж довкола тебе – зелені схили 

й улоговини, починаєш вірувати в тривкість. З’являється 

усвідомлення дому. Він такий і тільки такий, він тут  

(Ю.Андрухович). 

Варіант VI. Існує думка, що українська література була 

постійним відродженням. Концептуально це означає, що на 

несприятливі зовнішні обставини тиску й нищення література 

відповідала постійним відродженням. Ідея про хвилі відродження 

відсуває в тінь питання внутрішнього діалогу або конфлікту, 

поліфонічності самої літератури, численності її внутрішніх традицій 

і бачить її як один потік, протиставлений ворожій зовнішній силі. 

При такому підході роль загальновідомих і цілком об’єктивних 

зовнішніх факторів, як-от бездержавність, різноманітні заборони 

української мови як царськими, так і комуністичними урядами, 

розправа з інтелігенцією в 1920-ті й 30-ті роки, політичний гніт 

радянської цензури, абсолютизується і стає універсальним 

поясненням. Тим часом внутрішні фактори розвитку літератури 

іґноруються (С. Павличко). 

 

Практичне заняття № 4 

Голосні фонеми і їх звукові вияви 
 

1.   Система голосних фонем сучасної української літературної мови. 

2.   Артикуляційна класифікація головних виявів голосних фонем. 

3.   Позиційні вияви голосних фонем. 

4.   Комбінаторні вияви голосних фонем. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 101 – 107; 3, с. 37 –48; 5, с. 236 – 238; 242 

– 245; 6, с. 24 – 28; 18; 22, с. 32 – 34; 23. 

У фонологічний період,  який починається з другої половини 

ХХ ст., деякі автори,  описуючи систему українського вокалізму з 
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фонологічних позицій, по-різному визначали кількість його основних 

одиниць – від 5 до 20. Причиною таких великих розходжень були 

розбіжності в поглядах на фонологічний характер українських [і] та 

[и], наголошених і ненаголошених голосних тощо. 

Українська літературна мова має шестифонемну систему 

вокалізму (/а/, /о/, /у/, /е/, /и/, /і/), що довели такі мовознавці, як І. 

Петличний, І. Ковалик,  а особливо П. Коструба, який свій погляд 

аргументовано відстояв в академічному підручнику „Сучасна 

українська літературна мова. Вступ. Фонетика”. Він наголошував на 

необхідності встановлювати систему фонем кожної мови на основі 

фонологічних опозицій, методом протиставлення фонем у рядах або 

парах слів, у яких досліджувані фонеми знаходяться в незалежній, 

або сильній позиції. 

У сучасній українській літературній мові голосні взагалі мало 

піддаються впливові фонетичних умов, за винятком [е], [и], [о], які в 

ненаголошених складах інколи частково змінюють свою артикуляцію 

та звучання. Тому для української мови сильною вважається кожна 

позиція в наголошеному складі, а для фонем [а], [у], [і] взагалі не 

розрізняємо сильних і слабих позицій. Зміни у вимові цих голосних, 

викликані звуковим оточенням,  в українській літературній мові 

незначні, слухач їх звичайно навіть не помічає. 

Фонологічний характер українських голосних [а], [о], [у], [е] ні 

в кого з дослідників не викликав сумніву. Це, безперечно, самостійні 

фонеми сучасної української мови, що протиставляються одна  одній 

у всіх позиціях – на початку, у середині та в кінці слова.  

Правда, у деяких позиціях голосні в сучасній українській 

літературній мові вживаються дуже рідко. Найрідше вони 

вживаються в середині слова після голосних,  оскільки роззів (збіг 

голосних) не властивий українській мові,  яка уникає збігу голосних 

(а також і нагромадження приголосних). Такий роззів – ознака 

іншомовного походження слова (наприклад: коала, бівуак, вуаль). 

Також рідко вживаються голосні на початку слів, зокрема 

повнозначних. На початку слів голосні в українській мові 

виступають майже виключно у сполучниках, прийменниках, частках, 

вигуках, а також утворених  від них дієсловах та іменниках (а, або, 

але, аж, ех, ох, ах, ух, ахати, охати, ахання, охання, ойкання та ін.), у 

запозичених словах та в префіксальних утвореннях типу об’їхати, 

оббити і в невеликій кількості інших слів (наприклад, учити, іскра, 

ікра, ім’я, оса, осел, осінь, отава, осика, обід тощо).  
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Голосний [и], що вимовляється на початку слів лише в кількох 

випадках (инший, иноді, инколи, инде, инкуди), тепер замінюють на [і] 

під впливом правопису,  адже в таких словах за чинним правописом 

пишеться буква і, що цілком не відповідає українській вимові, 

принципам українського правопису, і заміна така була зроблена 

тільки з однією метою – стерти особливості української мови, що 

сприятиме її наближенню до російської. Це було метою правопису 

радянської доби, офіційною доктриною росіянізації. Таке грубе 

втручання в мову не тільки змінило вимову слів, адже ціле покоління 

виросло на спотвореному правописі, а й стало аргументом для деяких 

учених, які заперечують фонологічний характер звука [и] в 

українській мові, беручи за зразок російську фонологічну систему з 

п’ятьма голосними. Недаремно відомий учений Ю. Шевельов 

намагання замінити шестичленну систему голосних фонем на 

п’ятичленну назвав „найдрастичнішим прикладом втручання 

ортографії в систему мови”. 

У сучасній мові /и/ на початку слова протиставляється іншим 

фонемам лише в таких рідковживаних утвореннях, як икати лртрім 

– ікати, окати, акати, укати, екати, та в похідних іменниках 

(ікання і под.). 

Найвиразніше виступає протиставлення голосних фонем у 

позиції між приголосними: дати – доти – дути – де ти, там – том – 

тим – тем – тім, сам – сом – сум – сим тощо. 

Щодо /и/ та /і/, то вони протиставляються один одному, 

виконуючи змісторозрізнювальну функцію,  у таких парах, як  бий – 

бій, тупий – тупій, мий – мій, кинь – кінь, глухий – глухій, загин – 

загін, мивчить – мовчіть і под. 

Не можна погодитися з думкою окремих дослідників, що 

фонемою сучасної української літературної  мови є тільки голосний 

[і], а [и] становить її варіант,  який виступає після твердих 

приголосних, тоді як в інших позиціях вимовляється [і]. У таких 

парах дистинктивну функцію виконують саме голосні [і] – [и], перед 

[і] вимовляється переважно напівм’який приголосний: [би'ĭ]  – [б’і'ĭ], 

[ви'н] – [в’і'н], [ки' н] – [к’і'н], [чужи'ĭ] – [чуж’і'ĭ]. Професор Ю. 

Карпенко у посібнику „Фонетика і фонологія сучасної української 

літературної мови”(1996 р.), використовуючи як мінімальні пари 

іншомовні слова, у яких згідно з чинним  правописом, але всупереч 

українській вимові, відсутній апостроф, намагається довести, що в 

українській мові є м’які губні приголосні. Пор.: реву – ревю, бурка – 
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бюрка, базі – бязі. Спираючись на ці приклади, він робить висновок, 

що дистинктивну функцію в таких і подібних словах виконують 

твердий – м’який губний приголосний,  а звук [и] є тільки варіантом 

фонеми /і/ після твердих приголосних. Ю.Карпенко, отже, пропонує 

слово лис у фонологічній транскрипції записувати /ліс/, ігноруючи 

тим самим три основні функції фонеми в системі мови: будівельну, 

ототожнювальну,  розрізнювальну. Тож з чим ототожнюється цей 

звуковий комплекс у нашій свідомості, з яким поняттям – чи тим 

місцем, де багато дерев, чи тим звіром, що бігає між цими деревами? 

Такі міркування, що губні, шиплячі та задньоязикові і горлові 

приголосні в позиції перед [і] є м’якими та змісторозрізнювальну 

функцію тут виконує протиставлення твердий –  м’який 

приголосний, а не опозиція голосних /и/ – /і/, не переконливі. 

Насамперед,  пом’якшені приголосні  [б’], [п’], [в’], [м’], [ф’], [ж’], 

[ч’], [ш’], [ǯ’], [г’], [к’], [х’], [ґ’] є не м’якими, а  напівм’якими, отже, 

вони можуть бути тільки варіантами твердих  фонем (/б/, /п/, /в/, /м/, 

/ф/, /ж/, /ч/, /ш/, / ǯ/, /г/, /к/, /х/, /ґ/), а не самостійними фонемами. 

М’яких губних, передньоязикових шиплячих і задньоязикових фонем 

українська літературна мова тепер у своїй системі не має. При цьому 

слід узяти до уваги, що напівм’яка вимова названих груп 

приголосних перед [і] фонетично зумовлена, вона є результатом 

впливу [і] на попередні голосні, тоді як голосні [і] та [и] тут 

виступають незалежно від фонетичних причин: вони або виконують 

морфологічну функцію, розрізняючи різні флексії, або виражають 

відмінності в коренях слів дим – дім, кинь – кінь, мий – мій. 

Крім того, слід навести ще такий аргумент на користь 

фонематичності голосних /и/ та /і/: перед [і] можуть виступати і 

тверді приголосні (зокрема, в іменниках дім,  тік, де [і] походить з 

голосного [о]: пор. дім – дому,  тік – току). Таку власне українську 

вимову слів, де [і] походить зі звука [о], намагалися всіляко 

нівелювати, і можна твердити, що цілеспрямована акція вдалася: 

вимова твердих передньоязикових зубних приголосних перед таким 

голосним [і] збереглася  в небагатьох респондентів. 

Не можна погодитися з твердженням, що звук [и] не є фонемою 

тому, що він не виступає на початку слова. По-перше, позиція на 

початку слова для голосних в сучасній українській мові взагалі 

явище не типове,  а по-друге, цей голосний в українській мові в такій 

позиції зрідка все ж вимовляється (инший,  иноді).  
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Отже, фонематична самостійність українських /і/ та /и/ 

зумовлюється їх функціями в системі українського вокалізму. 

Немає підстав вважати за окремі фонеми наголошені та 

ненаголошені голосні. Словесний наголос в українській мові є 

властивістю не звука, а слова і складу: можна говорити про 

наголошені та ненаголошені склади, а не звуки, про слова, що мають 

наголос або не мають його. Те, що певний голосний вимовляється в 

наголошеному чи ненаголошеному складі, є для нього позицією, а не 

диференціальною ознакою, і на цій підставі не можна розрізняти 

голосних фонем.  

Поширеною є артикуляторна класифікація головних виявів 

голосних фонем. 

Залежно від положення спинки язика у горизонтальному 

напрямі щодо піднебіння виділяють голосні переднього й  заднього 

ряду. Якщо при вимові звука основна маса язика зосереджена в його 

середній і передній частині й піднімається разом із під’язиковою 

кісткою в більшій чи меншій мірі до переднього піднебіння, а 

натомість у задній частині ротової порожнини виникає великий 

простір, що служить резонатором, утворюється так званий голосний 

переднього ряду ([і],  [и],  [е]). 

Якщо ж при вимові звука основна маса язика зосереджена в 

його задній частині й піднімається в більшій або меншій мірі з 

під’язиковою кісткою до заднього піднебіння, утворюється голосний 

заднього ряду. При цьому в задній частині ротової порожнини 

залишається тільки невеликий прохід, а великий резонатор виникає у 

передній частині. Це голосні [а], [у], [о].  

Язикова спинка при творенні різних голосних піднімається до 

піднебіння не в однаковій мірі. Вона може бути максимально піднята 

до піднебіння, залишаючи лише невеликий прохід для видихуваного 

струменя повітря, може бути піднята менше і,  нарешті, може 

підніматися в незначній мірі або й зовсім не підніматися. Залежно від 

цього розрізняють голосні високого ([і], [у], [и] (останній звук 

Н.Тоцька характеризує як звук високо-середнього підняття,  а 

М.Жовтобрюх – як високий, але обнижений), середнього ([е], [о]) й 

низького ([а]) підняття.  

За участю губ голосні поділяються на неогублені, або 

нелабіалізовані ([а], [е], [и], [і]), і огублені, або лабіалізовані ([о], [у]). 

У потоці мовлення голосні фонеми можуть реалізуватися не 

тільки в головних виявах, але й у позиційних або комбінаторних 
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варіантах. У наголошеній позиції всі голосні реалізуються в 

головному вияві. Ненаголошеність дуже тісно пов’язана з редукцією 

(скороченням) звуків, яка може бути кількісною і якісною. У 

ненаголошених складах усі звуки зазнають кількісної редукції (тобто 

зменшується час їх звучання),  однак голосні верхнього і нижнього 

підняття ([і], [у], [а] ) якісно не змінюються. Для української мови 

загалом не властива сильна редукція,  що пов’язане з особливостями 

українського наголосу. Якісних змін зазнають звуки середнього 

підняття [е], [о] та близький до середнього [и]. У них кількісна 

редукція переходить у часткову якісну, особливо це стосується звуків 

[и] та [е].  Якісна редукція виникає значною мірою внаслідок 

кількісного (часового) скорочення ненаголошеного голосного в 

порівнянні з наголошеним. Другою важливою передумовою редукції 

є послаблення напруженості й чіткості артикуляції ненаголошених 

голосних у порівнянні з наголошеними.  

У ненаголошених складах фонема /и/ реалізується у позиційних 

варіантах: 

[и
е
] – в усіх ненаголошених складах, крім тих випадків, коли 

далі є склад з наголошеним [е]: [си
е
ди'], [зро'би

е
мо]; 

[е
и
] – у ненаголошеному складі, якщо далі йде склад з 

наголошеним [е]: [ми
е
не'], [ти

е
хе'нко]. 

Фонема /е/ у ненаголошених складах реалізується в таких 

позиційних виявах: 

[е
и
]  –  перед складом з наголошеним е: [ме

и
не'],  [не

и
се']; 

[и
е
 ] – в усіх інших випадках: [не

и
на'че],  [ве

и
зи']; 

[е
і 

] – у ненаголошеній позиції  між м’якими приголосними: 

[за'йе
і
ц], [змага'йе

і
ц:а]. 

Зауважимо, що фонеми /е/ та /и/ в побічнонаголошених складах 

та перед нескладотворчими звуками реалізуються у своїх головних 

виявах [ви׀ріша'лниĭ], [не׀се
и
мо']. 

Фонема /о/ може також реалізуватися в позиційному варіанті 

[о
у
] (звукові, який відрізняється від головного вияву фонеми /о/ 

трохи вищим ступенем підняття язикової спинки та сильнішою 

лабіалізацією) у ненаголошеній позиції перед складом з 

наголошеним [у] або [і]: [зо
у
зу'ла],  [ко

у
жу'х], [го

у
лу'бка], [то

у
б’і'], 

[во
у
рі'т]. 

Голосні фонеми /у/ та /і/ реалізуються в позиційних виявах [ў], 

[ĭ] на початку слова перед приголосним . Це стосується випадків 

евфонічного чергування звуків [у] –  [ў]  (орфографічно букви у – в) у 
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прийменниках, префіксах і коренях слів та [і] –  [ĭ]  (орфографічно і – 

й) у сполучниках, частках та коренях слів. Наприклад:  у лісі (/у 

лісі/, [уˬ лі'сі]) – в лісі (/у лісі/, [ўˬ лі'сі]), іти (/іти/, [іти']) – йти 

(/іти/, [ĭти']). 

Голосні в українській мові зазнають незначних змін під впливом 

сусідніх звуків. Проте такий вплив все-таки є, внаслідок чого 

утворюються комбінаторні вияви. Зокрема, у своїх комбінаторних 

варіантах фонеми /а/, /о/, /у/  реалізуються  в тих випадках,  якщо 

стоять у безпосередньому сусідстві з м’якими приголосними. 

Відповідно у цих випадках під впливом м’яких приголосних голосні 

звуки вимовляються з трохи вищим і більш переднім положенням 

язика, що викликає незначне підвищення їх тону . Наприклад:  

[жа' л̇], [з ̇а ̇'т], [пй ̇а ̇'т], [л ̇о ̇ д  ̇ани'ĭ], [с ̇ого' д̇ні], [й ̇о' ̇ ĭкати] [т 

̇у ̇ т ̇у'н], [с ̇ уди'], [у ̇сі']. 

Часто такі комбінаторні вияви можуть замінятися головним 

виявом, що є нормою української літературної мови, тому у 

спрощеній фонетичній транскрипції ми не позначаємо їх.  

 

Вправа 1. Назвіть фонему, головний вияв якої має такі 

артикуляційні ознаки: 

1.  Передній ряд, високо-середнє підняття, неогубленість. 

2.  Задній ряд, середнє підняття, огубленість. 

3.  Передній ряд, високе підняття, неогубленість. 

4.  Задній ряд, низьке підняття, неогубленість. 

5.  Задній ряд, високе підняття, огубленість. 

6.   Передній ряд, середнє підняття, неогубленість. 

 

Вправа 2. Доведіть, що звуки [и]  та  [і] є головними виявами 

різних фонем. 

 

Вправа 3. Проаналізуйте головні вияви різних голосних фонем, 

які містяться в поданих нижче реченнях. 

З р а з о к:  І вечір молитовно склав долоні зір (Б.-І. Антонич). 

а) /і/ - [і]: переднього ряду, високого підняття, неогублений; 

б) /е/ - [е]:  переднього ряду, середнього підняття, неогублений; 

в) /o/ - [o]: заднього ряду, середнього підняття, огублений; 

г) /и/ - [и]: переднього ряду, високо-середнього підняття, 

неогублений. 

ґ)  /а/ - [а]: заднього ряду, низького підняття, неогублений. 
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1. Поезія не може жити на смітнику (М.Коцюбинський). 2. 

Довго я не хотіла коритись весні (Леся Українка). 3. Україно, ти моя 

молитва (В.Симоненко). 4. Народ мій є! (В.Симоненко). 5. Не нам на 

прю з тобою стати (Т.Шевченко). 

 

Вправа 4. Визначте, котрі з поданих слів мають у своєму 

складі позиційні вияви фонем /е/ та /и/. Запишіть ці слова точною 

фонетичною транскрипцією. 

З  р  а  з  о  к:  1.  Весело  –  [ве¹'сеило].  5.  Китаєць  –  

[киета'йеіц´].  7.  Весільний [виес´і'л´ниĭ]. 

Варіант І.  1.Перо. 2. Дитбудинок. 3. Скляний. 4. Заєць. 5. 

Принесе. 6. Ведуть. 7. Сиди. 8. Тихий. 9. Зернозбиральний. 10. 

Тисячоліття. 

Варіант ІІ.  1. Весілля. 2. Взаємовплив. 3. Сивенький. 4. 

В’єтнамець. 5. Мудрий. 6. Одягаєшся. 7. Приведе. 8. Вимога. 9. 

Гуртожиток. 10. Везувій. 

Варіант  ІІІ.  1. Виборець.  2. Годинник.  3. Пожежний.  4. 

Ведмедиця.  5. Вилежуєшся. 6. Перина. 7. Взаємозалежність. 8. 

Система. 9. Нести. 10. Несу. 

Варіант IV.  1. Вередун. 2. Сирець. 3. Корисний. 4. 

Вельмишановний. 5. Берегиня. 6. Вести. 7. Вечірній. 8. Вечеря. 9. 

Чудесний. 10. Горобина. 

Варіант  V.  1. Решето.  2. Кропива.  3. Спина.  4. Чудовий.  5. 

Вдячний.  6. Вередливий. 7. Веснянка. 8. Весняний. 9. Дилема. 10. 

Плести. 

 

Вправа 5. Визначте, котрі з поданих слів мають 

комбінаторні вияви фонем /а/, /о/, /у/. Запишіть ці слова точною 

фонетичною транскрипцією. 

З р а з о к: людина – [л´º ˙уди'на]: [˙у] – комбінаторний вияв 

фонеми /у/; дядько – [д´ä'д´ко]: [ä] – комбінаторний вияв фонеми /а/; 

кожух – [коужу'х]: [оу] – комбінаторний варіант фонеми /о/. 

 

Молодий, життя, сюди, чудесний, час, щока, люлька, льон, 

дерев’яний, дорогою, сміються, голова, тобі, робіть, стояти, 

колючий, серйозний, розумний, синьоокий, печаль, вчора, доньчин, 

земля, сюди, сяяти, цього, працюють, зозуля., козуля, почуття, 
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дорогий, корабель, зовсім, тютюн, сядь. 

 

Вправа 6. Виберіть з переліку слова, в яких можна  вимовляти 

факультативні варіанти голосних фонем. 

З р а з о к: синій – [си'н´іиĭ]: /і/ - [іи]; несе – [несе']: /е/ - [е]; тобі  

– [тôб’і']: /о/ - [ô]. 

 

Робіть, береза, сиди, печериця, весело, корінчик, борода, 

веди, дитина, поліно, справжніх,  осінній,  зелений,  мужніх,  

димок,  англієць,  посиденьки,  борона,  пестити, заметіль, косіть, 

темний, приємний, справдешній, похід. 

 

Вправа 7.  Перепишіть речення і затранскрибуйте їх. У 

спрощеній фонетичній транскрипції підкресліть фонетичні слова з 

позиційними виявами фонем /і/ та /у/. 

 

1. Похилились верби в воду тихої ріки (І. Франко). 2. І от у 

синій глибині небес затріпотіли зорі й виплив місяць (Є. Маланюк). 

3. Те “геть” бігло за ним слідком і гнало вперед (М. Коцюбинський). 

4. Доки сонце зайшло, пройшов кілометрів вісім (В. Гжицький). 5. 

Двори стоять у хуртовині айстр. Яка сумна й красива хуртовина! (Л. 

Костенко). 6. Прийди, візьми мене за руку і в край щасливий поведи 

(Олександр Олесь). 7. Переїхали вбрід бистру гірську річку й знову 

ввійшли в шосе, як у тунель (О. Гончар). 8. Пройшла гроза, і ніч 

промчала, і знову день шумить кругом (В. Сосюра). 9. Не можна 

любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну (В. Сосюра). 10. 

Увійшли вони в хатку – мати й Галя вже спали (Марко Вовчок). 

 

Вправа 8. Перепишіть текст і запишіть його фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями. Підкресліть фонетичні 

слова з позиційними виявами голосних фонем. 

 

І.  Такий символ, як тризуб, з’явився ще за часів трипільської 

культури, тобто чотири тисячі років тому, і спочатку він виконувув 

роль оберега – символа, який захищав від усяких бід. Життя тоді 

було суворе: навколо розкинулися дрімучі ліси, людину підстерігали 

хижі звірі, загрожували громи, блискавки, великі повені, і все це 

таїло в собі небезпеку. Одним із оберегів була Берегиня – богиня 

захисту домашнього вогнища… Символічне зображення Берегині-
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матері, яка підняла руки, захищаючи свій дім, вселилося в тризуб (С. 

Плачинда). 

ІІ. Виїхали в поле. Мряка все ще віддих у грудях спирала. 

Така густа й біла, як молоко. Село лишали за собою у долині, шлях 

підіймався злегка вгору під лісок, що бовванів  перед  ними,  як  

осіння  чорна  хмара.  Але  чим  ближче  до  нього,  тим  ясніше 

ставало. Так просувалися, мов привиди нічні, може, годину, як не 

довше. Аж на горбі, за ліском, нараз немовби хтось сіру завісу 

вгору підняв: відслонився широкий вид. Небо з сірого ставало 

фіолетове, зеленаво-синє, наче морська вода. Ще трохи, й на сході, 

казав би так, хтось мечем землю від неба відділив (Б. Лепкий). 

ІІІ. Потім з’являється жовтий козелець. Це вже повна весна. 

Квітка гаряча, як сонце. Вона м’яка й ніжна. Дух від неї йде сильний, 

але це вже аромат. І росте козелець вже не з чорної землі. Довкола 

вже не тільки торішнє пріле листя, а й зелена трава, якої три дні 

тому ще зовсім не було. Над козельцем вже схиляється зелена 

брость і молода парость. І тоді рясно вибухає фіалковий цвіт. 

Густим килимом вкривають теплу землю фіалки. Вони пахнуть 

ніжно, радісно і хвилююче. Випростовує свої м’які волохаті 

пелюстки тихий сон. Стрімко зводяться легкі тремтливі дзвіночки 

(Ю. Смолич). 

IV. Коли ж стало будування готове посеред  київських снігів, 

звідусіль заквапився люд: хотів поглянути на те диво, ще й не 

докінчене, і тоді раптом знову мовби ожив Святослав для нового 

діла. Довгі роки неймовірного напруження вмить відлетіли геть, їх 

наче  й  не  було,  і  отого  виснажливого  вмирання  душі  й  тіла  

теж  не  було;  в  ньому народилися нові сили, нова потуга, так, 

певно, буває з тим сміливим птахом, який, розмахавшись, вганяється 

у височінь і в найкрутішому зльоті лякається, що не вистачить йому 

снаги.  Та летить, чим вище, то важче й важче, ось-ось упаде 

каменем донизу, але потім,  досягнувши  найвищої  точки,  

несподівано  для  самого  себе  відкриває  в  собі безмежні запаси 

легкої летючості і нестримно ширяє в блакиті, пронизаній сонцем (За 

П.Загребельним). 

V. Над гірською западиною, над ніжно-ліловими горами та 

узгір’ями, де-не-де вкритими дрімучою рослинністю, густо-зеленою, 

буйнолистою, стояв сліпучий сонячний ранок, граючи всіма 

кольорами веселки. Мільярди перлин мерехтіли на всьому: на 

лапатім листі дубів-красенів, що стояли пліч-о-пліч із сибірськими 
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соснами, на густо-зелених травах, на квітах, на тисячолітніх, укритих 

вогкувато-розм’яклим мохом пнях і колодах – і випромінювали 

маленькі жовтогарячі сонця, розсипали час від часу кольорові 

спектри. Вони мерехтіли там особливо, як вогнисті краплини; часом 

відривалися нечутно й летіли донизу, блискаючи поміж стовбурами і 

прошиваючи синій холод глибоких сутінків гущавини. Рясна роса 

була на всьому, тяжіла гронами, згинаючи стеблини трав та 

відгортаючи пелюстки лісових квітів, барвистих і духмяно-п’янких. 

Було напрочуд тихо: ні шелесне лист, ані ворухнеться травинка (За І. 

Багряним). 

 

Практичне заняття № 5- 6 

Приголосні фонеми і їх звукові вияви 
 

1. Система приголосних фонем сучасної української літературної 

мови. Різні підходи до визначення системи приголосних фонем. 

2. Артикуляційна класифікація головних виявів приголосних фонем: 

а) місце творення; 

б) спосіб творення; 

в) участь голосових зв’язок (дзвінкість-глухість); 

г) рух язика до твердого піднебіння (твердість-м’якість); 

ґ) характер основного резонатора (ротовий – носовий). 

3. Акустичні ознаки головних виявів: 

а) співвідношення між  голосом і шумом; 

б) додаткове акустичне враження ( шипіння, свист). 

4. Комбінаторні вияви приголосних фонем. 

5. Позиційні вияви приголосних фонем. 

6. Довгі приголосні звуки і проблема довгих приголосних фонем. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 101 – 107; 3, с. 48 –81; 5, с. 225 – 242; 245 – 

260; 6, с. 28-32; 39 – 42; 16; 20; 22, с. 34 – 50. 

 

Система приголосних фонем складається з 32 одиниць, серед 

яких 22 тверді фонеми (/б/, /п/, /в/, /м/, /ф/, /д/, /т/, /з/, /с/, /ʒ/,/ц/, /л/, 

/н/, /р/, /ж/, /ш/, /ǯ/, /ч/, /ґ/, /к/, /х/, /г/) і 10 м’яких (/д/, /т/, /з/, /с/, /ц/, 

/ʒ/, /л/, /н/, /р/, /й/). Така система встановлена насамперед на основі 

фонологічних опозицій, методом протиставлення фонем у рядах або 

парах слів. 
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Особливу дискусію викликало питання про фонематичність чи 

нефонематичність довгих приголосних. Довгих приголосних фонем в 

сучасній українській літератруній мові немає, на користь цієї думки 

наводимо аргументацію П. Коструби: 

1) “кожний довгий приголосний сучасної української 

літератруної мови утворився з двох однакових коротких, які 

зіткнулися внаслідок різних процесів – словотворчих 

(словоскладання, префіксація, суфіксація) або фонетичних (занепад 

редукованих, випадання та асиміляція приголосних); 

2) подовжений приголосний виконує таку саму морфологічну 

функцію, як два різні приголосні в аналогічній позиції (пор. віддати – 

ві[д:]ати і відбити, сонний – со[н:]ий і трудний, осінній – осі[н:]ій і 

всесвітній, сіллю – сі[л:]ю і кров’ю – кро[вй]у, Залісся – Залі[с:]а і 

Загір’я – Загі[рйа]; 

3) українській мові ... не властива категорія довгих приголосних 

у протиставленні коротким не на межі морфем. 

З усього сказаного випливає, що підстав для виділення довгих 

приголосних як окремих фонем сучасної української літературної 

мови немає. З фонологічного погляду кожний довгий приголосний 

слід розглядати як збіг двох нормально коротких приголосних 

фонем” [5, 234]. 

Артикуляційна класифікація головних виявів приголосних 

фонем враховує особливості роботи органів мовлення при творенні 

відповідних звуків. 

За місцем творення (за активним мовним органом із 

врахуванням у більшості випадків пасивного органу, до якого 

наближається або з яким змикається активний мовний орган) 

приголосні поділяються на: 

губні (губно-губні ([б], [п], [в], [м]) і губно-зубні ([ф])); 

передньоязикові (передньоязиково-зубні: [д], [т], [ʒ], [ʒ′], [ц], 

[ц], [з], [з], [с], [с], [н], [л];  та передньоязиково-ясенні:  [д], [т],  

[ǯ], [ч], [ж], [ш],  [л], [н],  [р],  [р]); 

середньоязиковий ([й]); 

задньоязикові ([ґ], [к], [х]); 

горловий (глотковий, або фарингальний: [г]). 

За способом творення шуму приголосні поділяються на: 

зімкнено-проривні: [б], [п], [д], [т], [д], [т], [ґ], [к]; 

зімкнено-щілинні: [ʒ],  [ʒ], [ц], [ц], [ǯ], [ч]; 

щілинні: [в], [ф], [з], [з], [с], [с], [ж], [ш], [й], [х], [г]; 
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зімкнено-прохідні, або напіввідкриті (поділяються на носові 

([м], [н], [н]), бокові ([л], [л]) та дрижачі ([р],  [р])). 

За участю голосових зв’язок приголосні поділяються на: 

дзвінкі (голосові зв’язки напружені: [б], [д], [д], [ґ], [ʒ], [ʒ], [ǯ], 

[з], [з] [ж], [г], [в], [й], [м], [н], [н], [л], [л], [р], [р]; 

глухі (голосові зв’язки не беруть участі в артикуляції: [п], [т], 

[т], [к], [ц], [ц], [ч], [с], [с], [ш], [х], [ф]. 

За рухом язика до твердого піднебіння виділяють приголосні 

тверді: [б], [п], [в], [м], [ф], [ǯ], [ч], [ж], [ш], [ґ], [к], [г], [х], [д], 

[т], [ʒ], [ц], [з], [с], [н], [л], [р]; 

м’які:  [д], [т], [ʒ], [ц], [з], [с], [л], [н], [р], [й]. 

За характером основного резонатора приголосні поділяються 

на: 

носові (основний резонатор – носова порожнина: [м], [н], [н]); 

ротові, або чисті ([б], [п], [в], [ф], [д], [д], [т], [т], [ʒ], [ц], [ʒ], 

[ц], [з], [з], [с], [с],  [ǯ], [ч], [ж], [ш], [л], [л], [р], [р], [й], [ґ], [к], [х], 

[г]). 

До класифікаціі враховують також деякі акустичні ознаки 

приголосних. Насамперед, за співвідношенням між голосом і 

шумом приголосні поділяють на:  

сонорні (у творенні таких приголосних голос переважає над  

шумом: [в], [м], [н], [н], [л], [л], [р],  [р], [й]); 

шумні (шум переважає над голосом ([б], [д], [д], [ʒ], [ʒ], [з], 

[з], [ǯ], [ж], [ґ], [г]) або є тільки шум ([п], [т], [т], [ц], [ц], [с], [с], 

[ч], [ш], [к], [х], [ф]). 

За додатковим акустичним враженням виділяють такі групи 

приголосних: 

шиплячі (враження шипіння: [ж], [ш], [ǯ], [ч]); 

свистячі (враження свисту: [з], [з], [с], [с], [ʒ], [ʒ], [ц], [ц]). 

У потоці мовлення приголосні фонеми можуть реалізуватися не 

тільки в головному, а й комбінаторному або позиційному вияві. 

Комбінаторні вияви фонем виникають внаслідок процесів 

акомодації, асиміляції, дисиміляції.  

Акомодація (лат. accomodacio – пристосування) – один з видів 

комбінаторних змін звуків : пристосування вимови голосного й 

приголосного, що стоять поруч. Губні, шиплячі. задньоязикові та 

горловий приголосні зазнають пом’яшення перед голосним [і]. У 

результаті утворюються напівм’які звуки [б’], [п’], [в’], [м’], [ф’], [ǯ’], 
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[ч’], [ж’], [ш’], [ґ’], [к’], [х’], [г’], що є комбінаторними виявами 

відповідних приголосних фонем (наприклад: [в’і'рш] (/вірш/), 

[ж’і'нка] (/жінка/), [ви'г’ін] (/ вигін/)). У сучасній українські й мові 

приголосні перед лабіалізованими голосними [о], [у] огублюються: 

[д
о
о'ла], [т

о
ума'н]. 

Найбільша кількість різноманітних комбінаторних виявів 

приголосних фонем виникає внаслідок асиміляцій. Наприклад: у 

слові юність ([йу'ніс’т]) [с’] – це комбінаторний вияв фонеми /с/ 

(/йуніст/), який виник в результаті часткової регресивної асиміляції 

за м’якістю; у слові безшовний (/безшовний/, [бе
и
жшо'ўниĭ]) звук [ж] 

є комбінаторним виявом фонеми /з/. Він з’явився внаслідок сучасної 

часткової регресивної асиміляції за місцем творення .  

Звук [ш] у слові яєчня ([йайе'шна]) – комбінаторний вияв 

фонеми /ч/ (/ йайечна/), який виник у результаті часткової 

регресивної суміжної дисиміляції за способом творення. 

Позиційні вияви [ў] та [ĭ] приголосних фонеми /в/ та /й/ 

з’являються у трьох позиціях : 1) на початку слова перед 

приголосним; 2) у кінці слова після голосного ; 3) у середині слова 

після голосного перед приголосним , наприклад: [ ўкла'д], [во'ўк], 

[ходи'ў]; [ĭна'ти], [солове'ĭко], [молоди'ĭ]. 

 

Вправа 1.  Назвіть приголосні фонеми,  які співвідносяться 

між собою так,  як /б/ - /п/, /н/ - /н´/, /б/ - /д/, /ӡ/ - /з/, /б/ - /д/ - /ґ/, /ц/ - 

/ч/, /б/ - /в/, /ф/ - /с/. 

 

Вправа 2. Доведіть, що б, п, в, м, ф, д, д´, т, т´, ӡ, ӡ´, ц, ц´, з, 

з´, с, с´, н, н´, л, л´, р, р´, ǯ, ч, ж, ш, й, ґ, к, х, г у сучасній українській 

літературній мові   є окремими фонемами. 

 

Вправа 3. Доведіть, що в сучасній українській літературній 

мові б’, п’, в’, м’, ф’, ǯ’, ч’, ж’, ш’, ґ’, к’, х’, г’ не є окремими 

фонемами. 

 

Вправа 4. Проаналізуйте головні вияви різних приголосних 

фонем, які містяться в поданих нижче реченнях. 

З р а з о к:  Поле чорніє (М. Рильський). 

                    а) /п/ - [п]: губний (двогубний), зімкнено-проривний, глухий, 

твердий, ротовий, шумний; 

                   б) /л/ - [л]: передньоязиково-зубний, напіввідкритий (боковий), 
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дзвінкий, твердий, ротовий, сонорний; 

                   в) /ч/ - [ч]: передньоязиково-ясенний, зімкнено-щілинний, глухий, 

твердий, ротовий, шумний, шиплячий; 

                    г) /р/ - [р]: передньоязиково-ясенний, напіввідкритий (дрижачий), 

дзвінкий, твердий, ротовий, сонорний; 

                      ґ) /нʹ/ - [нʹ]: передньоязиково-ясенний,  напіввідкритий, дзвінкий, 

м’який, носовий, сонорний; 

д) /й/ -   [й ]: середньоязиковий, щілинний, дзвінкий, м’який, 

ротовий, сонорний. 

 

1. Сад шумить (В. Сосюра). 2. Пісня в серці у мене бриніла 

(Леся Українка). 3. Гримить повінь (М. Хвильовий). 4. Ось місяць, 

зорі, солов’ї (П. Тичина). 5. Ранок був свіжий, майже літній (М. 

Яцків). 6. В твоїх очах блакитна сутінь (Б.-І. Антонич). 7. На персах 

землі – гора (Т. Осьмачка). 8. В обіймах ніжності душа моя 

(Олександр Олесь). 9. Дзвони грають зарання…(Б.-І. Антонич). 10. 

Поринули весняні води, задзюрчали струмочками… 

(М.Коцюбинський). 

 

Вправа 5. Назвіть слово, що складається із фонем, 

головними виявами яких є такі звуки: 

Варіант І 

а) передньоязиково-ясенний, зімкнено-щілинний, дзвінкий, твердий; 

б) губний, напіввідкритий, дзвінкий, твердий, носовий; 

в) переднього ряду, високого підняття; 

г) передньоязиково-ясенний, напіввідкритий (боковий), дзвінкий, 

м’який, ротовий. 

Варіант  ІІ 

а) передньоязиково-ясенний, зімкнено-проривний, дзвінкий, м’який; 

б) переднього ряду, високого підняття; 

в) губний (двогубний), щілинний, дзвінкий, твердий; 

г) передньоязиково-ясенний, зімкнено-щілинний, глухий, твердий; 

ґ)  переднього ряду, високо-середнього підняття; 

д)  передньоязиково-зубний, напіввідкритий, дзвінкий, твердий, 

носовий; 

е) заднього ряду, низького підняття. 

 

Варіант  ІІІ 

а) задньоязиковий, зімкнено-проривний, дзвінкий, твердий; 
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б) передньоязиково-ясенний, напівввідкритий (дрижачий), дзвінкий, 

твердий; 

в) заднього ряду, високого підняття; 

г) передньоязиково-зубний, напіввідкритий, дзвінкий, твердий, 

носовий;  

ґ)  передньоязиково-зубний, зімкнено-проривний, глухий, твердий. 

Варіант ІV 

а) передньоязиково-зубний,  щілинний, дзвінкий, м’який; 

б) переднього ряду, високого підняття; 

в) губний (губно-губний), щілинний, дзвінкий, твердий; 

г) середньоязиковий, щілинний, дзвінкий, м’який; 

ґ)   заднього ряду, низького підняття; 

д)  передньоязиково-зубний, напіввідкритий (боковий), дзвінкий, 

твердий; 

е) переднього ряду, високо-середнього підняття; 

є) середньоязиковий, щілинний, дзвінкий, м’який. 

Варіант V 

а) горловий, щілинний, дзвінкий, твердий; 

б) заднього ряду, середнього підняття; 

в) передньоязиково-ясенний, напіввідкритий (дрижачий), дзвінкий, 

твердий; 

г) передньоязиково-ясенний, щілинний, глухий, твердий; 

ґ)  передньоязиково-ясенний, зімкнено-щілинний, дзвінкий, твердий; 

д)  переднього ряду, високо-середнього підняття; 

е) задньоязиковий, зімкнено-проривний, глухий, твердий. 

Варіант VІ 

а) задньоязиковий, зімкнено-проривний, дзвінкий, твердий; 

б) переднього ряду, середнього підняття; 

в) передньоязиково-зубний, зімкнено-щілинний, дзвінкий, м’який. 

Варіант VІІ 

а) передньоязиково-ясенний, зімкнено-проривний, глухий, м’який; 

б) переднього ряду, високого підняття; 

в) губний (губно-губний), напіввідкритий, дзвінкий, твердий, 

носовий; 

г) середньоязиковий, щілинний, дзвінкий, м’який; 

ґ )  заднього ряду, низького підняття. 

Варіант VІІІ 

а) губний (губно-зубний), щілинний, глухий, твердий; 

б) заднього ряду, високого підняття; 
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в) передньоязиково-зубний, щілинний, дзвінкий, твердий; 

г) переднього ряду, середнього підняття; 

ґ)  передньоязиково-ясенний, напіввідкритий (боковий), дзвінкий, 

м’який; 

д)  заднього ряду, низького підняття; 

е) передньоязиково-ясенний, щілинний, дзвінкий, твердий. 

Варіант ІX 

а) передньоязиково-зубний, щілинний, глухий, твердий; 

б) заднього ряду, низького підняття; 

в) передньоязиково-ясенний, зімкнено-щілинний, дзвінкий, твердий; 

г) заднього ряду, низького підняття; 

ґ)  передньоязиково-зубний, напіввідкритий, дзвінкий, твердий, 

носовий; 

д)  переднього ряду, середнього підняття; 

е) передньоязиково-зубний, зімкнено-щілинний, глухий, м’який. 

Варіант X 

а) губний, зімкнено-проривний, глухий, твердий; 

б) передньоязиково-ясенний, напіввідкритий (боковий), дзвінкий, 

м’який; 

в) заднього ряду, високого підняття; 

г) передньоязиково-ясенний, щілинний, глухий, твердий; 

ґ)  передньоязиково-ясенний, зімкнено-щілинний, глухий, твердий. 

 

            Вправа   6. Запишіть   по   4   фонетичні   слова,   кожне   з   

яких   має   різний комбінаторний вияв фонем /д/, /т/, /з/. 

З р а з о к :  дня - /дн´а/ - [дн’а']: /д/ - [д’]… 

 

Вправа   7.   Запишіть   по   2   фонетичні   слова,   кожне   з   

яких   має різний комбінаторний вияв фонем /тʹ/, /с/, /ж/, /ч/, /ш/, 

/к/, /г/. 
 

Вправа  8.  Перепишіть  речення  і  затранскрибуйте  їх.  

Підкресліть  фонетичні слова, які містять комбінаторні вияви 

приголосних фонем.  

З р а з о к:  Сичі  в  гаю  перекликались…  (Т.  Шевченко)  – /сичі  у  

гайу перекликалис´/ –  [сиеч’і'  ўˬ гайу' пеиреıклиека'лиес´] 

 

І.  1. І знов веселий вітер п’є сей вогкий дух землі (Є. 

Маланюк). 2. Прудка течія зносила їх униз, і видно було, як тікали од 
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них білі береги з чорними вербами (М.Коцюбинський). 3. Хай жнива 

й не були легкими, усе ж хлібороби ставилися до них з особливою 

шанобою і предковічною святістю (В. Скуратівський). 4. Білими 

метелицями займаються  сади,  і  здається,  що  те  гілля  в  цвіту  

лине  перед  очима  в  далечінь  (Б.        Антоненко-Давидович). 5. 

Місячне світло лилося крізь вікна і обливало своїм синявим цвітом 

усі стіни, двері, образи на стінах і цілу хатню обставу (Б. Лепкий). 

6. Тут була тиша, великий спокій природи, строгість і сум (М. 

Коцюбинський). 7. Була чудовна ніч – вгорі, на вквітчанім хмарками 

небі, стобарвно сяли дві зорі і мовчки вабили до себе (Олександр 

Олесь). 8. Хай час від цвілі береже шляхетне срібло весняного співу 

(Б.-І. Антонич). 9. Пливе печаль і лагідне проміння крізь оболоки 

сивого бузку (Д. Павличко). 10. Яка орда нам гідність притоптала? 

(Л. Костенко). 

ІІ.   1. Місяць, підводячись угору, пірнає в загустілу хмару, 

так що видніється лише срібний край (М. Стельмах). 2. На небі й на 

Дніпрі гримотіли велетенські битви між весняними  хмарами  (О.  

Довженко).  3.  Парубки  танцювали  старовинний  гуцульський 

аркан (Т. Масенко). 4. Нині вже мало хто з молодших уміє випікати 

хліб (В. Скуратівський). 5. Наступного дня на подвір’я кінофабрики 

виїхала підвода з саджанцями (С. Плачинда).  6.  А у  височині  

повільно  котиться  розпечене  коло  сонця,  щедро шпурляючи на 

землю пломінь (Є. Гуцало). 7. У вічках подекуди ліниво лазило 

кілька бджіл (І. Нечуй-Левицький). 8. Тим часом ранок поступово 

живився, небо яснішало, подув свіжий вітерець... (П. Куліш). 9. З 

мого серця теж ллється струмок в море людського горя (М. 

Коцюбинський). 10. Не раз пролежувала годинами під старезними 

смереками, і їх лагідне шепотіння впливало заспокоююче на 

зворушену дитячу душу (О. Кобилянська). 

 

Вправа 9.  З’ясуйте, котрі з поданих фонетичних слів мають 

комбінаторні вияви приголосних фонем. Назвіть ці фонеми і звуки. 

З р а з о к: 3. Кігті : /г/ - [х] . 5. Слід: /с/ - [c’]… 

 

Варіант І. 1. Лічба. 2. Вправа. 3. Заквітчана. 4. Сльоза. 5. 

Боротьба. 6. Наш брат. 7. Тут би. 8. Повний. 9. Ритм. 10. Під цим. 

11.Скрізь. 12. Полум’я. 

Варіант ІІ. 1. Автомобіль. 2. Під землею. 3. Офіцер. 4. Жовтий. 

5. Казка. 6. Підняти. 7. Від джерела. 8. Їздять. 9. Тітці. 10. Знов. 11. 
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Дзуськи. 12. Отже. 

Варіант ІІІ. 1. З сином. 2. Нігті. 3. Театр. 4. М’який. 5. 

Вирісши. 6 У сорочці. 7. Петля. 8. Гідність. 9. Зимовий. 10. Піст. 11. 

Срібний. 12. Пляшці. 

Варіант ІV. 1. Розкішшю. 2. Радишся. 3. Ножі. 4. Зважся. 5. 

Хоч би.  6. Мисочці. 7. Рябий.  8. Густі. 9. Горді. 10. Дім. 11. Діжці. 

12. Ось де. 

Варіант V. 1. Український. 2. На гілці. 3. Дзиґлик. 4. Вогко. 5. 

Кіт. 6. Так далі. 7. Читайте. 8. Біль. 9. Молотьба. 10. Дьоготь. 11. 

Фільтр. 12. Смієшся. 

 

Вправа 10. Перепишіть речення і затранскрибуйте їх. 

Підкресліть слова, які мають позиційні вияви приголосних фонем. 

 

1. Не сполохай рідного слова, а захисти його, до серця 

притули, життям своїм переповни (І. Драч). 2. Український народ 

упродовж свого існування завжди був неперевершеним творцем 

чарівної пісні, яка вирізняється своєрідністю, неповторністю на тлі 

світової музичної культури (А. Авдієвський). 3. Народ, який би хоч 

трохи постояв на колінах перед чужинцем, ніколи б не створив таких 

гордовитих національних танців (Т.Масенко). 4. А колос нахилився 

до колоса, обважнілий і рясний, зернистий (Є. Гуцало). 5. Дивний сон 

снився Захарові Беркутові (І. Франко). 6. Він вже стояв на ній, на сій 

високій луці, вкритій густою травою (М. Коцюбинський). 7. О земле 

втрачена, явися бодай у зболеному сні, і лазурово постелися, і 

душу порятуй мені (В. Стус). 8. Дивлячись на людей, усміхався і 

мій батько, великий добрий чоловік (О. Довженко). 9. Збентежений, 

до краю сповнений думок, мелодій, віршів, Григорій вихопився на 

правий берег Лопані (В.Шевчук). 10. Еней троянців в гурт ззиває (І. 

Котляревський). 

 

Вправа 11. Подані в переліку слова  згрупуйте залежно від 

причини появи в них довгих звуків (1. Повна прогресивна асиміляція. 

2. Повна регресивна асиміляція. 3. Збіг на межі морфем або слів. 4. 

Позичання або творення від позичених слів). 

 

Військкомат, білль, віддати, вінчання, булла, оббити, осінній,  

брутто, дивиться, годинник, ворітця, юннат, весілля, беззахисний, 

кіннота, з-за, ванна, обличчя, вілла, розрісся, безцеремонний, 
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доллєте, дурра, заквітчати,  манна, мірра, поллють, ззовні, нетто, 

річчю, життя,  панна, суддя,  рілля,  пенні, дивишся, сорочці, 

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, 

дивишся, дочці, Мюллер, зжовкнути, зшити, Торрічеллі, піднесення, 

Руссо, безжурний, віддзеркалювати, Яффа, зрання, спросоння, 

піднісся, калькуттський, суддівський, життєрадісний, бессарабський, 

навмання, доллємо, сонний, віддячити, марокканець, тримається, 

камінний, голландець, попідвіконню, брюссельський, віддаль, 

ворітця, міццю, відчуття, вакуумметр, ллю, щоденник, насіння, 

копитце, почуття. 

 

Вправа 12. Перепишіть речення і затранскрибуйте їх. Слова, 

які містять довгі звуки – вияви двох однакових фонем, підкресліть 

однією рискою, а двох різних фонем – двома. 

 

І.  1. Слово до слова – зложиться мова (Н. тв.). 2. Льотчикові 

аж дивно чути, що предки його були чумаками (О. Гончар). 3. Хай 

розвіває по долині осінній вітер листя знов (В. Сосюра). 4. З сірих 

левад бреде осінь (М. Хвильовий). 5. Там за ніччю голубою світить 

вечора зоря (А. Малишко). 6. Хіба не беззахисний він зараз (О. 

Гончар). 7. Коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю, 

я гладив золоте колосся (Д. Павличко). 8. Чого являєшся мені у сні? 

(І. Франко). 9. Одяглися сади в черешневеє плаття  (Б.-І. Антонич). 

10. Мій синок синьоокий в колисці усміхається сонно мені (В. 

Симоненко). 

ІІ. 1. Буду тебе ждати там, де вишня біла виглядає з саду тихо 

і несміло (В.Симоненко). 2. Там, де зорі сяють з-за гори, над водою 

гнуться явори (А. Малишко). 3. Віддайте мені мову, якою мій народ 

мене благословив (Л. Костенко). 4. Отак з забутих літ летять на мене 

незабутні мрії, такі невинні, як лілеї цвіт (Б. Лепкий). 5.Зберу я зілля 

всі і трави, що не зів’яли ще в гаях (Ю. Клен). 6. Здоровенний дуб 

розлігся, розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під 

ним (М. Коцюбинський). 7. У кожної людини буває такий день, коли 

вперше радієш сонцем, коли вперше деревами тішишся (Д. 

Павличко).  8. А він пливе та жінку споминає,  що килим тче у 



53 

Ольвії одна (Л. Костенко). 9. Іде чумак з-за лиману, з чужим 

добром, безталанний, чужі воли поганяє (Т. Шевченко). 10. 

Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі, розвійтесь як тихе зітхання! (І. 

Франко). 

 

Практичне  заняття 7-8 

 

Асиміляція приголосних звуків 
 

1.   Причини звукових комбінаторних змін. 

2.   Види асиміляцій приголосних звуків за напрямом, обсягом, 

характером змін. 

3.   Асиміляція приголосних  за дзвінкістю. 

4.   Асиміляція за глухістю. 

5.   Асиміляція за м’якістю. 

6.   Асиміляція за місцем і способом творення. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 116 – 120; 5, с.209 – 217;  6,  с.34 – 38; 17, с. 

201 – 210. 

 

Асиміляція (лат. assimilatio – уподібнення) приголосних – це 

артикуляційне уподібнення звуків один до одного . Причини 

асимілятивних змін криються в особливостях артикуляції звуків, яка 

складається з трьох частин: екскурсії, витримки й рекурсії. У потоці 

мовлення рекурсія попереднього звука може безпосередньо 

переходити в екскурсію наступного, що й зумовлює різноманітні 

комбінаторні зміни, у т.ч. асиміляції. 

Залежно від того, у якому з двох звуків, що уподібнюються, 

відбуваються зміни, розрізняється асиміляція прогресивна і 

регресивна. Прогресивною називається така асиміляція, коли 

попередній звук впливає на наступний, а  якщо наступний звук 

впливає на попередній, то це регресивна асиміляція. Для сучасної 

української літературної мови характерна регресивна асиміляція. 

Наприклад, у слові вогкий (/вогкий/, [вохки'ĭ]) відбулася сучасна 

часткова регресивна асиміляція за глухістю: [гк]→[хк]. Приклади 

прогресивної асиміляції знаходимо  в історії розвитку української 

мови. Зокрема, у слові бджола (із бчела бьчела) відображено 

прогресивну асиміляцію за дзвінкістю. 
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За обсягом (ступенем) уподібнення розрізняють асиміляцію 

повну і часткову. Повною є така асиміляція, за якої один звук 

повністю уподібнюється до іншого, тобто обидва приголосні звуки 

стають якісно однаковими і зливаються в один довгий. Наприклад: у 

слові зшити (/зшити/, [ш:и'ти]) відбулася сучасна повна регресивна 

асиміляція за місцем творення та глухістю: [зш]→[шш]→[ш:]. При 

частковій асиміляції відбувається не повне уподібнення, а 

артикуляційне наближення одного звука до іншого, звуки стають 

схожими між собою лише за якимсь одним або кількома елементами 

артикуляції, наприклад, у слові привізши (/привізши/, [при
е
в’і'жши]) 

відбулася регресивна часткова асиміляція за місцем творення: 

[зш]→[жш]. 

За характером змін асиміляція приголосних буває за місцем і 

способом творення, твердістю, м’якістю, участю голосу (глухістю, 

дзвінкістю). 

Для сучасної української літературної мови характерна 

асиміляція за дзвінкістю: парний глухий шумний приголосний під 

впливом наступного парного дзвінкого шумного приголосного 

змінюється на дзвінкий. Наприклад: [молодба'], [руґза'к], [йа'ґже], 

[о'зˬде]. 

Асиміляція за глухістю не властива сучасній українській 

літературній мові, для якої характерне збереження дзвінкості 

приголосних у кінці слова та перед іншими приголосними в 

префіксах та середині слова. Однак така асиміляція все ж 

відбувається в таких випадках: 

-  у словах вогко, легко, кігті, нігті. дігтяр та похідних від них  

відбувається асиміляція звука [г] під впливом наступного глухого [к]: 

[во'хко], [поле'хк’іс’т], [до'хту]; 

-  префікс та прийменник з перед наступними глухими 

приголосними оглушується: [сˬка'зки],  [спи
е
та'ти] (у прийменнику із 

такої асиміляції немає: [ізˬка'зки]); 

- у префіксі роз- кінцевий з перед наступними глухими 

приголосними (крім [с], [с]) при нормальному і швидкому темпі 

мовлення зазнає асиміляції за глухістю, наприклад: [роспи
е
та'ти], 

[росказа'ли] (однак [розси'пати]). При повільному темпі мовлення 

така асиміляція не відбувається. 

У префіксі без- асиміляція з перед наступними глухими 

приголосними допускається тільки при швидкому темпі мовлення 

(при нормальному та повільному не відбувається). У всіх інших 
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префіксах та в середині слів дзвінкий приголосний перед наступними 

глухими не оглушується. 

Асиміляція приголосних за м’якістю відбувається у тому 

випадку, якщо приголосні [д], [т], [з], [с], [ʒ], [ц], [л], [н] опиняються 

перед м’якими цієї ж групи ([д], [т], [з], [с], [ʒ], [ц], [л], [н]): 

[воли'н’скиĭ], [сого'д’ні], [д’лаˬно'го]. 

Передньоязикові щілинні [з], [с] та зімкнено-щілинні [ʒ], [ц] 

перед пом’якшеними губними можуть пом’якшуватися, однак 

непослідовно: [с’в’і'т], [ц’в’а'х], [с’м’і'х], [ц’в’і'л], [ц’в’і'т], [с’в’а'то], 

[ʒ’в’а'кати]. 

За місцем і способом творення найбільш поширена асиміляція 

при збігові свистячих і шиплячих приголосних.  

Свистячі  уподібнюються наступним шиплячим: [бе
и
жшо'ўниĭ], 

[при
е
в’і'жши], [жˬǯе׀ре

и
ла'], [зані'ш:и]. 

Шиплячі приголосні перед наступними свистячими стають 

свистячими:  [бе
и
ре'с:а], [зва'з’са],  [уˬкни'з’ці],  [м’із:е

и
рна'тами׀]. 

Зімкнено-проривні звуки [д], [т], [д], [т] перед наступними 

свистячими приголосними зазнають асиміляції за місцем і способом 

творення і змінюються у звуки [ʒ], [ц], [ʒ], [ц]: [кв’і'ц:і], [здайе'ц:а], 

[ʒве
и
ні'ти], [в’і ʒˬсе

и
ла'], [пора'ʒ са]. 

Зімкнено-проривні приголосні [д], [т], [д], [т] уподібнюються 

до наступних шиплячих  і стають шиплячими [ǯ], [ч]: [в’іǯжи
е
ви'ти]  

[п’іǯˬша'фойу]  [бага'чшиĭ], [о'ǯже], [о'ч:иĭ]. 

 Значна кількість слів (наприклад, знання, зілля, насіння, життя  

тощо) відображає наслідки історичної асиміляції за місцем і 

способом творення звука [й] попереднім приголосним. Зокрема, у 

слові знання (/знанна/, [знан:а']) відбито наслідки історичної повної 

прогресивної асиміляції за місцем і способом творення : звук [й], який 

був на місці сучасного звука [н], уподібнився до попереднього звука: 

[нй]→[нн]→[н:] (/нн/). Звук [н] фонематизувався, і тепер на 

фонологічному рівні у цьому слові є дві однакові фонеми, які 

реалізуються в одному довгому звукові. 

 

Вправа 1. З поданого переліку виберіть фонетичні слова, у 

яких відбувається асиміляція приголосних за дзвінкістю. 

Прочитайте їх і запишіть фонетичною транскрипцією. Окремо 

поясніть випадки, коли асиміляція за дзвінкістю не відбувається. 
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Якби, тут же, сніг, молотьба, наш брат, світ, хоч би, лічба, 

так би, світ був, вокзал, просьба, у нас буде, заплутаний, 

потьмяніти, анекдот, міцний, дощ був, тліти, голос  дзвенів,  як  же,  

отже,  сниться, осьде,  ваш  директор,  так  би,  молитва,  пісня, 

отримати, беріть же, боротьба,  так далі, ось де, кісьба. 

 

Вправа 2. Запишіть речення і затранскрибуйте їх. Випишіть 

слова, у яких відбулася асиміляція за дзвінкістю. 

З р а з о к:  Як же не любити всемогутній труд! (В.Сосюра) - 

/йак же не л΄убити усемогутн΄ій труд/ - [йа'ґˬже
 не

и
ˬл´уби'ти

е
 

ўсе
и
мо

у
гу'т’н´іĭ тру'д] :  [йа'ґˬже

и
] – регресивна часткова асиміляція за 

дзвінкістю. 
 

1. І тільки ми, подряпані Сізіфи, тябричим вгору камінь-рюкзаки 

(Ліна Костенко). 2. Потім на ґанок вийшов дід, весь білий, як 

кужіль прядива (П. Панч). 3. Якби я була зіркою в небі, я б не знала 

ні туги, ні жалю (Леся Українка). 4. Люди, люди! Я ваш брат, я для 

вас рад жити (І. Франко).  5. І десь далеко, за темною смугою лісу, 

обізвався грім (С. Васильченко). 6. Хто не жив посеред бурі, той ціни 

не знає силі, той не знає, як людині боротьба і праця милі (Леся 

Українка). 7. На виднокрузі розпускалась вітрилами яхта, як дерева 

цвітом  (М.Коцюбинський). 8. Що то за голова, що лиш зуби та 

борода? (Н. тв.). 9. Його просьбу, щоби стала його дружиною, 

відкинула вона рішуче і холодно (О. Кобилянська). 10. Десь далеко 

передо мною полудневий край (О. Кобилянська). 11. Життя – як 

вокзал (Л.Костенко). 

 

Вправа 3.  З поданого переліку виберіть фонетичні слова, у 

яких відбувається асиміляція приголосних за глухістю. Вимовте їх і 

запишіть фонетичною транскрипцією. Окремо поясніть вимову слів,  

у яких асиміляції за глухістю немає. 

 

Вогкий, підкладка, підтримати, безпека, розчистити, з тобою, 

допомогти, легковажний, книжка, відтяти, зцілювати, розсердитися, 

черезсідельник, підказка, розсідлати, безсоромно, без тебе, 

обпектися, кігті, розчесати, з шумом, без чого, безцеремонний, 

розшукувати, відколи, від чого, спитати, схопити, розкрійник, 

безсистемний, розпорошеність,  від  кого,  безславний,    розстеляти,  

безпідставний,  без трьох,  розсіл, кладка, розсуд, розтрачений, 
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розтулений,  безсилля, розшивати, через поле, могти, розходитися, 

безпорадність, нігті, сказати, безтямний, розчинник, берегти, 

розчарування, розшивати, розчеплений, розщедритися, відпускати, 

під хатою, безшовний, безчинство, вогкість, легкість, відкіля, 

відпускати, подружка, низка, лягти. 

 

Вправа 4. Запишіть речення і затранскрибуйте їх. Випишіть 

слова, у яких відбувається асиміляція за глухістю. 

 

І.  1. Він йшов по свіжій вогкій од мочара траві (М. 

Коцюбинський). 2. Степ ширшає, розпросторюється після нічної мли 

(О. Гончар). 3. Гарячий вітер хилить-нахиляє траву хвилясту стиха до 

землі (П. Куліш). 4. Легенький вітер подихає з теплого краю 

(Т.Шевченко). 5. Листопад утопив краєвиди у розтоплену золотом 

синь (Є. Маланюк). 6. Сидимо під кущем і тремтимо злегка від 

зворушення і холоду (М. Коцюбинський). 7. Було затишно і пахло 

вогкістю (А. Головко). 8. Щось квіточки мов спросоння шепочуть 

(П. Тичина). 9. Стали спускатися в темний яр, звідки повіяло 

холодом і проваллям (Г.Тютюнник). 10.  Україно,  ти моя  молитва,  

ти  моя  розпука вікова (В.  Симоненко).  11. Хмари – як чорні віхті, 

мечуться хвилі горбаті, гострять об палубу кігті (Л. Костенко). 

ІІ. 1. Я з тих країв, де в сині оболоні гарячі персні розкидає 

день (А. Малишко). 2. Печаляться, стоячи проти сонця, дівчата, і на 

їхні плечі лягає перша легкість проміння, що так і манить кудись (М. 

Стельмах). 3. Опівночі айстри в саду розцвіли (О. Олесь). 4. Вона 

любила осінню пору, коли повітря таке прозоре, що гори, здавалось, 

зсувались й стояли, як стіни храму (М. Коцюбинський). 5. Лиш 

холодне небо кидало на чорну землю блакитне сяйво,  дихало  

холодом  і  вогкістю  (М.  Коцюбинський).  6.  В  серці    розкішно  

цвіте- процвітає злотиста квітка-надія (Леся Українка). 7. Зрана ще 

заволокло небо сизими хмарами, що обіцяли не сходити з місця доти, 

доки не схочеться їм зійти (Г. Хоткевич).  8. Цупкі покручені кущі 

винограду безглядно розповзлись по вогкій землі (М.Коцюбинський). 

9. Шумить розштормоване море (О. Гончар). 10. Чи то не золоті 

джерела скресають під землею? (І. Франко). 

 

Вправа 5. З поданого переліку виберіть слова, у яких відбулася 

асиміляція приголосних за м’якістю. Вимовте їх і запишіть 

фонетичною транскрипцією. Окремо проаналізуйте слова, у яких 
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асиміляції за м’якістю немає. 

 

Глід, повість, курці, промінці, у мисці, на вікні, відрядити, 

корисні, сьогодні, світ, тонші, зсістися,  заплітати, молитві, 

швидкісний, тлін, сміх, петля,  обняти, свято, вишня, пісня, цвях, 

вічні, дзвякати, слід, цвіль, відцідити, твій, відділення, дзвін, 

напровесні, підтяти, віддячити, з цього, відцідити, кузня, хліб, через 

нього, торішній, порожній, під місяцем, відняти, самотні, звіринець, 

двійка, через сіни, від дьогтю, у січні, людяність. 

 

Вправа 6. Перепишіть речення і затранскрибуйте їх. 

Випишіть слова, у яких відбулася асиміляція за м’якістю. 

 

І.  1. Перший промінь сонця, теплий, ясний, у мою кімнату 

впав (Б. Лепкий). 2. І лиш калина, як цвіла, цвіте щороку листям і 

піснями (Б.-І. Антонич). 3. Яка орда нам гідність притоптала? (Л. 

Костенко). 4. Довго я не хотіла коритись весні (Леся Українка). 5. Як 

тихо безлисті каштани шумлять (Є. Плужник). 6. Сонячним усміхом 

з неба весна засміялась (Б. Грінченко). 7. Устами спраглими в цю 

мить всю спраглість світу хочу спити (Б.-І. Антонич).  8. У мене в 

хаті щодня свіжий букет з літніх квіток (М. Коцюбинський). 9. Знов 

цвіте в моїй уяві цвіт вишневого садка (Олександр Олесь). 10. 

Ранки солов’їні, ночі весняні, далі придніпровські насняться мені (А. 

Малишко). 

ІІ. 1. В Путивлі-граді вранці рано сумує, плаче Ярославна 

(Т. Шевченко). 2. А мати стояли мої наді мною і зорі знімали з неба 

рукою (Т. Осьмачка). 3. Вечірня зіронька зійшла в безодні синій над 

горою (М. Старицький). 4. У зеленій оболонці, а всередині – як 

сонце (Н. тв.). 5. Як тільки над обрієм зажевріє велика досвітня зоря, 

вже Арсен на ногах (Г.Тютюнник). 6. Хто чув, як рано навесні земля 

пробуджується в сні або як в літні місяці колишуть жито вітерці? (О. 

Підсуха). 7. Не забудь, не забудь, юних днів, днів весни (І.Франко). 8. 

Немає пісні без любові (В. Сосюра). 9. Навкруги було безлюдно 

(М.Коцюбинський). 10. Тиміш говорив просто про майбутнє, і 

здавалось , що до щастя так близько (Б. Харчук). 

 

Вправа 7. Запишіть 10 фонетичних слів,  у яких звук [д]  

уподібнюється до  10 різних приголосних. Затранскрибуйте ці слова 

і поясніть види асиміляції. 
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З р а з о к: для - /дл´а/ - [д’л´аʹ]: регресивна часткова асиміляція 

за м’якістю. 

 

Вправа 8. Запишіть 10 фонетичних слів, у яких звук [з]  

уподібнюється до 10 різних  приголосних. Затранскрибуйте ці слова 

і поясніть види асиміляції. 

З р а з о к: з чого - /зчого/ - [шчо'го]: регресивна часткова 

асиміляція за місцем творення і глухістю. 

 

Вправа 9. Запишіть по 2 фонетичні слова, у яких звук [з],[ с], 

[ӡ], [ч], [ж], [ш] уподібнюються за місцем творення до різних 

приголосних. Затранскрибуйте ці слова і поясніть види асиміляцій. 

З р а з о к: принісши - /прин´ісши/ -  [приен´і'ш:и]: регресивна 

повна асиміляція за місцем творення. 

 

Вправа 10. Запишіть 15 фонетичних слів, у яких звуки [д],[ дʹ], 

[т],[ тʹ] уподібнюються за місцем і способом творення до різних 

приголосних. Затранскрибуйте ці слова і поясніть види асиміляцій. 

 

Вправа 11. Перепишіть речення і затранскрибуйте їх. 

Випишіть слова, у яких відбулася асиміляція за місцем і способом 

творення і проаналізуйте види асимілятивних змін. 

 

І. 1. Не забувай про отчий свій поріг (А. Малишко). 2. Червона 

калино, чого в лузі гнешся? (І. Франко). 3. Заквітчалися простори 

буйними садами (М. Рильський). 4. З журбою радість обнялись 

(Олександр Олесь). 5.А над степами вітер віє (Є. Маланюк). 6. 

Обніміться, брати мої, молю вас, благаю (Т. Шевченко). 7. Наша лінь 

нікого не розчулить (Л. Костенко). 8. Бджолиним гулом одцвітають 

липи (Б. Кравців). 9. Моєму серцю снишся ти, як морю сниться 

ураган (Л. Костенко). 10. Три дівчини, студентки-агрономи, йшли 

взимку по доріжці лісовій (М. Рильський). 

ІІ. 1. Що багатша думка, то багатша мова (М. Рильський). 2. 

Швидше в гай зелений, в поле, де повітрям тягне з гір (П. 

Грабовський). 3. І знов майдан зчорнів од народу (М.Коцюбинський). 

4. Попереду яскраво синіє зубчаста лінія діброви, на її верховітті 

спалахують і схрещуються розчеплені ниті сонця (М. Стельмах). 5. 

Усе було, як завжди, проте в повітрі ніби відчувалася буря (Марко 

Вовчок). 6. Була вона струнка, міцна, років вісімнадцяти (З. Тулуб). 
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7. Який лагідний супокій, який мир привітали її в тій тихій кімнатці 

(О. Кобилянська). 8. Живе поезія у мові, якою мати вчила нас, у 

гніві, в усмішці, в любові, в красі звичайній, без прикрас (М. 

Рильський). 9. Обличчя натхненно розшарілося і, освітившись 

якимись думками, стало ніби тоншим, інтелектуальнішим, багатшим 

(О. Гончар). 10. Льотчикові аж дивно чути, що пращури його були 

чумаками (О.Гончар). 

ІІІ.  1. А в сторожці пахло сонцем, що цілий день угрівало 

долівку до стіни (Г.Тютюнник). 2. Коли ячмінь колоситься, соловей 

замовкає (Н. тв.). 3. Він отак би й виріс серед уквітчаних тих ночей, 

якби не настали ночі інші, ночі без вогнів (Г. Тютюнник). 4. Кожне 

дерево, зрубане на землі, показує, що щось природне підтято вже і 

в людській душі (В. Підмогильний). 5. Йому вже одкуріло тридцять 

років на бистрому життєвому шляху (Т. Осьмачка). 6. В давні, 

дозаводські часи було, кажуть, на цьому місці велике село, що 

робило списи запорожцям (О. Гончар). 7. То тут, то там вже 

починали бриніти перші заробітчанські співи, поступово 

наростаючи, немов розгойдуючись (О. Гончар). 8. І хоч життя 

послало йому калюжу замість океану, душа в нього була океанська 

(О.Довженко). 9. І розчиню вікно твоє потай, щоб ти могла весну 

вдихати (О. Олесь). 10. На чорній  кришці роялю стояла біла 

видовжена ампірна ваза (В. Домонтович). 

IV. 1. Вони піднялись по східцях (В. Домонтович). 2. Він 

одсуває від себе тривогу (В. Домонтович). 3. Чи, може, це 

приснилось нам купання в річці Геракліта? 4. Хутчій давайте руку, 

підвезу. 5. Лиш фанатичний пошук дороста до простоти митця і 

віртуоза. 6. У шовінізму кігті підсвідомі. 7. Безсмертна мово! Ти 

смієшся гірко. 8. Як ти зжилася з тугою чаїною! Як часто 

лицемірив твій Парнас! Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був 

до нас. Ти будеш після нас. 9. Пасуться коні нетипові у сутеніючій 

траві. 10. Крізь решето сіють піщаний берег стрижі (З творів Ліни 

Костенко). 

 

Вправа 12. 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, 
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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. 

 

Практичне заняття № 9 

Дисиміляція приголосних звуків. Спрощення в групах 

приголосних 
 

1. Поняття “дисиміляція приголосних”. Види дисиміляцій за 

напрямом, ступенем сусідства розподібнюваних звуків, характером 

змін. 

2. Групи приголосних, у яких відбувається розподібнення. 

3. Артикуляційна природа спрощення в групах приголосних. 

4. Групи приголосних, у яких відбувається спрощення. 

5. Спрощення в групах приголосних і його відображення на письмі. 

 

  ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 120 – 124;  6 , с. 37 – 39; 17, с. 210 – 213. 

 

Дисиміляція (лат.dissimilatio – розподібнення) – це 

розподібнення приголосних у межах слова.  

За напрямом буває регресивна (зміна попереднього звука під 

впливом наступного) і прогресивна (зміна наступного звука під 

впливом попереднього). Прикладом регресивної дисиміляції є зміна 

кт у хт (кто→хто, трактор→трахтор): перший із двох зімкнено-

проривних приголосних змінився на щілинний.  Ця дисиміляція 

відбулась лиш в окремих словах, бо в мові маємо чимало слів і форм, 

де вона відсутня: лікті, пекти, волокти тощо.  Також унаслідок 

регресивної дисиміляції звукосполука із зімкнено-щілинного та 

зімкнено-прохідного (чн) змінилася в сполучення щілинного із 

зімкнено-прохідним (шн): ручьникъ→ручник→рушник, 

мѣрочьникъ→мірочник→мірошник (пор. ще сердешний, соняшник, 

рушниця). Але в переважній більшості слів такої дисиміляції немає: 

ручний, нічний, річниця, точний, заочник. Звукосполука кр таким же 

чином перетворилася на хр: крьстъ→хрест ( і похідні: хрестити, 

хрещення, хрестини), а дт, тт – у ст: ведти→вести, 

плетти→плести. Прогресивної дисиміляції зазнає другий із двох 
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щілинних у  звукосполуках шш і жш, які виникли внаслідок 

попередньої  регресивної асиміляції   с, з до ш при творенні форм 

вищого  ступеня порівняння прикметників: висший→вишший→виш-

чий, красший →крашший →крашчий, близший→ближчий→ближчий, 

вузший→вужший→ вужчий. 

 За ступенем сусідства дисиміляція буває суміжна, або 

контактна, коли розподібнюються сусідні звуки (кто→хто, 

ручник→рушник), і несуміжна, або дистантна, коли 

розподібнюються звуки, розділені іншими (рицар→лицар,  

рибарство→рибальство).  

Усі наведені приклади дисиміляцій свідчать, що характер у них 

однаковий: унаслідок розподібнень звуки змінюють спосіб творення 

(один із зімкнених стає щілинним: квоктати→квохтати; один із 

щілинних стає зімкнено-щілинним: дорожший →дорожчий, один із 

дрижачих стає боковим: серебро →срібло). 

Спрощення – це втрата одного із звуків у сполуці із трьох 

(рідше чотирьох чи п’яти) приголосних. Здебільшого така зміна 

зумовлена історично: вона постала внаслідок усування одного зі 

звуків у важкій для вимови  три- чи чотиризвуковій сполуці  після 

занепаду зредукованих голосних [ъ], [ь].  Деякі зі спрощень виникли 

у сучасній мові і не пов’язані з історією зредукованих, а 

зумовлюються характером сполучуваних приголосних і темпом 

мовлення.  

Залежно від того, чи закріплюються спрощення  в групах 

приголосних на письмі, їх можна поділити на дві групи. 

До першої групи  належать спрощення, які в сучасній 

українській літературній  мові зафіксовані на письмі:  

[сн ]← [стн]: вісник (із вѣстьникъ), чесний, радісний, обласний, 

корисний, пісний; 

[зн] ← [здн]: пізно (із поздьно), проїзний, виїзний; 

[сн] ← [слн]: масний (із масльныи), навмисно, ремісник; 

[сн] ← [скн]: пúснути (із пúскнути), тиснути;  

[сл] ← [стл]: слати (із стьлати), улесливий, щасливий; 

[сц] ← [стц]: місце (із мѣстьце); 

[сʹк] ← [стсʹк]: міський ( із мѣстьскыи); 

[скл] ← [сткл]: скло (із стькло); 

[нц] ← [лнц]: сонце (із сълньце); 

[нцʹ] ← [рнцʹ]: ченця (із чьрньця); 

[нч] ← [рнч]: гончар (із гърньчарь);  
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[рц] ← [рдц]: серце (із сьрдьце); 

[рш] ←  [рвш]: перший (із пьрвьшии); 

[жн] ←  [ждн]: кожний (із кождьныи). 

До другої групи входять слова, у яких спрощення наявні у 

вимові, але відсутні на письмі: 

[сн] ← [стн]; [ш’існа¹ӡ’цʹатʹ] – шістнадцять, [бала¹сниĭ] – 

баластний; 

[сʹк] ← [стсʹк]: [авангарди¹сʹкиĭ] – авангардистський; 

[с:] ← [стс]: [ш’іс:о¹т] – шістсот; 

[зд] ← [стд]: [ш’ізде
и
сʹа¹т] – шістдесят; 

[шч] ← [стч]: [не
и
в’і¹шчи

е
н] – невістчин; 

[з’цʹ]← [зд’цʹ]: [пойіз’цʹі] – поїздці; 

[с’цʹ]← [ст’цʹ]: [арти¹сʼцʹі] – артистці; 

[н’сʹк]← [нтсʹк]: [студе¹н’сʹкиĭ] – студентський; 

[нств]← [нтств]: [аге¹нство] – агентство. 

Окремо групу становлять слова, у яких важкі для вимови 

звукосполуки зберігаються і у вимові, і на письмі: хвастливий, 

пестливий, кістлявий, писклявий, хворостняк.  

 

Вправа 1. З поданого переліку виберіть слова, у яких відбулася 

дисиміляція приголосних звуків. Схарактеризуйте її види за 

напрямом, ступенем сусідства розподібнюваних звуків і характером 

змін. 

З р а з о к: лицар – рицар: [р… + …р] - [л… + …р]: 

регресивна несуміжна (дистантна) дисиміляція за способом 

творення, відображена на письмі. 

 

Соняшник, сердечний, сердешний, ніхто, вужчий, твердіший, 

брести, нігті, якраз, тхір,  бджола, рушниця, трахтор, отже, заплести, 

вищий, срібло, флюгер, провести, пасти, упасти, нести, ближче,  

місячний, молочний, точно, дохтор, колідор, просьба, натхнення, 

розпрягати, вічний, потішний, пишний. 

 

Вправа 2.   Запишіть речення обома транскрипціями. 

Випишіть із них слова, в яких відбулося розподібнення приголосних і 

схарактеризуйте види дисиміляцій. 

 

1. Провалля все вужчає (М. Коцюбинський). 2. Звільна, 

обережно  переступаючи з ноги на ногу, він почав брести ріку (І. 
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Франко). 3. Дякую тобі, сестро, що навчила коси плести (Н. тв.). 4. 

Сидять собі, розмовляють, А дехто й куняє (Т. Шевченко). 5. 

Городище стоїть вище, а Власівка нижче (Л. Глібов). 6. От моторніші 

кинулись до греблі, відчепили мірошників човен… та й поїхали 

визволяти, хто там кричить (Г. Квітка-Основ’яненко). 7. Весільних 

рушників не знімати, молода їде за нами (О. Довженко). 8. Мій 

лицарю, любий пане,  се  мені  гірка  образа,  –  я  не  звикла  

продавати  свого  серця  за  червінці!  (Леся Українка). 9. Ясне сонце, 

тепле й приязне, ще не встигло накласти палаючих слідів на землю 

(Панас Мирний). 10. Нема кращого краю, як Україна (М. Стельмах). 

11. В одному місці розрослись чималі вишняки, а далі од берега, коло 

самих хат, ростуть дикі груші та яблуні,  розкинувши  своє широке  

гілля  понад  соняшниками  (І. Нечуй-Левицький).  12. Вітер стих, і 

чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним сяйвом неба (М. 

Коцюбинський). 

 

Вправа 3. З поданого переліку   спочатку   випишіть слова, у 

яких спрощення в групах приголосних відбулося у вимові і на письмі 

(1), а  потім – тільки у вимові (2). Підберіть спільнокореневі слова з 

відсутніми приголосними і назвіть групи, у яких відбулося спрощення 

З р а з о к: 1. Тижневик – тиждень: [ждн]→[жн]…; 2. Невістці 

– невістка: [с’т´ц´]→[с´ц´]. 

 

Серце, писнути, студентський, міський, улесливий, гончар, 

щасливий, ремісник, шістнадцять, агентство, проїзний, шістдесят, 

студентці, обласний, гігантський, слатися, шелеснути, шістсот, 

чесність, звістці, беззахисний, роз’їзний, ад’ютантський, 

дилетантський, жалісно, ненависний, притиснути, якісний, 

кількісний, контрастний, перехресний, туристський, пристрасний, 

безкорисливий, поїздці, тріснути, гуснути, реформістський, піаністці, 

налисник, форпостний, студентство, провісник, навмисне, прихвосні, 

захисник, людство, комендантський, запізно, кожний, сонце, ченця, 

виїзний, доблесний,  у відпустці, журналістці, аванпостний,  

авангардистський, хустці. 

 

Вправа  4.  Перепишіть речення і затранскрибуйте їх. 

Випишіть слова, у яких відбулося спрощення групи приголосних, і 

поясніть вимову цих слів. 
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І. 1. Життя торкає серця струни чулі – і я на крилах пісні лину 

знов (В. Сосюра). 2. Далеко там, де неба грані, є край щасливий, 

дорогий (В. Сосюра). 3. В лісах стояв скляний дзвін – то на 

стовбурах лопалась льодова кориця (Г. Тютюнник). 4. Тиха весняна 

ніч прослалася над Галичем, мерехтіли зірки на небі (А. Хижняк). 

5. Він зупинився: перед його очима, на заході, бризнуло востаннє 

вогненним серпом сонце… (Г. Косинка). 6. Столітні липи ожили: на 

кожній гілці, коло кожної квітки вилася бджола (Панас Мирний). 7. 

Не нам від сорому горіти: служили чесно ми меті (О. Олесь). 8. 

Виглянуло сонце – озеро вмить проясніло, радісно посміхнулось до 

неба (Т. Масенко). 9. Гадаєте, що перша- ліпша шістнадцятилітка не 

піде за вас? (І. Франко). 10. Більшість, особливо молодь, вбачала в 

поїздці до Морниці веселу розвагу (І. Вільде). 11. Він вийшов на двір 

проходитися, побачив невістчину хату і пригадав усе вчорашнє… 

(Панас Мирний). 12. Професор кивнув докторові Івановському, і 

вони вдвох зникли за дверима асистентського кабінету (Ю.Смолич). 

ІІ. 1. Твій дух не став приниженим і плоским, хоч слала доля 

чорні килими (Л.Костенко). 2. Історія людства знає чорні дні 

інквізиції, коли книгу оголошували поза законом, коли її палили, 

знищували по-звірячому, зло і ненависно (Газ.). 3. Маковейчикові 

радісно і легко на серці, бо сонця було так багато, що небо аж 

побіліло від нього (О.Гончар). 4. А коли повітря ставало по-

материнськи м’яким та лагідним, то барвінок зацвітав так, наче небо 

бризнуло на землю своєю блакиттю (Є. Гуцало). 5. Сьогодні я 

такий щасливий, мов вийшов хлопчиком на шлях… (В. Сосюра). 6. 

Де вони проходили, ніщо не брязнуло, не тріснуло, не хруснуло (О. 

Гончар). 7. Друзі, заклопотані студентськими буднями, згодом 

перестали турбувати його (Г. Тютюнник). 8. Ваші супермаркети  і 

шістсот шістдесят шість каналів телебачення зробили вас 

зарозумілими й самовдоволеними (Ю.Андрухович). 9. Це майже як 

срібний перстень – захисне кільце, нас поєднано, ми не самі (Ю. 

Андрухович). 10. Іскра надії блиснула в серці бідної жінки (І.  

Франко).  11.  Факт,  що  зникнення  марксистської  чи  

псевдомарксистської теорії  в країнах  колишньої  радянської  імперії  

створило  понятійний  сліпий  завулок,  дивувати нікого  не  повинен  

(І.Фізер).  12. Отаман  тільки  помаленьку кивнув  головою..,  кинув 

гордим оком по всіх бурлаках (І. Нечуй-Левицький). 
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Практичне заняття № 10 

 

Чергування голосних звуків і фонем 
 

1.   Звукова реалізація  варіантів тих самих фонем і чергування різних 

фонем. 

2.   Словотворча і формотворча функції чергування фонем. 

3.   Морфонологія та її завдання. 

4.   Різні звукові вияви тих самих голосних фонем. 

5.   Чергування [у] – [ў] та [і] – [ĭ] 

6.   Найдавніші чергування голосних фонем: /о/ - /а/, /е/ - /і/, /е/ - /о/, 

/і/ - /а/, /і/ - /и/, /а/ - /у/,  /и/ з нулем фонеми, /и/ - /ой/, /и/ – /й/,  /у/ -  

/ув/ - /ов/, /а/ - им/ - /м/, /а/ - /ин/ - /н/, /а/ - /ен/. 

7.   Чергування /о/, /е/ з /і/. 

8.   Чергування /о/, /е/ з фонемним нулем. 

9.   Чергування /е/ - /о/ після шиплячих та /й/. 

10.  Чергування /о/, /е/ - /и/ після /р/, /л/. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 130 – 147; 150 – 158; 4; 5, с. 261 – 284;  6, с. 

63 – 78; 12; 22, с. 57– 68; 24, с.43 – 61. 

 

У формах того самого слова або в спільнокореневих словах 

можуть чергуватися звукові вияви тієї самої фонеми (нап[и]саний – 

п[и
е]

сати,  кі[г]оть – кі[х]ті) або ж різних фонем (к[і]нь – к[о]ня, 

пла[т]ити – пла[ч]у). Першу зміну називають чергуванням звуків,  

другу – чергуванням фонем. Через те, що причини чергувань 

звукових виявів тієї самої фонеми зумовлені живими звуковими 

процесами (місце наголосу, вплив інших звуків, місце в слові), їх 

називають сучасними. Чергування ж фонем  спричинені давніми 

звуковими процесами (палаталізація приголосних під впливом 

голосних переднього ряду та звука й, занепад зредукованих, 

деназалізація носових голосних та ін.), тому їх вважають 

історичними. 

Чергування фонем виконують формотворчу і словотворчу 

функції, тобто  воно служить додатковим засобом творення нових 

форм слів (вела – вів, рука – руці) або нових слів (село – сільський,  

довгий - довжина). Наука, що вивчає фонемні зміни, що 

відбуваються внаслідок словозміни або словотвору, називається 

морфонологією. Крім того, морфонологія вивчає фонемний склад 



67 

значущих частин слова та сполучуваність фонем у межах морфем. 

Вона займає проміжне місце між фонологією і словотвором, 

морфемікою та морфологією. 

Найтиповіші чергування звукових виявів тієї самої фонеми в 

сучасній українській літературній мові такі: 

[е ] – [е
и 

]: запл[е]тений – запл[е
и
]ту, в[е]село – в[е

и
]селий, 

д[е]рево – д[е
и
]рев’яний;

 

[и]  – [и
е 

]: т[и]хий – т[и
е
]хенький, м[и]ша – м[и

е
]шеня, 

в[и]писати – в[и
е
]писувати;

 

[о ] – [о
у
]: к[о]го – к[о

у
]му, ч[о]го – ч[о

у
]му, й[о]го – й[о

у
]му, 

г[о]луб  -- г[о
у
]лубка; 

[у] – [ў]: [у]перед – [ў]перед, [у]читель – [ў]читель, [у]становити 

– [ў]становити; 

 [і] – [ĭ]: ітися – [ĭ]тися, [і]мовірнісний – [ĭ]мовірнісний, [і]мення 

– [ĭ]мення.  

 З урахуванням  часу появи в мові історичні чергування 

голосних фонем можна поділити на дві групи; 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, які виникли на власне українському мовному ґрунті ( з 

ХІ ст. н.е.).   

До найдавніших чергувань голосних фонем належать:  

/о/ - /а/: ломити – ламати – злам; кроїти – краяти – край, 

допомогти – допомагати; 

/е/ – /і/: летіти - літати – літак, плести – заплітати, текти – 

витікати, пекти – запікати; 

/е/ – о/: брести – бродити, дзвеніти – дзвонити, принести – 

приносити, себе – собі;  

/і/ – /а/: перелізти – перелазити – перелаз, сідати – садити; 

загрібати – граблі; 

/і/ – /и/: вішати – висіти, вінок – вити, діти – дитина, сідати – 

сидіти; 

/а/ - /у/: в’язати – вузол, грязь – грузнути, витрясти – 

витрушувати; 

и/ з нулем фонеми: відмикати – відімкнути, засипати – спати, 

обирати – обрати; 

/и/ – /ой/:  звити – сувої, гнити – гноїти, пити – поїти, спочити – 

заспокоїти; 

/и/ – /й/: випити – випйеш, побити  – побйуть; 
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/у/ -  /ув/ - /ов/: кути – кувати – коваль, підкова, клює –

заклювати – закльований; 

/а/ - /м/, /а/ – / им/ -  /м/ - взяти – візьму,  вижати – вижимати – 

вижму;  

/а/ - /ин/ - /н/: початок – починати – почну, жати – пожинати – 

жнуть, жнець; 

 /а/ - /ен/: вим’я – вимені, ім’я – імені, плем’я – племені, тім’я – 

тімені. 

 Найпоширеніші новіші  чергування голосних фонем в сучасній 

українській літературній мові такі: 

1. Чергування /о/, /е/ у відкритому складі з /і/  – в закритому. 

Воно служить додатковим засобом: а) словозміни різних частин 

мови: воза – віз, носа – ніс, року – рік,  Львова – Львів, мудрості – 

мудрість, радості – радість, гора – гір, доба – діб, сторона – сторін; 

осені – осінь, повені – повінь,  речі – річ, село – сіл, овес – вівса, 

каменя – камінь, Києва – Київ; братів – братового, синів – синового; 

мій – мого, свій – свого, він – вона;  шести – шість, семеро – сім; 

рости – ріс, нести – ніс, пекти – пік, зберегти – зберіг; б) словотвору: 

перевозити - перевізник, голова – голівка, око – вічко, зоря – сузір’я,  

овес – вівсяний, уклонитися – уклін;   село – сільський, перо – пір’я, 

ремесло – ремісник, череда – черідка, мести – мітла, полетіти – політ, 

веселитися – весілля. 

 2. Чергування /о/, /е/ з фонемним нулем. Воно зумовлене 

колишнім  занепадом зредукованих у слабкій позиції і їхньою зміною 

у голосні повного творення у сильній позиції, а також вставлянням 

голосних о, е між приголосними та  відбувається: а) при словозміні:  

вузол – вузла,  сон – сну, гачок - гачка, кілок – кілка, синочок – 

синочка, віночок – віночка, жінок – жінка, книжок – книжка; 

журавель – журавля,  корабель – корабля, червень – червня, серпень – 

серпня,  горобець – горобця, молодець – молодця, женця – жнець, 

шевця – швець,  будівель – будівля, сосен – сосна овець – вівця, весел 

– весло, витер – витру, стелити – слати, перу-прати; б) при 

словотворі:  сон – снитися, вузол – вузлуватий,  сотня – сто, посол – 

послати, день – днювати, вересень – вересневий, темний – тьмяний, 

картопелька – картопля, терти – трач, хлопець – хлопчина. 

  3. Чергування /е/ - /о/ після шиплячих та /й/. Воно відбулося в  

староукраїнській мові тільки в тих словах і формах, де звук е  

опинявся перед складом із твердим приголосним, за яким стояли  

голосні непереднього  ряду а, о, у, ы, ъ, ǫ. Звук е, навпаки, не 
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змінювався на о, якщо в наступному складі після приголосного були  

голосні переднього ряду е, и, ь, ѣ, ę. Так виникло чергування е з о 

після шиплячих і звука й, яке збереглося в  окремих парах 

спільнокореневих слів: четверо – чотири, женити – жонатий, шестеро 

– шостий , пшениця – пшоно, вечеря – вечора, шести – шостий, 

копійок –  копієчка,  Сергійович (із Сергієвич), діал. мойого, твойого, 

свойого (моєго, твоєго, своєго). У деяких словах і формах звук  о 

після шиплячих та й зберігається перед м’яким приголосним,  а звук 

е – перед твердим за аналогією: бджолі (бо бджола), на чолі, щоці 

(чоло, щока), свіжості, свіжої (молодості, молодої), кочерга (кочерзі), 

печера (печері), моєму, твоєму (моєї, твоєї). 

4. Чергування /о/, /е/ - /и/ після /р/, /л/. Ця зміна відбулася після 

занепаду колишніх зредукованих 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, 

глотка – глитати, ложка – лигати, бренькіт – бриніти, блешня – 

блищати. Деякі слова, де відбулася ця зміна, в сучасній мові не 

мають спільнокореневих: криниця, кришити, тримати, тривати, 

тривога, а в окремих відсутня закономірна зміна 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. 

 

Вправа 1.  Подані пари слів запишіть фонологічною і 

фонетичною транскрипціями. З’ясуйте, які зміни (чергування 

звукових виявів тієї самої фонеми чи чергування різних фонем) 

відбуваються в їх  морфемній структурі. 

З р а з о к:  День – дня: /ден´/ -  /дн´а/: [де'нʹ] - [д’н´а']:  

чергування головного і комбінаторного виявів  фонеми /д/: [д] і [д’]; 

чергування фонеми /е/ з фонемним нулем. 

 

Збори – збір, кінь – коник,   вести – ведений, весна – весно, 

верх – вершечок, видих – видихуваний, вигонити – вигін, гора – 

гірський, книжка – книжці, ручка – ручці, розпис – розчин, пень – 
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пня, повітка – повітці, вести – водити, він – вона, нога – нозі, 

миска – мисці, летіти – літати, пекти – пік, веселий – весело, 

робити – робіть, купити – куплю, берегти – збережений, летіти – 

прилітати, возити – віз, кров – кривавий, глотка – глитати, сон – сну. 

 

Вправа  2. Подані пари слів запишіть фонологічною 

транскрипцією. Визначте, чергування яких фонем відбувається в 

морфемах і яку функцію (словотворчу чи формотворчу) воно 

виконує. 

З р а з о к:  вухо – вушко: /вухо/ - /вушко/, /х/ - /ш/ (слово-

творча); вухо – у вусі: /вухо/ - / у вусʹі/, /х/ - /с´/(формотворча). 

 

Нести – носити, робота – робітник, муха – мусі, везти – віз, 

брести – брів, заморозити – заморожений, коза – кізонька, припекти – 

припікати, пекти – пік, просити – просьба, любити – люблю, ловити 

– ловля, курка – курча, дорога – на дорозі, дорога – подорожник,  

приходити – прихід, косити – кошу, возити – вожу, ловити – ловлять, 

розграфити – розграфлений, зоря – сузір’я,   міх – мішок, рука – 

ручний, жати – жну, косити – покіс,  сон – сну. 

 

Вправа 3. Змініть слово або підберіть спільнокореневе так, 

щоб відбувалося чергування різних звукових виявів тієї самої голосної 

фонеми [е
и
]. 

 

З р а з о к:  проведений – провести: чергування звукових 

виявів фонеми /е/: [е] і [е
и
]. 

 

Голубка, дерево, вивчати, тихенько, лихий, постелити, 

заплести, летіти, навчати, перейти,  писати,  витерти, завмерти, 

ухопити, тиждень, пестливий,  подих, кидати, теплота, чотирнадцять, 

заколисати, чесати, зернина, вивчати, перервати, свистіти, пекти, 

одинадцять, закричати, береза, листопад, дерево. 

 

Вправа 4. Перепишіть речення, вставляючи на місці крапок 

букви у, в або і, й. Усно поясніть уживання звуків [у], [ў] та [і], [ĭ] у 

відповідних фонетичних словах. Окремо проаналізуйте слова, у яких 

чергування неможливе. 

 

І. 1.Повітря … горах дуже прозоре, отже, … видимість тут 
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стала набагато краща, ніж на рівнині (О. Гончар). 2. …    неділеньку 

та ранесенько сурми-труби вигравали (Т.Шевченко). 3. Іншими 

стають сучасна новела, … роман, … поема (О. Гончар). 4. Ми з 

тобою …демо стежкою … саду (М. Рильський).  5. …весь свій жаль, 

…весь свій біль хтів я … одну звернути ціль (І. Франко).  6. …  

зелених листочках хто може …гадати красу …сю зеленого гаю? (І. 

Франко). 7. Сонечко стоїть низько на заході … червонить своїм 

світлом гарячим спечений степ (Леся Українка). 8. ... пахнуть медом, 

як осінні соти, мої земні простори … висоти (А. Малишко). 9. …не 

тільки асфальт, але … звичайний сірий булижник почав блискати … 

переливатися … срібних ромбиках віддзеркаленого сонця (М. 

Хвильовий).  10.  Велике  село  Піски.  Розкинулось,  розляглося  і  

…здовж,  і  …шир, і …поперек  на  рівній  низині  (Панас  Мирний).  

11.  О  земле  …трачена,  явися  бодай … зболенному сні, … 

лазурово простелися, … душу порятуй мені (В. Стус). 12. Він сідав 

до фортеп’яна … починав грати зразу обов’язкові …прави (І. 

Франко). 

ІІ. 1. Часи старого епосу пройшли, … не мені з кебетою моєю 

…прягти  ліричну думку, як воли, … скрипучий віз тяжкої епопеї 

(М. Рильський). 2. … ти …ди, – тихо … спокійно сказав Бульба (О. 

Довженко). 3. Пішла … садок … вишневий (Т. Шевченко). 4. Не було 

такої …годи (О. Довженко). 5. Енею годі …же журитись, Од його 

має розплодитись великий … завзятий рід; …сім світом буде 

…правляти, По …сіх …сюдах воювати, Підверне …сіх собі під спід 

(І. Котляревський). 6. Але якби довелось потім після сукні знов 

…лазити … спідницю, – як би то воно здавалося? (І. Нечуй-

Левицький).    7. …ласник грубого голосу пішов на подвір’я, 

вимахуючи мітлою (І. Франко). 8. Може, … дівчину без мене з 

…ншим заручили (Т. Шевченко). 9. Сон та …чорашній вечір не 

…шли йому з голови, дратували нерви (М. Коцюбинський). 10. Як на 

багатство …деться, то … півень несеться, а коли зав’яжеться на 

бідність, то … курка не хоче (М. Стельмах). 11. Піді мною звільна  

плавали  грубі,  червонопері  клені,  …вивалися  срібні  уклії,  ліниво  

… глибині дрімали товсті коропи (І. Франко). 12. А бабуся така 

…вічлива, балакуча (Панас Мирний). 

ІІІ. 1. …чора я була … фотографа. 2. Мій брат живе … 

Охтирці. 3. Галя … її подруги прочитали цю книгу. 4.  … айстри 

зацвіли. 5. Ми …демо … бібліотеку. 6. Правда … кривда поруч 

ходять. 7. …ступ був занадто довгий. 8. … його …яві промайнула 
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якась неясне картина. 9. Оце … …ся пригода. 10. Актриса знялася 

… фільмі відомого режисера. 11. Хлопець навчається … 

…ніверситеті. 12. Сонце заглянуло мені … вічі. 

 

Вправа 5.  До поданих слів доберіть спільнокореневі  лексеми і 

словоформи з усіма можливими чергуваннями голосних фонем у 

коренях. Назвіть фонеми, які чергуються між собою. 

З р а з о к :  вінок – вити – сувої – сувій:  /і/- /и/ - /ой/ - /ій/. 

 

Жати,  в’язати,  ломити,  помогти, пекти,  везти,  нести,  

витирати, брати,  дерти. лізти, пити, бити, гнити, сухий, замок, згин, 

кути, плинути, киснути, вузол, м’який, пута, плем’я, вим’я, студити, 

гнити, скочити, шість, посилати, пливти, женити, вечір, вклонитися, 

дрижати, возити, починати, сон, денний. 

 

Вправа 6. У поданих реченнях знайдіть слова, у яких відбу-

ваються найдавніші чергування голосних. Доберіть  споріднені слова 

і назвіть усі можливі чергування. 

 

1. Можна вибрать друга і по духу брата, Та не можна рідну 

матір вибирати (В.Симоненко). 2. Розвійтеся з вітром, листочки 

зів’ялі, розвійтесь, як тихе зітхання! (І.Франко). 3. А журавлі летять 

собі додому ключами (Т. Шевченко). 4. Десна тихо і плавно котила 

хвилі до Дніпра (О. Десняк). 5. Дніпро знов завмирав на зиму (О. 

Кониський).  6. Остап з Соломією стиха спустили пліт на річку (М. 

Коцюбинський).  7. Невже кров Гонти в наших рабських жилах не 

має сили вдруге закипіти? (П. Карманський). 8. Неси ж, мене, коню, 

по чистому полю (І. Франко). 9. У долину поміж  садків  лебедями 

пливли садки і не наважувались у річку вступити (М. Стельиах). 10. 

Розумом дужий ти будь і духом незламним великий (Б. Грінченко). 

11. А степам будуть груди пекти ті залишені в полі гранати (Л. 

Костенко).  12. Жену від себе голоси поля (М. Коцюбинський). 13. 

Тиха пісне, лети, мою душу неси (Д. Павличко). 14. Надворі місяць 

сплів мережку і застеляє нею стежку (Олександр Олесь). 15. І земля, і 

вода, і повітря – все поснуло (М. Коцюбинський). 16. У синій дзвін 

палкого неба ковалик-жайворонок б’є (А. Малишко). 17. Троянське 

плем’я все засіло коло книжок, що аж потіло (І. Котляревський). 18. 

Коли Влодко з салоновим уклоном приступив до неї, щоб подати їй 

руку, вона з погордою відвернулася від нього (І. Франко). 19. 



73 

Визбираю в пелену гнилички, Тільки ти вже поруч не стоїш (Л. 

Забашта). 20. Руське прислів’я каже: “Не робися солодким, бо тебе 

злижуть; не робися кислим, бо тебе обплюють” (І. Франко). 

 

Вправа 7. До поданих слів доберіть спільнокореневі, у яких 

фонеми /о/, /е/, що стоять у відкритому складі, чергуються з 

фонемою /і/  в складі закритому. 

 

Ночі, семи, мудрості, воля, хлопцева, село, прозивати, 

прорвати, рогу, робота, поле,  коло,  порога,  борона,  доба,  осі,  

гонець,  овес,  боєць,  мозок,  солі,  синового, Петрового, Харкова, 

Василькова, Чорткова, могти, волокти, мого, твого, свого,  плести, 

мести, стояти, боятися, напоїти, двора, гора, бджола, ягода, лебедя, 

зимовий, шкода, пирога, болото, ворота, кореня, гребеня, село, 

береза, печі, гусені, матері, Василевого, Олесевого, Миколаєва, 

брести, вести, пекти, шести, зело, променя, плече, хмелю, веселий, 

вишневий, підстелити, застебнути, п’ятеро, колесо, межа, очепити, 

решето, племені, безконечний. 

 

Вправа 8. Визначте, до якої з поданих нижче груп належать 

слова, у яких не відбувається чергування /о/, /е/ з /і/. Потрібну цифру 

запишіть після слова. 

1.   У сполуках з повноголоссям та сполуках з -ор, -ер між приголо-

сними. 

2.   У родовому множини іменників жіночого і середнього роду. 

3.   У словах, позичених зі старослов’янської мови, і похідних  від 

них. 

4.   У дієслівних формах 2-ї або 3-ї особи однини. 

5.   У суфіксах -очк-, -ечк-, -чок-, -овець,  -оньк-, -еньк-, -енк-, -

есеньк-, -ісіньк-. 

6.   У прізвищах на -ський. 

7.   У суфіксі -тель і префіксі воз-. 

8.   У складних словах з коренями -вод-, -воз-, -нос-, -роб-, -ход-, -

мет- . 

9.   У словах чужомовних. 

10.  У сполученні з -ов-. 

11.  У словах, де фонеми /о/, /е/ чергуються з фонемним нулем. 

     12. У словах, де фонеми /о/, /е/ у закритих та /і/  – у відкритих 

складах уживаються за аналогією до інших форм або споріднених 
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слів. 

З р а з о к: Народ (3), пожеж (2), Котляревський (6), візок (12 

– аналогія до віз), інженер (9), пишеш (4), книжечка (5), голівонька 

(5 і 12), сон (11). 

 

Молоток, заєць, безпечний, черепок, вогонь, дотеп, учитель, 

підземний, серп, кілок, орел, виборець, паровоз, серп, возвеличити, 

правитель, прапор, борщ, вимог, вовк, стежка, закон, колос, 

кавчуконос, кулемет, Березовський, хлібороб, кінець, ніженьки, 

Антон, Семен,   кажеш, миється, завод, вод, борг, портрет, потреб, 

небес, правитель, лікоть, Євген, естет, пілот, голівонька, Дорошенко, 

верх, скороход, виводь, принесеш, чверть, степ, наклеп, швець, 

клепка, веселка, ґанок, верхній, присілок, стіжечок, дзвіночок, 

Козловський, сестер, згоден, весельце, Дністер, припічок, сердечний, 

ігор, земноводний, беззаконня, молов, лелек, мереж, герб, похмілля, 

меч, водний, переможний, віконце, весен, Пастушенко,  вогнемет, 

шовк, кіготь, винось, імен, народний. 

 

Вправа 9.  Змініть слова або доберіть до них споріднені, у 

яких фонеми /о/, /е/ чергуються з фонемним нулем. Слова чи 

словоформи з випадними фонемами /о/, /е/ підкресліть однією 

рискою, зі вставними – двома, а лексеми, у яких чергування не 

відбувається, –  хвилястою лінією. 

 

Ранок, вересень, вогонь, жінок, швець, сосен, палець, сотня, 

думок, пісень, згоден, гребель, весь, овес, вогонь, рот, вітер, витер, 

стелити, терти, льон, лісок, лоб, весел, відер, папок, бездонний, ігор, 

вихор, вузол, посол, дерти, темний, сестер, горобець, вінок, перу, 

беру, голосочок, жнець, пень. 

 

Вправа 10.  Подані в переліку слова поділіть на дві групи. 

Спочатку випишіть ті з них, у яких фонема /о/ може чергуватися з 

/е/. Доберіть до них споріднені слова з фонемою /е/. Потім після 

кожної лексеми, що залишилася, запишіть порядковий номер групи, 

у якій таке чергування не відбувається: 

1.   В іменниках ІІІ відміни з суфіксом -ост(і). 

2.   В іменниках у формі давального  і місцевого відмінка однини. 

3.   У прикметникових і займенникових закінченнях -ої, -ою. 

4.   У похідних від тих слів, де чергування відбувається закономірно. 
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5.   У закінченнях дієслів першої дієвідміни. 

6.   У коренях дієслів за аналогією до інших форм. 

7.   У пасивних  дієприкметниках  на  -ен(ий/ і  прикметниках  на  –

ен(ий),  -ев(ий),-енн(ий), -езн(ий). 

8.   В іменниках  з суфіксами –енк-, -ечк-. 

9.   В словах книжного та іншомовного походження. 

10.  В окремих словах і формах за традицією. 

З р а з о к:  І. Чотири – четверо… ІІ.  Жену  (5  –  за  аналогією  

до  женеш),  червоний  (10),  жест  (9), Кравченко (8), чорніти (4 – за 

аналогією до чорний). свіжої (3)… 

 

Вечора, вивчений, кажеш, дочок, шостий, книжок, у пшоні, 

гарячої, пишемо, речовий, Сергієнко, Довженко, забезпечений,  

краєчок, мішечок, свіжою,  вечоріти, маємо, кочерга, чемпіон, 

діжечка, печера, дочок, лійок,  віддячено, смушевий, шепчу,  ледачої,  

на вечорі, шелест, моєму, чек, моєму, шестирічний, жовтіти, 

дощовий, дешевий, чайовий, овочевий, бережеш, шеф, щезнути, 

черговий, садочок, кружечок, чешуть, дужого, жовтіти, нашої, 

копійок, квочок, своєї, мріємо,  широчезний, лойовий, твоєму, 

вечеря. 

 

 

Вправа 11.  Перепишіть речення. Слова, у яких фонеми /о/ і /е/ 

виступають  після шиплячих та /й/ закономірно, підкресліть однією 

рискою,  а відхилення від закономірності – двома. Поясніть причини 

відсутності переходу /е/ в /о/. 

 

1. Одяглися сади в черешневеє плаття (Б.-І. Антонич). 2. 

Бджолиним гулом одцвітають липи (Б. Кравців). 3. Уже вечоріло. 

Небо ставало сіре, тільки на заході ще горіла малинова смуга, як 

величезна скибка стиглого кавуна (В. Винниченко).  4. Чорні хмари 

насувались, слали тіні навкруги  (Олександр Олесь). 5. Кличе мати 

вечеряти, а доня не чує (Т. Шевченко). 6. Легенька хмара ледве 

помітно зносить човна вбік (О. Довженко). 7. Його цікавили зорі (М. 

Трублаїні). 8. Чого являєшся мені у сні? (І. Франко). 9. Чи то не 

золоті джерела скресають під землею? (П. Тичина). 10. Хто шлях 

обрав собі єдиний, тому із нього не звернуть (М. Рильський). 11. 

Крізь дощову густу і рівну сітку запаленіли ізмарагди нив (Є. 

Плужник). 12. Над товаришем не смійся, бо над собою заплачеш (Н. 
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тв.). 13. Коли у мойому слові олжа павутиння зітче, жбурни його, 

як полову, на сором моїх очей (Б.Олійник). 14. Не зневажай душі 

своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше (Леся Українка). 15. 

Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? (П. Тичина). 16. 

Він обтер мокре чоло рукавом свитки і глянув на небо, де ключем 

пролетіли журавлі, курликаючи в блакитній високості (М. 

Коцюбинський). 17. Казка – це свіжий вітер, який роздмухує вогник 

дитячої мрії і мови (І. Цюпа). 18. Одружився з дівчиною небаченої 

краси (В. Сухомлинський). 19. А мотив до болю рідний і знайомий (І. 

Цюпа). 20. Іди, іди, мій синочку, Та не забарися. За чотири 

неділеньки Додому вернися (Н. тв.).  21. Знадокола наче й під’їзду 

до тієї Хлібодарівки нема, звідусіль пшениці, пшениці підступають 

до самих вікон… (О. Гончар). 22. Та ще бджола десь бринить у 

повітрі, в мудрій тиші його (О.Гончар). 23. Мені в твоєму імені 

видзвонює кришталь (В. Крищенко). 24. Весна зіткала вчора гобелен 

(Є. Гуцало). 25. Остап з Соломією потиху спустили пліт на річку  

(М.Коцюбинський). 

 

Вправа 12. З поданих речень випишіть слова з 

фонемосполуками /ри/, /ли/. Згрупуйте їх за такими ознаками: а) 

слова, у яких фонема /и/ виступає на місці колишніх зредукованих 

звуків; б) слова, у яких фонема /и/ або /о/ на місці колишніх 

зредукованих виступає  після /р/, /л/ за аналогією; в) лексеми, у яких 

/и/ після /р/ і /л/ мають іншу звукову природу. 

 

1. Я обламаю хвилинам пальці, щоб не сплітались в печаль 

годин (Л. Костенко). 2. Ще не прийшла весна, хоч вже гримлять 

потоки (Олександр Олесь). 3. Коли ні крихточки любові, ні 

зненависті, ні страху, – то про красу не буде й мови на вбогім 

життєвім шляху (Д.Загул). 4. Блакитна імла далини повила далекі 

села, гори, садки (М. Коцюбинський). 5. Насправді стриму час не має, 

хоч важко це нам зрозуміть (Б.-І. Антонич).  6. Глитаючи її (воду) у 

борсанні безсилім, примару смерті я побачив віч-на-віч (М. 

Рильський). 7. Не в людях зло, а в путах  тих, котрі незримими 

вузлами скрутили сильних і слабких з їх муками і їх ділами (І. 

Франко). 8. Так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти 

на човен і поплисти (М. Коцюбинський). 9. З ним забула б 

чорноброва шляхи, піски, горе (Т.Шевченко).  10. Рокоче, б’є, 

нуртує…струмить за обрій блискавок орда (А. Малишко). 11. А 
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сонце з хмари – блись (Є. Гребінка). 12. Тож хай моргне зоря 

бровою чорною на місяць (Б.-І. Антонич). 13. Степ – як суцільний 

кришталь (О. Гончар). 14. Незабаром заблищало крізь комиш 

спокійне дзеркало озерця (М. Коцюбинський).  15. На небі й на 

Дніпрі  гримотіли  велетенські битви  між  весняними  хмарами  (О.  

Довженко).  16.  На крилах  осені  бринять  смагляві  дні  (А.  

Малишко).  17.  Тихий  ранковий  блиск  освітив печеру (І. Нечуй-

Левицький). 18. Звір відкрив закривавлену пащу (В. Гжицький). 19. 

Старшенький грає з нею у коні, у блохи, у хрещика (Панас Мирний). 

20. Забринів за звуком звук (П. Грабовський). 21. Камінь кришить 

вітер і негода, Дуб столітній хилиться від них   (А. Малишко). 23. 

Прощай, миленька, чорнобривенька, я йду в чужую сторононьку (Н. 

тв.). 24. Журливо, тихо гомонить вода, – Немов сльозами, краплями 

спада (Леся Українка). 25. Якщо повітря не може поглинути більше 

пари, ніж воно вже містить, то його називають насиченим (Підр.). 

 

Практичне заняття № 11 

 

Чергування приголосних звуків і фонем 
 

      1. Чергування приголосних звуків – варіантів однієї фонеми і 

чергування різних фонем. 

2. Чергування твердих задньоязикових і горлової з  передньо-

язиковими ясенними. 

3. Чергування  твердих задньоязикових і горлової з м’якими 

передньоязиковими зубними. 

4. Чергування твердих передньоязикових зубних з передньо-

язиковими ясенними. 

      5. Чергування твердих передньоязикових приголосних фонем із 

парними м’якими. 

6. Чергування проривних передньоязикових зубних /д/ і /т/ із 

щілинною /с/. 

7. Чергування  фонем /л/ - /в/ 

8. Чергування однієї фонеми із сполученням двох фонем. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 130 – 147; 150 – 158; 5, с. 284 – 294; 6, с. 78 

– 83; 22, с. 68 – 70. 

 

 Чергування приголосних звуків-варіантів тієї самої фонеми 
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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: [к ] – [ґ]: я[к] – я[ґ]би, [т] – [д]: 

ту[т] – ту[д] би, [с] –[з]: ні[с] – ні[з] би, [ч] – [ǯ]: лі[ч]ити - лі[ǯ]ба, 

[ш] – [ж]: на[ш] – на[ж] брат,  [тʹ] – [дʹ]: моло[тʹ]іть – моло[дʹ]ба, [сʹ] 

-[зʹ]; про[сʹ]іть – про[зʹ]ба, [г] –[х]: ні[г]оть – ні[х]ті, [з] –[с]: 

[з]робити – [с]питати, [з] ним – [с] тобою, ро[з] вивати – 

ро[с]казувати; 

б) за твердістю – м’якістю: [д] – [дʹ]: [д]ень – [дʹ]ня, [т] – [тʹ]: 

осві[т]а – осві[тʹ]ній, [з] – [зʹ]: бере[з]ень – бере[зʹ]ня, [с]– [сʹ]: 

ве[с]на – ве[сʹ]нянка,[ дʹ] – [д]: мі[дʹ] – мі[д]ний, [тʹ] – [т]: блаки[тʹ]– 

блаки[т]ний, [цʹ]– [ц]: мі[цʹ] – мі[ц]ний, [нʹ] –  [н]: де[нʹ]– де[н]ний; 

в) за місцем творення: [з] – [ж]: бе[з] – бе[ж] жалю, [с] – [ш]: 

вині[с] – вині[ш]ши, 

[з] – [ш]: [з]мити  – [ш]чистити,  [ж] – [зʹ]: ло[ж]ка – ло[зʹ]ці, [ч] – 

[цʹ[: соро[ч]ка – соро[цʹ]ці, [ш] – [сʹ]: вмиває[ш] – вмиває[сʹ]ся; 

г) за способом творення: [д]– [ӡ]: пі[д]водний  – пі[ӡ]земний, 

[д] – [ӡʹ]: ві[д]крутити – ві[ӡʹ]цідити, [т] – [ц] бага[т]ий – бага[ц]тво, 

[т] – [цʹ]: ті[т]ка – ті[цʹ]ці, [тʹ]– [ч] візьмі[тʹ] – візьмі[ч] же; 

д) за місцем і способом творення: [д] – [ǯ]: пі[д]гортати – 

пі[ǯ]живлювати, [т] – [ч] коро[т]кий – коро[ч]ший, [тʹ]- [цʹ]: спи[тʹ] 

– спи[цʹ]ся, [дʹ] – [ӡʹ]: ну[дʹ]га – ну[ӡʹ]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, [п] – [пʼ]: [п]еро – [пʼ]ір’я, [в] – [вʼ]: 

голо[в]а – голо[вʼ]і, [м] – [мʼ]: [м]оя – [мʼ]ій, [ф] – [фʼ]; стро[ф]а – 

стро[фʼ]і, [ǯ] – [ǯʼ]: ра[ǯ]а – ра[ǯʼ]і, [ж] – [жʼ]: ні[ж] – но[жʼ]і,  [ч] - 

[чʼ] : рі[ч] – ре[чʼ]і, [ш] - [шʼ]: [ш]ести – [ шʼ]ість, [к] – [кʼ]: та[к]ий 

– та[кʼ]і, [х] –  [хʼ]: [х]одити – [хʼ]ід,  [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, 

по[в]ен – по[ў]ний, о[в]ець – ві[ў]ця, о[в]ес – ві[ў]сяний; [й ] – [ĭ] : 

сво[й]а – сві[ĭ], дума[й]уть – дума[ĭ], зна[й]емо – зна[ĭ]те, га[й]атись 

– нега[ĭ]но, во[й]увати – ві[ĭ]сько. 

Історичні чергування приголосних пов’язані з різноманітними 
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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. 

Серед чергувань приголосних фонем можна виокремити такі: 

1. Чергування твердих задньоязикових і горлової з 

передньоязиковими ясенними: /г/ – /ж/, /к/ – /ч/, /х/ – /ш/. Такі 

чергування  з’явились внаслідок колишньої першої палаталізації 

(друг – друже; козак – козаче, муха - мушка) або впливу  звука й на 

попередній приголосний (могти – можу, пекти – печу, тихий – тиша) 

і відбуваються при словозміні (Бог – Боже, юнак – юначе, пастух – 

пастуше; стерегти – стережу,  плакати – плачу, колихати - колишу) 

та при словотворі (сніг – сніжок, рука – ручний, сміх - смішити). 

2. Чергування твердих задньоязикових і горлової з м’якими 

передньоязиковими:  /г/ – /зʹ/, /к/ – /цʹ/, /х/ – /сʹ/. Причини появи цих 

чергувань різні: друга палаталізація (дорога – на дорозі, рука – у 

руці, вухо – у вусі), третя палаталізація (княгиня – князь), перша 

палаталізація і наступні асимілятивні зміни та стягнення 

приголосних звуків (бугьскый – бужьскый – бужʹскый – бузʹский – 

бузʹсʹкий – бузʹзʹкий – бузький). Чергування відбувається при 

словозміні ( нога –  нозі, око – в оці,  дух – у дусі) і словотворі 

(Острог – острозький, козак – козацький, чех – чеський). 

Перехрещування двох різних чергувань задньоязикових і 

горлової спричинило появу тричленних чергувань приголосних 

фонем: /г/ - /ж/ – /зʹ/ (друг – дружити – друзі), /к/ - /ч/ – /цʹ/ (юнак – 

юначе – юнацький), /х/ -/ш/ - /сʹ/ (муха – мушка – мусі).  

У багатьох парах відсутні спільнокореневі слова із 

задньоязиковими і горловою: у  них передньоязикові зубні фонеми 

чергуються  із ясенними: /зʹ/ – /ж/ (вузький – вужчий), цʹ - ч 

(пшениця – пшеничний), сʹ – ш (одеський -  Одешчина), ц – ч  (лице 

– личко), /с/ – /ш/ (віск –  вошчина). Деякі із цих чергувань виникли 

внаслідок  перетину різних палаталізацій (місяць – місячний, яйце – 

яєчня), інші є результатом зафіксованих на письмі асиміляцій 

(близький – ближчий←ближший←близьший), пісок – пішча-

ний←пісчаний). 

3. Чергування твердих передньоязикових зубних з 

передньоязиковими ясенними: /д/ – /ǯ/, /д/ –/ж/,  /т/ – /ч/, /з/ – /ж/, /с/ 

– /ш/. Вони відбулися внаслідок впливу звука й на зубні приголосні 

та служать додатковим засобом словозміни (бродити – броджу, 
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водити –  воджу, ходити – ходжу; котити – кочу, молотити –  

молочу, платити – плачу; возити – вожу, в’язати – в’яжу, казати – 

кажу; косити – кошу, носити – ношу, просити – прошу) і словотвору 

(народити – народження, огородити – огорожа, крутити – круча, 

носити – ноша). 

4.  Чергування твердих передньоязикових приголосних із 

парними м’якими  здебільш відбуваються при словозміні іменників і 

дієслів: /д/ – /дʹ/: вода – воді, збудити – збудять, збудіть; /т/ – /тʹ/: світ 

– на світі, котити – котять, котіть; /ӡ/ – /ӡʹ/: ґедзем –  ґедзь,  /ц/ – /цʹ/: 

цей – цього,  /з/ – / зʹ/: віз – на возі, перелазити – перелазять, 

перелазь;  /с /– /сʹ/: коса – у косі, гасити – гасять, гасімо;  /н/ – /нʹ/: 

сіно – на сіні, спинити – спинять, спинімо, спиніть; /л/–/лʹ/:  волею – 

воля, запалити – запалю, запалять, запалім, запаліть; /р/ – /рʹ/: горе – 

горя, говорити – говорю, говорять, говорімо, говоріть. 

Часто такі чергування супроводять творення слів: ходити – 

ходьба, боротися – боротьба, коза – козячий,  писати - письмо, 

чорний – чорнявий, палець – пальчик, море – моряк.  

5. Чергування /д/, /т/ –  /с/  є наслідком колишньої дисиміляції 

обох зімкнено-проривних приголосних та  наступного звука т і в 

сучасній літературній мові наявне в невеликій кількості 

спільнокореневих слів: бреду – брести, веду – вести, відати – вість, 

проїдати – їсти, краду – красти, кладу – класти, клятва – клясти, мету 

– мести, нападати – напасти, плету – плести,  пряду – прясти, сяду – 

сісти. 

6. Чергування /л/ - /в/ відбувається в дієслівних формах 

чоловічого роду однини минулого часу: знала – знав, просила – 

просив, читала -  читав. Про те, що ця зміна історична, а не сучасна, 

свідчать форми іменників, де такого чергування немає: вола – віл,  

орла – орел, осла – осел, попелу – попіл, стола – стіл.  

7.  Чергування  однієї фонеми з двома однаковими фонеми  і 

навпаки  спричинене асиміляцією звука й до попереднього м’якого 

або пом’якшеного приголосного і служить додатковим засобом 

словозміни іменників: мідь – міддю (←мѣдью), суть – суттю, мазь – 

маззю, вісь – віссю, подорож – подорожжю, піч – піччю, розкіш – 

розкішшю; весілля (←вєсєльє) – весіль, знаряддя – знарядь, багаття 

– багать,  змагання – змагань, стаття – статей (←статья  – статьйь). 

Чергування однієї фонеми з двома різними з’явилося як 

результат трьох історичних звукових змін:  

а) асиміляції звука й до попередніх губних, унаслідок чого 
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виникли чергування  /б/ –/блʹ/: любити – люблю, (словозміна), гребти 

– гребля (словотвір); /п/ – /плʹ/: закріпити – за- кріплю (словозміна), 

крапати – крапля (словотвір), /в/ – /влʹ/: ловити – ловлю 

(словозміна), торгувати – торгівля (словотвір); /м/ – /млʹ/: розломити 

– розломлю (словозміна), земний – земля (словотвір); /ф/ – /флʹ/: 

розграфити – розграфлю (словозміна); 

б) занепаду колишнього зредукованого в слабкій позиції і 

ствердіння попередніх пом’якшених губних та  р перед й: любов - 

любовйу←любовью, сімей – сімйа←сѣмья, верф – верфйу ← 

верфью, матір – матірйу←матєрью; 

в) ствердіння колишніх пом’якшених  губних приголосних 

перед голосним звуком а, через що після них виділився звук й:  імені 

– імйа,  племені – племйа (словозміна), риба – рибйачий, хлопець – 

хлопйа, слива – сливйянка, солома – соломйаний, торф – торфйаний 

(словотвір). 

 Ствердіння м’якого звука лʹ перед голосним е  в 

дієприкметниках, дієслівних формах на –но та іменниках з суфіксом 

-енн- призвело до появи чергувань /б/ – /бл/,  /п/ – /пл/, /в/ – /вл/, /м/ 

– /мл/, /ф/ – /фл/: оздобити – оздоблений, оздоблено, оздоблення; 

захопити – захоплений, захоплено, захоплення, поздоровити – 

поздоровлений, поздоровлено, поздоровлення, заломити – 

заломлений, заломлено, заломлення; прографити –  прографлений, 

прографлено, прографлення. 

 

Вправа 1. У поданих реченнях знайдіть слова, що містять 

комбінаторні і позиційні вияви приголосних фонем. Змініть ці слова 

або підберіть споріднені так, щоб комбінаторні або позиційні вияви 

чергувались з головними. 

З р а з о к:  Аж до моря запорожці степ широкий вкрили (Т. 

Шевченко). Запорожці – запорожець: [запоро'з’ці] - [запоро'жеиц´] ; 

/ж/ : [з’] - [ж]. 
Варіант І 

1. Шлючи привіт вітрам і тучам, розкрив в усмішці він уста (В. 

Сосюра). 2. Бути справжньою людиною – це означає віддати сили 

своєї душі в ім’я того, щоб люди навколо тебе були красивішими, 

духовно багатшими… (В. Сухомлинський). 3. Нагріта за день вода 

злегка парувала (Ю. Бедзик). 4. Чи тільки зірка тим ясніше сяє, чим 

темрява чорніша коло неї? (Леся Українка). 5. А як повернешся, я 

покажу тобі Той кипарис мій в садочку квітчатому (Леся Українка).  
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6. Шістдесят годин ми не змикали очей (О. Гончар). 7.  Я не хочу 

вертатись до своєї Вітчизни саме тому, що я люблю свою Вітчизну 

(І. Багряний). 8. Зірвався  заєць  і  залопотів  по  листях  (М.  

Хвильовий).  9.  Ти  виходиш  на  високий різьблений  ґанок у білій 

легкій сукні… (О. Гончар).  10. Ми виходимо в сліпу вітряницю, 

залишаючи за собою в кімнаті і світло, і тепло, і людську ласку (О. 

Гончар). 

Варіант ІІ 

1. Тут ніколи не було сонця й завжди стояла тінь (М. 

Хвильовий). 2. Коли пісні мойого краю пливуть у рідних небесах, 

мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах (М.Рильський). 3. В 

Путивлі-граді вранці-рано сумує, плаче Ярославна (Т. Шевченко). 4. 

Печаляться, стоячи проти сонця дівчата, і на їхні плечі лягає перша 

легкість проміння, що так і манить кудись (М. Стельмах). 5. На 

добраніч, мій дивен краю (В. Стус). 6. Запрягши сонце до теліги, 

назустріч виїду весні (Б.-І. Антонич). 7. Я п’ю за життя! За його 

радощі і муки! (Олександр Олесь). 8. Для гордої і владної душі 

життя і воля   – на горі високій (Леся Українка). 9. Гей, рубали 

ворогів та по всіх фронтах (П. Тичина). 10. Надворі повно сонця  й 

голубого неба (Г. Тютюнник). 

Варіант ІІІ 

1. Юнак русявий тихо спав на димних пахощах отав 

(Т.Осьмачка). 2. Прийди, візьми мене за руку і в край щасливий 

поведи (Олександр Олесь). 3. Повно було дикого птаства (О. Гончар). 

4. Тиша стояла якась неспокійна (О. Гончар). 5. Він виглядав її кожен 

вечір (В. Симоненко). 6. Андрій кивнув головою, і дівчина побрела в 

барвисте живе озеро (В.Симоненко). 7. Сидить на поріжку і обриває 

пелюстки на ромашці… (Г. Тютюнник). 8. Часто сниться мені моя 

робота (Г. Тютюнник). 9. Сусіда мій по землянці молиться уві сні… 

(Г. Тютюнник). 10.  Сонце повернулося з полудня; його косе 

проміння зробилося ще пекучіше, ще гарячіш (Панас Мирний). 

Варіант ІV 

1. У нього очі, наче волошки в житі (О. Головко). 2. По доріжці 

по зеленій з гаю в сад ідуть сліди (В. Сосюра). 3. В першу ніч 

молотьби Трохим Сидорович не заснув ні на одне око (О. Гончар). 4. 

Акації стояли саме в цвіту, заквітчані безліччю білих китиць 

(І.Нечуй-Левицький). 5. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай 

додому! (Т. Шевченко). 7. Очерети стіною блищать, чути теплий дух 

нагрітої за день води, болітце зацвітає ряскою (О.Гончар). 8. В свічці 
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ледве дихають надії, І блукають пальці в пелюстках (І. Драч). 9. А 

вдалині на чужині А чи в сусідськім бур’яні Ми розпережимось 

орлами… (І. Драч). 10. Міцний тютюнище окаджує його маленьку 

хатчину (У. Самчук). 

 

Вправа 2. Змініть слова (а) або підберіть споріднені (б) так, 

щоб у них  відбулися чергування   передньоязикових приголосних із 

парними м’якими. Назвіть фонеми, які чергуються. 

 

З р а з о к: (а) лі/с/ – у лі/с´/і : /с/ – /с´/…; (б) хва/л/итися – 

хва/л´/ко : /л/ – /л´/. 

 

(а) Природа, роса, стодола, мороз, возити, водити, косити, 

учитель, кінь, говорити, летіти, поле, море, осінь, буря, коза, відерце, 

воротар, полоти, гладити, сидіти, гомоніти, веліти, платити, горіти, 

береза, погода, горе, університет, тінь, купіль, день, гість, поклін, 

боронити, грюкнути, доля. 

(б) Просити, білий, чорний, пісня, носити, молотити, возити, 

щодня, школа, робота, коза, гомін, стать, жовтий, ніс, корінь, палити, 

камінь, просити, сила, село, місто, Україна, будень, забуду, гуси, 

стіл, міцний, зелений, молоти, полоти, дурень, кість, прихилити, 

породити, годувати. 

 

Вправа 3. 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. 

 

Вправа 4. Змінивши слово або підібравши споріднене, визначте 

характер і умови чергування передньоязикових зубних приголосних із 

передньоязиковим ясенними. 
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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. 

 

Вправа 5. Змінивши слово або підібравши споріднене, визначте 

характер і умови чергування задньоязикових і горлової фонеми з 

передньоязиковими ясенними (див. зразок до вправи 4). 

 

Друже, смішний, пташка, печи, черемшина, навушник, очима, 

кличу, Ольжин, ножище, значок, сніжина, пташник, Стешенко, 

наріжний, музичний, смішити, служити, граматичний, Наталчин, 

рученьки, бережок, вовчисько, Шульженко, пташе, чоловіче, ушей, 

стрижений, сполошити, посічуть, порошити, пушистий, парубочий, 

безпечний, смачний, боржник, вушко, всячина, вовчисько, полчище, 

кричати, запашний, засмажити, механічний, Калениченко, 

Гринчишин, мурашник, колишуть, Явтуше, жіночий, бичок, 

крапчастий, подорожник, вощина, піщаний, дружина, вершечок, 

ножище. 

 

Вправа 6. Визначте характер чергування приголосних у поданих 

парах. 

1. Чергування задньоязикових і горлової фонеми з 

передньоязиковими зубними приголосними. 

 2. Чергування м’яких передньоязикових приголосних із твердими 

передньоязиковими приголосними. 

3. Чергування проривних передньоязикових зубних приголосних з 

відповідними щілинними. 

З р а з о к: Вінець – вінчати (2, /ц´/ - /ч/); птах – птаство (1, /х/ 

- /с/); мету – мести (3, /т/ - /с/). 

 

Козак – козацтво, 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 – 
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дрогобицький, латиш – латиський, Збараж – збаразький, 

товарознавець – товарознавчий, молодиця – молодичка,  ведмідь – 

ведмежий, Золотоноша – золотоніський, пропаду – пропасти, 

проповідник – проповідництво, радість – радощі, хлопець  – 

хлопчина, водиця – водиченька, відповідати – відповісти, князь – 

княже, насидіти – насиджений, висіти – вишу. 

 

Вправа 7. Визначте характер чергування однієї фонеми з двома 

в поданих парах. 

1.   Чергування губної приголосної із сполученням “губна + /лʹ/”. 

2.   Чергування губної приголосної із сполученням “губна + /л/”. 

3.   Чергування губної приголосної із сполученням “губна + /й/”. 

4.   Чергування неподвоєної фонеми з подвоєною. 

З р а з о к: Хлопець – хлоп’ячий (3, /п/ - /пй/); любити – 

люблю (1, /б/ - /блʹ/); купити – куплений (2, /п/ - /пл/); весілля – 

весіль (4, /лʹ/ - /лʹлʹ/). 

 

Верф  –  верф’ю,  купити  –  куплений,  імені  –  ім’я,  

розграфити  –  розграфлю, змагання  –  змагань,  корова  –  

коров’ячий,  загубити  –  загублять,  голуб  –  голуб’ята, затопити – 

затоплювати, висловити – висловлювати, річ – річчю, обличчя – 

облич, відправити – відправлено, заробити – зароблений, сіль – 

сіллю, розкіш – розкішшю, пити – п’ють, слива – слив’янка, сімей – 

сім’я, розмова – розмовляти, послабити – послаблення, племені – 

плем’я, черв – черв’як, солома – солом’яний, питання – питань, 

кріпити – кріплення, торгувати – торгівля, гребти – гребля, заломити 

– заломлений, вісь – віссю. 

 

Вправа 8.  Перепишіть текст і вкажіть на всі наявні та 

можливі чергування приголосних фонем у ньому. 

 

І. Сивоок упродовж розмови жодного разу не поглянув на 

князя і не перервав своєї роботи. Стояв на дерев’яному помості, 

широко розметавши руки, так, ніби підпирав вигинисту стіну бані, 

голова, задерта назад, міцно влягалася на плечі, зрослася з ними 

назавжди від оцього напруженого вдивляння вгору, на склепіння; 

князь спробував полічити, скільки днів, тижнів і місяців стоїть отут 

Сивоок, викладаючи мозаїки, вийшло так багато, що він вжахнувся, а 

попереду ж було ще більше! І цей чоловік думає не про спочинок, а 
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шукає собі ще роботи, береться за нове, і киплять у ньому якісь 

незбагненні пристрасті, вмить зачіпається він до сперечань із самим 

князем (П.Загребельний). 

ІІ. Вона з блиску козацької шаблі і весла невольницького 

човна, що чалить у бурях на тихі води, – вся з шляхетного 

лицарства, що йому ніщо найстрашніші муки й тортури. Вона як 

напнуті паруси волі, зіткані з останнього поклику воїнів і борців 

повстань, революції, битв за волю, честь і незалежність – вся змочена 

удовиною сльозою, повита дівочою тугою на ясирних та 

окупантских торгах і просолена зойками голодного конання.  Вона з 

полум’я очей, відчайдушної усмішки, рішучого вихору з-під 

каблука – вся спрямована в стрімкий лет, щоб наша доля нас не 

цуралась (Б.Харчук). 

ІІІ. Супроти  вітру  довго  не  пробіжиш  і  розумніше  до  

часу прикинутись скореним, лишившись у душі вільним, аніж бути 

скореним насправжки. Перші роки упряжного життя він побоювався, 

аби люди не розгадали, що він тільки прикидається покірним, і рвав 

голоблі з останніх сил. До того ж краще тягти, не очікуючи на батіг, 

ніж ковтати принизливе підстьобування. В тій добровільній напрузі 

було щось від самостійності, від волі. Але тепер ніхто не сумнівався 

в його ретельності, і він іноді дозволяв собі стишувати крок, тягтися 

за червоними китицями конюшини на узбіччі дороги. Помітивши на 

дорожнім піску нетерплячу тінь людини, докірливо косив оком, 

мовляв, ви ж мене знаєте, це я так, піджартовую, і спішно переходив 

на чвал (В.Дрозд). 

ІV. Гей, від жнив до жнив білий ворон жив! Тільки доля що – 

борозна: повела в поля та й присипала – і не та уже білизна… А 

куди не глянь, а куди не кинь – всі однакові, всі – руді. Тільки він 

один, наче білий кінь посеред боліт, у біді: там не сядь – не ляж, там 

не йди – не стій, з тим не знайся, з тим не ходи! І не радий був 

білизні отій білий ворон той молодий. І здалось йому, що прикутий 

він, як земля ото до осі, до тих білих крил!.. І не стало сил – 

захотілось буть, як усі… За всіма літав – розгубив літа! А коли 

вернув із доріг: поле зоране… Що ж ти, вороне, білизни тії не 

вберіг?! Чи ж вона тобі – як сльоза журбі? Чи вона тобі – як сама 

жура? Білизна! Вона тільки раз дана! Білизна душі і пера (В. 

Герасимчук). 
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Практичне заняття № 12 
 

Склад і складоподіл 
 

1.   Теорії складу в українському мовознавстві. 

2.   Поділ звуків згідно з принципом наростання звучності. 

3.   Типи складів. Склади відкриті і закриті, прикриті і неприкриті, їх 

місце в українській мові. 

4.   Складоподіл у сполуках з одним інтервокальним приголосним. 

5.   Складоподіл у сполуках з двома інтервокальними приголосними. 

6.   Складоподіл у сполуках із трьома і чотирма інтервокальними 

приголосними. 

7.   Складоподіл у словах з довгими приголосними. 

8.   Складоподіл і поділ слова для переносу. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 149 – 153; 3, с. 30 – 34; 5, с. 340 – 357; 6  , с. 

18 –21; 14;  15, с.27 – 31; 17, с. 150 – 157; 22, с.71 – 74; 95- 96; 27, с. 

58 – 59. 

 

У науці існують  різні теорії складу:  акустична, експіраторна, 

фонологічна та інші.  Серед українських фонетистів найбільш 

популярна акустична теорія (або теорія сонорності, теорія гучності), 

яка розглядає склад як звук або кілька звуків, розташованих за 

принципом наростання звучності. Голосний звук, будучи  

найгучнішим, складотворчий, бо має найвищий ступінь звучності. 

Він  сам становить склад або приєднує до себе приголосні 

(нескладотворчі) звуки. Межа між складами пролягає там, де 

починається  нове наростання звучності. 

За ступенем звучності (сонорності) всі мовні звуки прийнято 

поділяти на 5 груп, кожній із який присвоюється індекс сонорності: 

голосні – 5, нескладотворчі приголосні – 4, сонорні приголосні – 3, 

дзвінкі приголосні – 2, глухі приголосні – 1. У слові стільки складів, 

скільки в ньому вершин звучності, а межі між складами пролягають 

там, звідки починається нове наростання звучності. Наприклад, у 

слові сучасний три склади (су-ча-сний), бо в ньому  три вершини 

звучності (три голосні звуки).  До першого і другого  складу (су-, -ча 

-) входять звуки з індексами 15,  а третій (-сний) має структуру 1354. 

Другий і третій склад починаються глухими приголосними звуками, 

які мають найнижчий ступінь звучності і стоять після голосних, у 
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яких ступінь звучності найвищий. Тому саме з глухих  приголосних 

починаються нові наростання звучності, тобто нові склади. 

Експіраторна теорія складу пояснює його як результат 

м’язового напруження голосових зв’язок, через що струмінь 

видихуваного повітря тече не плавно, а утворює поштовхи, тобто 

склади. М’язове напруження зростає в напрямку до вершини складу і 

спадає на його межі. У шкільній практиці цю теорію застосовують у 

такій дефініції складу: склад – це звук або кілька звуків, що 

вимовляються одним поштовхом видихуваного повітря. 

Фонологічна теорія враховує фонемну  структуру складу  і 

визначає його як фонетичне слово або його частину, яка складається 

з голосної фонеми (Г),  з якою може поєднуватись одна або більше 

приголосних (П).  Згідно з цією теорією в українській мові  існують 

різні за фонемною будовою склади: з однієї голосної фонеми  (Г: а-

ле, о- ко, на-у-ка, е-ге, і-ти); її сполуки з одною приголосною (ПГ: но-

га, го-ло-ва), з двома приголосними (ППГ: пла-ва-ти, му-дро; ПГП: 

май-же, під-пи-са-ти),  з трьома приголосними (ППГП: крав-ця, го-

стин-ці; ПГПП: сту-дент, кон-церт: ПППГ: стри-ба-ти, пі-сняр); 

чотирма  приголосними  (ППППГ: гра-фство, ше-фство). 

Склади за характером кінцевих звуків поділяють на відкриті і 

закриті. Відкриті закінчуються на голосний звук (во-гонь, вез-ти), 

закриті – на приголосний (під-три-ма-ти, по-хід). За початковим 

звуком склади ділять на прикриті, які починаються з приголосного 

звука (че-рез, ли-стя), і неприкриті, що починаються з голосного (о-

ко, ду-ет).  З урахуванням обох ознак в мові можна виявити чотири 

типи складів: прикрито-відкриті(ви-ріб, мо-лодь), прикрито-закриті 

(ро-змах, від-чу-ти), неприкрито-відкриті (у-чи-ти, лі-а-на), 

неприкрито-закриті (об-хід, ді-од). У структурі питомих слів сучасної 

української літературної мови абсолютно переважають прикрито-

відкриті склади (коло 75 відсотків усіх складів). Крім того, склади 

бувають наголошені (рóз-клад) і ненаголошені (пí-сня). 

Згідно з акустичною теорією слова на склади ділимо за такими 

правилами: 

1) один інтервокальний приголосний звук належить до 

наступного складу: о-рел, о-б:и-ти, зі-л´:а, ві-ч:и-зна; 

2) початковий нескладотворчий і сонорний приголосний у 

сполуці з двох чи більше інтервокальних приголосних належить до 

попереднього складу: воў-на, чаǐ-ка, чем-ний, сон-це, поў-зти, маǐ-

стри, су-спіль-ство, гор-стка; 
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3) початковий дзвінкий перед глухим у сполуці з двох чи 

більше інтервокальних приголосних належить до попереднього 

складу: від-тя-ти,  у-боз-тво, під-стри-бну-ти; 

4) інші сполуки приголосних між голосними відходять до 

наступного складу: ро-зби-ти (два дзвінкі), ви-ступ (два глухі), о-бра-

ти (дзвінкий і сонорний), че-сно (глухий і сонорний), за-здрість (два 

дзвінкі і сонорний), зі-тхну-ти (два глухі і сонорний),  ча-стка (три 

глухі), ше-фство (три глухі і сонорний).   

Поділ слів на склади як звукові одиниці не можна сплутувати 

із поділом на частини для переносу. Іноді вони збігаються: ве-дуть, 

ко-са, але відрізняються, наприклад, тоді, коли в інтервокальній 

позиції існують такі сполуки приголосних, що належпть тільки до 

наступного складу: пор. Дні-про (поділ на склади) і Дні-про,  Дніп-ро 

(поділ для переносу), се-стра (поділ на склади) і се-стра, сес-тра, 

сест-ра (поділ для переносу). Довгі звуки між голосними належать до 

наступного складу (зна-ння), а для переносу слова з однаковими 

буквами ділимо двояко (зна-ння і знан-ня). Початковий приголосний 

кореня при складоподілі можна відривати,  а при переносі – ні: наў-

чи-ти (складоподіл)  – на-вчити та навчи-ти (перенос). 

  

Вправа  І.  Поділіть  слова  на  склади.  Над  кожним  звуком  

цифрою  позначте ступінь  його  сонорності:  голосний  –  5,  

нескладовий  приголосний – 4,  сонорний  –  3, дзвінкий – 2, глухий – 1. 

                             354 15 2354 

З р а з о к: мов-ча-зний 

 

Весняний, могутність, яблуко, гострота, відбувати, рілля, 

портфель, черствий, театр,  ансамбль,  розбити,  шефство,  пістряк,  

гайнути,  зеренце,  кількість, битва, каламутний, невблаганний, 

безпека, чайка, ікра, капшук, постривай, виднокрай, пір’я, відвести, 

семестр, обмотати, розсідлати, джерельний, обценьки, перелаз, 

оговтатись, повітря, коштовний, камінці. 

 

Вправа 2. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. 

Поділіть їх на склади і визначте типи складів (відкритий, 

неприкритий; відкритий, прикритий; закритий, неприкритий; 

закритий, прикритий). 

З р а з о к: автомобіль - [аў-то-мо- б’і'л´] 1. аў- –закритий, 

неприкритий. 2. -то- – відкритий, прикритий. 3. -мо- – відкритий, 
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прикритий. 4. -б’іл´ – закритий, прикритий. 

 

Облік, очерет, обман, вийти, рушничок, заявляють, діаграма, 

навпомацки, гучніший, горобчик, хлопчик, студентство, шістнадцять, 

невістчин, огрядний, наївся, кардіограма, пахнути, айстра, острах, 

пивний, спальня, підвид, підшивка, реформістський, кігті, вище, 

обчислення, бондар, китайка, люстра, електричний, проткнути, 

зустрівся, ацетон, майже, олень, абстрактний, майстер, сприймання, 

вовчий, підкладка, оживає, учнівський. 

 

Вправа 3. Подані речення запишіть фонетичною 

транскрипцією і визначте кількість відкритих складів у кожному з 

них. Усно назвіть ці склади. 

 

1.  Південь  країни  “Чукрен”  обмивало  море  з  водою  

синього  кольору  (Остап Вишня). 2. В синє море текла 

найулюбленіша чухраїнцями річка Дмитро (Остап Вишня). 3. 

Півпоета роздвоїлося (на чвертьпоета і страх!) (В. Стус). 4. Уже 

Софія відструменіла, відмерехтіла бузковим гроном (В. Стус). 5. 

Каміння клацало зубами в жорнах, жувало жовті зерна на друзки (В. 

Симоненко). 6. Бо ти на землі – людина, І хочеш того чи ні – 

Усмішка твоя – єдина, Мука твоя – єдина, Очі твої – одні (В. 

Симоненко). 7. Народ мій завжди буде! (В. Симоненко). 8. Чого 

тільки не насадить наша невгамовна мати (О.Довженко).  9.  

Погулявши  коло  бджіл  і  наївшись  огіркових  пуп’янків,  натрапив  

я  на моркву (О. Довженко). 10. Адже давно відомо вже, що сила 

страждання  вимірюється не так гнітом зовнішніх обставин, як 

глибиною потрясіння (О. Довженко).  11. Вона ні разу в житті не 

проспала сонце (М. Стельмах). 12. З пшеничного поля Данило 

поглянув на той обшир, який густіше проростав туманом та й 

зникав у тумані (М. Стельмах). 13. Зовсім споночіло, став 

накрапати дощ (О. Гончар).  14.  Вранці пусте було небо, хмари  

убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба 

холодно, криваво червонів (О.Гончар). 15. Грає листя на веснянім 

сонці, А в душі – печаль, як небеса (Д. Павличко). 

 

Вправа 4. Подані речення запишіть фонетичною 

транскрипцією і визначте кількість закритих складів у кожному з 

них. Усно назвіть ці склади. 
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1. Коли ми йшли удвох з тобою Вузькою стежкою по полю, Я 

гладив золоте колосся… (Д. Павличко). 2. Долі-ворожки, тасуючи 

дні, до покупців горнулись (Л.Костенко). 3. Здається ж люди, все у 

них людське, але душа ще з дерева не злізла (Л.Костенко). 4. Поезія 

– це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі 

(Л.Костенко). 4. Цвіт опадав, сіявся легким пухом, торкався землі і 

стлівав (У. Самчук). 5. Пливуть хмаринки, з поля дихає вітер і несе 

запахи вогкої землі (У. Самчук). 6. І тут запримітила, що її більше не 

дивує чудне ім’я доньки (Р. Іваничук). 7. У світлиці було чисто й 

затишно, як буває тільки в хатах, де не сини, а дочки (Г. Тютюнник). 

8. Катря одною  рукою  допомагала  матері  поратися  коло  печі,  а  

другою  притримувала  нижче грудей кінці великої квітчастої хустки 

(Г. Тютюнник). 9. На квітці метелик мов свічечка (П.Тичина). 10. 

Був  це  хлопчик  лагідний  і  тихий,  Як  сосновий  у  безвітря  ліс  

(Є.Плужник). 11. Як та купина, що горить – не згора, живе у 

стежках, у дібровах, у зойках гудків, у хвилях Дніпра, у хмарах отих 

пурпурових (В. Сосюра). 12. Перстень свій Мазепа з пальця 

іздіймає… (В. Сосюра). 13. До церкви люди посходилися, як на 

Великдень (Ю. Яновський). 14. До вагона зайшов Марченко в 

розідраній матроській сорочці (Ю.Яновський). 15. Я одкидаю вії і 

згадую… воїстину моя мати – втілений прообраз тієї надзвичайної 

Марії, що стоїть на гранях невідомих віків (М. Хвильовий). 

 

Вправа 5. Запишіть слова фонематичною транскрипцією і 

поділіть їх на склади. Визначте, зі скількох фонем складається 

кожен склад. 

З р а з о к: заздрість - /за-здр´істʹ/: 2 + 6; гончарство - /гон-чар-

ство/: 3+3+4. 

 

Вівчар, фантастичний, Андрій, підклавши, темний, 

віддзвенить, холодний, пахне, посміти, жінка, збирається, 

заплющувати, будівля, витерти, станція, портрет, назустріч, портьєра,   

вийшов,   розгублений,   артист,   розрізаний,   південь,   частина,   

нікчемний, дійсність, безвість, дрібненький, постріл, український, 

подробиця, чесність, роздоріжжя, об’ївся, пасмо, порушник, 

копальня, роз’їжджатися, горобчик, обшукати, служба, підтюпцем, 

подвір’я, мовний, полум’я, пір’я, розчесати, підвищення, 

сприймання, діалектний, кепський, устрій, розбрат, купецтво, 
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вівчарство, копистка, відзнака, розплакатися, електричний, 

черствість, шефство, шевство, зіткнутися, мистецтво, соромся, 

нудьга, вівтар, стовпчик, вищість. 

 

Вправа 6. Виберіть із переліку слова, що містять складові 

приголосні, і поділіть їх на склади згідно з теорією наростання 

звучності. 

З р а з о к: кілометр – кі-ло-ме-тр. 

 

Мисль, сосновий, Дніпр, сантиметр, полк, Олександр, 

повелитель, житло, вітер, Перемишль, спектр, інспектор, торгівля, 

вікно, блиск, моніторинг, дайджест, смисл, театральний,  майстерня,  

цистерн,  костел,  економіст,  жезл,  домисел,  каніфоль,  пюпітр, 

торт, котедж, приязнь, Осмомисл, коромисло, скафандр, брезент, 

перевесел, семестр, інстинкт, метр. 

 

Вправа 7. 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. 

 

Вправа 8. Запишіть слова у дві колонки. У першій поділіть їх на 

склади, а в другій – на морфеми. 

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. 
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Практичне заняття № 13 
 

Наголос 

 

1.   Наголос як звукове явище. Наголос словесний і логічний. 

2.  Особливості  словесного наголосу в українській мові. 

3.  Семантична і граматична функція наголосу. 

4.  Акцентна дублетність. 

5.  Наголос основний і побічний.  

6.  Фонетичні слова. Поняття про проклітики та енклітики. 

7.  Словники наголосів. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 37 – 38; 3, с. 34 – 36; 5, с. 358 – 369; 6, с. 

21-22; 8; 11; 25, с. 67 –70; 26. 

 

Наголос  –  це звукове виділення одного зі складів у слові або 

цілого слова. Якщо виокремлюється  склад,  то наголос називається  

словесним, якщо ціле слово – логічним (смисловим,  фразовим),  

напр.: хá-та  (словесний наголос), моя хата (логічний). Наголос  є 

надсегментною одиницею в мовленнєвому ланцюжку, у слові він 

нашаровується на сегментну одиницю, тобто склад. У мові наголос 

виконує ідентифікаційну функцію, відділяючи слова від звукосполук, 

які не є словами: рукá, не рýка, головá, а не голóва.  Наголос вивчає 

розділ фонетики, що має назву акцентологія. 

Словесний наголос в українській мові має такі основні 

характеристики: він динамічний (силовий), різномісний (вільний), 

рухливий.  

Наголос динамічний (силовий) тому, що наголошений склад 

виділяється з-поміж ненаголошених більшою напруженістю 

артикуляції складотворчого голосного і потужнішим напором 

струменя видихуваного повітря. Дані експериментальної фонетики 

свідчать, що за переважання одного акустичного параметру його 

здебільш супроводять ще декілька. Так,  за домінування  силового 

характеру українському наголосу  йому властиві ще тривалість і 

висота (М.Наконечний). На думку Н.Тоцької, український наголос є  

водночас кількісний, якісний і динамічний, проте визначальною 

ознакою є кількість. 

Український наголос різномісний ( вільний) через те, що 

може падати на будь-який склад (молодúй (третій склад), готóвий 
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(другий склад), цíлісний (перший склад). Наголос в українській мові 

рухливий, бо може змінювати своє місце в різних формах слова 

(дéрево – дерéва, ношý – нóсиш, себé – до сéбе, чотúри – чотирьóх), 

однак він буває і нерухомий (родúна – родúни, родúні, родúною; 

новúй – новóго, новóму, новúм). Рухливість наголосу призводить до 

того, що він може розрізняти  значення  слів (виконувати  

смислорозрізнювальну функцію: áтлас – атлáс, зáмок – замóк, пóра 

– порá, гáряче – гаря´че, плачý – плáчу, ні з кúм – нí з ким ) або 

розмежовувати  різні форми того самого слова (виконувати 

формотворчу функцію: ногú – нóги, селá – сéла, висипáти – 

вúсипати). 

Кожна форма слова має свій наголос. Зміна форми може 

призвести до зміни наголосу: пишý – пúше, вíтер – вітрú, дéсять – 

десятú (слова з рухливим наголосом), або  наголос може зберегтися 

на тому самому складі: дитúна – дитúни, дитúною; мýдрий – 

мýдрого, мýдрому; нáш – нáшого, нáшому (слова зі сталим 

наголосом). Проте в українській мові зустрічаємо слова з 

паралельними наголосами, що не розрізняють ні значень, ні форм 

слів: алфáвíт, бáйдýже, веснянúй.  доповíдáч, жáлібнúй, зáвждú, 

кóрúсний, корúстувáння,  мáбýть, м’язовúй, пéрвíсний, пóмúлка, 

прóстúй. Загалом же,  незважаючи на деяку неусталеність 

наголошування окремих слів і форм, у сучасній українській 

літературній мові спостерігаємо певні  системні тенденції в 

наголошуванні різних частин мови: 

1. Віддієслівні іменники середнього роду на –ння зберігають 

наголос твірного слова: вúпробувати – вúпробування,  запитáти – 

запитáння, завдáти – завдáння, навчáти – навчáння, пізнáти – 

пізнáння, послáти – послáння, розв’язáти – розв’язáння, читáти  – 

читáння (але: вúзнати – визнáння, вúдати – видáння і видання, 

звáти – звання,  знáти - знання). 

2. Наголос твірного слова зберігають і утворені від 

префіксальних дієслів іменники з суфіксом –ач: вимикáти – вимикáч, 

винúщувати – винúщувач, передавáти – передавáч. підштóвхувати – 

підштóвхувач, розпýшувати – розпýшувач (але: оглядáти – оглядач і 

оглядáч).  

3. У формах називного відмінка множини іменників  жіночого 

роду із суфіксом -к(а) наголос переходить на закінчення: вказíвка — 

вказівкú, кнúжка – книжкú,  копíйка – копійкú, учúтелька - 

учителькú, чáстка – часткú (але: рóдичка – рóдички, своячка –  
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своячки,  сусíдка – сусíдки). 

4. У поєднанні з числівниками два, три, чотири іменники 

зберігають наголос однини: два брáти. три сúни, чотири копíйки, 

два дéрева. 

5. Утворені від прикметників абстрактні іменники на –ина 

мають наголос на кінцевому складі: бистринá, височинá, глибинá, 

довжинá, низовинá, ширинá. 

6. Географічні назви на -чина, -щина зберігають наголос 

твірних слів:  Вíнниччина, Хмельнúччина,  Львíвщина, Одéщина (але: 

Галичинá). 

7. Безсуфіксні іменники та іменники з суфіксом –к(а), утворені 

від префіксальних дієслів, здебільшого зберігають наголос на 

префіксах: вúгін, зáхід, перéкис, прúчіп, рóзголос; зáгадка, пóхибка,  

прúповідка (але: набíр, перехíд, прихíд, розбíй, розкрíй, зáчин і зачúн, 

пóмилка і помúлка, ýсмішка і усмíшка).  

8. Сталий наголос зберігають іменники з кінцевими 

іншомовними коренями метр,  лог: кіломéтр, мілімéтр, сантимéтр 

(одиниці вимірювання), манóметр,  спідóметр, термóметр 

(вимірювальні прилади); діалóг, каталóг, монолóг, некролóг (назви 

неживих предметів), біолог, геолог, теолог, філолог (назви людей). 

9. Двоскладові прикметники здебільшого мають наголос на 

закінченні: близькúй, вузькúй, легкúй, молодúй, новúй, старúй. 

10. Наголошується кінцевий склад  і в ряді займенникових 

форм: моя, моє, мої, твоя, твоє, твої, могó, твогó, свогó. 

11. Якщо наголос падає на дієслівний суфікс –ти, то форми 1-ої 

та 2-ої особи множини теперішнього часу та форми минулого часу 

дієслова теж зберігають наголос на кінцевому складі: нестú – 

несемó, несетé,  неслá, неслó, неслú; вестú– ведемó, ведетé,  велá, 

велó, велù (але:  бýти – бýдемо, бýдете,  булá, булó, булù). 

12. Наголос падає на закінчення і в дієслівних формах 1-ої 

особи однини теперішнього часу: воджý, кажý, ношý, прошý, ходжý. 

13. У числівниках-назвах другого десятка наголошується склад 

на (одинáдцять, дванáдцять, чотирнáдцять), у найменуваннях 

десятків – на сят (сімдесят, вісімдесят). 

14. У збірних числівниках з суфіксом -еро зберігається наголос 

твірної основи  (дéсятеро, двáдцятеро, трúдцятеро). 

Більшість слів мають один наголошений склад, який 

вирізняється з-поміж ненаголошених своєю гучністю. Ненаголошені 

склади теж мають неоднакову звучність. Найменш гучними є склади, 
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що безпосередньо прилягають до наголошеного. В інших складах 

гучність може зростати настільки, що сприймається як побічний 

наголос. Побічний наголос може падати на другий, третій чи 

четвертий склад від головного: що далі склад від складу з головним 

наголосом, то сильніший побічний. Він передусім падає на перший 

та останній  склади  багатоскладових слів: зòлотúй,  вùсочинá, 

мáритù, віднóвлюватú. Часто відчувається побічний наголос у 

складних і складноскорочених словах: зàхідноєвропéйський, 

дорòговкàз, тèлемарафóн. Деякі складні слова із багатоскладовими 

компонентами можуть мати два головні наголоси: навчáльно-

виховнúй, бáтько-мáти. Ці композити сприймаються як два 

фонетичні слова і пишуться через дефіс. Наявність у слові  побічних і 

двох головних наголосів свідчать про слабкість головного наголосу, 

що є характерною рисою української мови. Через те, що в ній різниця 

між гучністю наголошеного і ненаголошеного складів не надто 

велика, голосні в ненаголошених складах майже не скорочуються. 

Службові частини мови зазвичай не мають самостійних 

наголосів і приєднуються до попередніх і наступних наголошених 

слів. Ненаголошене слово, що стоїть перед наголошеним, 

називається проклітиком (наˬстолí), а після нього – енклітиком 

(сказáвˬби). Проклітиком чи енклітиком може бути і ненаголошена 

самостійна частина мови: нашˬсúн, булáˬя.  Звукова одиниця, що 

складається з одного наголошеного  складу або кількох складів, 

об’єднаних навколо складу з головним наголосом,  називаються 

фонетичним словом. Ним може бути окреме слово із самостійним 

наголосом (тú, дорóга, навчáти), наголошена частина складного 

слова (яскрáво зелений, кислувáто солоний ) і самостійне слово з 

проклітиком, енклітиком чи обома ненаголошеними частинами 

водночас (заˬдорóгою,  колúсьˬто, яˬсклáвˬби). 

З різних причин (рухливість і різномісність наголосу в слові, 

вплив діалектного наголошування та російської мови)  в чималій  

кількості слів і форм сучасної  української літературної мови мовці 

вживають помилковий  наголос. Неправильно, зокрема, наголошують 

такі  слова і форми: абó, агронóмія, алкогóль, асиметрíя, болóтяний, 

бýдемо, бýдете, булá. булó, булú, бюлетéнь, бюрокрáтія, валовúй, 

веземó, везлá, везлó, везлú, верблюдúця, ветеринáр, ветеринáрія,  

вúпадок, вимóва, вимóга, вичéрпний, відвóзити, візьмý, вíзьмеш, 

вíзьме, взялá, взалó, взялú, вíрші, віршовúй, вітчúм, воднóраз, 

воднóчас, газóметр, гáйвороння, глúбоко, глядáч, голú, два гóли, 
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горúцвіт, граблí, горошúна, громáдський, грóшей, гуртóжиток, 

даємó, даєтé, двáдцятеро, двокóлірний, двоколíсний, дворазóвий, 

дефíс, дійдý, дíйдеш, діалóг, дíтьми, дóгмат, додаючú, долíлиць, 

домóвий, донéсхочу, дóнька, дóньчин, досúта, дочкá, доччúн, доя´р, 

дрижачú, дрóва, дужкú, дурúсвіт, заіржáвіти, зубóжіти, каталóг, 

квартáл, кропивá, кýрятина, мáркетинг, ненáвидіти, одноразóвий, 

óлень, отáман, перéпис, псевдонíм, рáзом, серéдина, симетрíя, спúна, 

фенóмен, цéнтнер, чорнóслив. У сумнівних випадках необхідно 

користуватися словниками наголосів, найвідомішими з яких є 

лексикографічні праці:  Погрібний М.І. Словник наголосів української 

літературної мови. – К.: Радянська школа, 1959; Українська 

літературна вимова і наголос. Словник-довідник. – К.: Наукова 

думка, 1973;  Головащук С.І. Складні випадки наголошення. – К.: 

Либідь, 1995. Наголос  також можна перевірити за тлумачними, 

орфографічними, орфоепічними та іншими  словниками.  

 

Вправа 1.  У поданих словах поставте наголос і визначте, на 

котрі склади він може падати (1-ий, 2-ий і т.д.). Усно з’ясуйте, яка 

характерна риса українського словесного наголосу виявляється при 

цьому. 

З р а з о к: весна´ (2-ий), ла´ска (1- ий)… 

 

Вишневий, перечитувати, диспансер, шофер, каталог, 

гуртожиток, бородавка, наддністрянський, весело, коливання, 

наперекір, ненавидіти, запитання, змальований, середина, подруга, 

новий, полежати, наголову, колія, дочка, вітчим, добуток, причіп, 

високо, дрова, пришкільний, сільськогосподарський, принесла, мого, 

чотирнадцять, десятеро, веземо, були, принести, скажу, товстий, 

будемо, обруч, перехідний, завдання, Тараса, привести, решето, 

зобов’язання, компроміс, сантиметр, урочистий, скляний, попереду, 

перепочинок, помітка, одновесловий, мадяр, істеричка, іншомовний, 

березина, сиджу, привеземо, анатом, ампер, кілометр, боронячи, 

борозен, борючись, боязнь, вахтовий, вахмістр, низовина, постояти, 

кропива. 

 

 

Вправа 2.  Утворіть форму поданого слова, яка  відрізнялася  

б наголосом від початкової. Усно визначте, яка характерна риса 

українського наголосу виявляється при цьому. 
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З р а з о к: сестрá – сéстри… 

 

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. 

 

Вправа 3. З’ясуйте, яку роль (семантичну чи граматичну) 

виконує наголос у поданих парах. Коротко поясніть свій вибір. 

З р а з о к: áтлас - атлáс (семантична: áтлас  - 

систематизоване зібрання карт, таблиць, малюнків тощо - атлáс – 

тканина з блискучою лицьовою стороною); весни´ - вéсни 

(граматична: розрізняє форми родового відмінка однини та 

називного множини іменника весна). 

 

Вúгода – вигóда, видáння – видання´, пúснути – писнýти, 

нúтки – ниткú, нíяк – нія´к, вúщати – вищáти, пізнáю – пізнаю´, 

брáтів – братíв, розкúдати – розкидáти, сúнів – синíв, вúміряти – 

виміря´ти, вéрби – вербú, гóри – горú, дорóга – дорогá, сúнів – синíв, 

артúкул – артикýл, пéчений – печéний, нíколи – нікóли, балáчки – 

балачкú, бáлуючи – балýючи, вáрений – варéний, перемíряйте – 

переміря´йте, пéред – перéд, гóвори – говорú, закúдав  –  закидáв,  

пíсні  –  піснí,    вéрхом  –  верхóм,  вúвозити  –  вивóзити,  зáв’язка  – 

зав’я´зка. 

 

Вправа 4. Пари слів з різним наголосом поділіть на три 

групи: 1) слова,  що мають різні наголоси і те саме значення; 2) 

слова, в яких наголос є засобом розрізнення значень; 3) слова, в яких 

наголос є засобом розрізнення форм. 

 

Апóстроф – апострóф, бавóвняний – бавовня´ний, бáйдуже – 

байдýже, бáли – балú, бáтьків – батькíв, берéжений – бережéний, 

брáтова – братовá, брóви – бровú, брóня – броня´, вéсни – веснú, 

весня´ний – веснянúй, вúводити – вивóдити,   вúгода – вигóда, 

вúдати – видáти, вúзнаю – визнаю´, вúкликати – викликáти, вíдбиток 

– відбúток, вíдчай – відчáй,   гóри – горú, гáряче – гаря´че, гáряче – 
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гарячé, глúбоко – глибóко, дéрева – дерéва, захóдитися – заходúтися, 

нíде – нідé, нíзвідки – нізвíдки, нíкуди – нікýди, нíкого – нікóго, пáри 

– парú, підсúпати – підсипáти,  пізнáє – пізнає´,  пóверх – повéрх, 

пóмилка – помúлка, похíдний – похіднúй, пéрвісний – первíсний, 

розкúдати – розкидáти,   розхóдитися – розходúтися, рýки – рукú, 

сáмою – самóю, сóсна – соснá,  тéпло – теплó, я´сний – яснúй, 

я´кось – якóсь. 

 

Вправа 5. Користуючись словником, поставте наголоси у 

поданих словах і визначте, котрі з них мають основний і побічний 

наголоси, а котрі – тільки основний. У словах з побічним наголосом 

вкажіть, на котрий склад порівняно з основним він падає. 

З р а з о к: на`йцікаві´ший (3-ій), а`ерозніма′ння (4-ий)… 

 

Завуалювати, льоноткацький, післяжнивний, підупадати, 

дволітровий, перекручувати,  давньогрецький,  гуманітарний,  

дегустувати,  післямова, дев’ятиповерховий,  міноносець,  двоокис,  

нафтопереробний,  підвладний, підпорядкований, післяпологовий, 

радіоастрономія, шестикутник, п’ятдесятирічний, старослов’янський, 

трансформувати, блакитнуватий, перелітувати, передчуття, 

передостанній,   передивлятися,   передкризовий,   стомлюваність,   

червонозем,   міномет, мінералогія, міноносець, межипліччя, 

навколосвітній, Наддніпрянщина, надзвуковий, наддверний, 

надчутливий, надчеревний, наднормативний, наймолодший, 

найповажніший, найцікавіший, односелець, опосередковувати, 

північноамериканський. 

 

Вправа 6.  Запишіть тексти фонетичною транскрипцією. 

Фонетичні слова з проклітиками підкресліть однією рискою, з 

енклітиками – двома, а з проклітиками і енклітиками водночас – 

хвилястою лінією. 

Варіант І 

Але землю вкриває асфальт і бетон, небо затягується димами 

і ревом моторів, і кудись шалено, в метушливій тривозі летить 

життя, засмоктує і не залишає тієї чистої години для душі, коли 

можна замислитись над собою і подумати про головне. Куди ж іде 

життя? Чи ми ведемо життя, чи життя веде нас, кинувши нам для 

забави дешеві замінники Слова – телевізор, футбол, алкоголь? Чи 

людина ще щось значить у цьому потоці життя? Чи вже вона тільки 
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пасажир сліпого корабля, що несеться назустріч ночі? Якщо вона 

нічого не значить, то що ж тоді може значити корабель? (Є. 

Сверстюк) 

Варіант ІІ 

Тим часом ватра розгоралась на полонині. Повним поваги 

рухом, як давній жрець, підкидав вáтаг до неї сухі смереки та свіжу 

хвою, і синій дим легко здіймався над нею, а далі, кинутий вітром, 

зачеплявся за гори, перетинав чорну смугу лісів і стелився по 

далеких блакитних лісах. Полонина починала своє життя живим 

невгасимим вогнем, що мав її боронити од всього лихого. І, наче 

знаючи се, вогонь вивсь гордо своїм гадючим тілом та дихав усе 

новими клубами диму. Чотири сильних вівчарки, поклавши в траву 

свої кожухи, дивились задумливо в гори, готові в одну хвилину 

скочить на ноги, показать зуби та наїжити шерсть. День уже гас. 

Гори міняли своє блакитне убрання на рожеві з золотом ризи 

(М.Коцюбинський). 

Варіант ІІІ 

…У місті зараз просто балакають, так завзято пояснюють, як 

потрапити на якусь там вулицю; немов то якась хвороба, зумовлена 

самотністю в світі; у селі розмова обов’язково має зачаєну 

філософію; ось про когось там, то чи він добрий чи поганий, бідний 

чи багатий, чесний чи брехун; також можна добачити, який і той, що 

розмовляє; розмова в українців звелась нанівець; що засмічена, то 

таке, що культура мовлення втрачена, ще так-сяк, що словник 

збіднів, ще не лихо велике, але це от, що мнуться, чухаються, руками 

більше показують, по півслова вимовляють, надолужуючи 

відсутність потрібних слів чи й лайкою присмачивши, або муканням, 

чи еканням; та ще й стане так, подивиться; кричав би з розпачу; рідко 

тепер почуєш влагоджену, неуривчасту, непоквапливу розмову; а там 

уже гадай, як хочеш; чи що народу нема, то нема й мови, чи що нема 

мови, то й нема народу (В. Медвідь). 

Варіант ІV 

Щодо мене особисто, то я людина міста! Я не знаю жадної 

назви дерева або рослини чи птаха. Це не мій фах. Знати їх це 

професія ботаніка, дендролога, мітолога. Я не люблю природи, якою 

вона є. Вона діє прикро мені на нерви. Я витримую природу 

виключно тоді, коли її пристосовано вже для людських вигід. 

Краєвид повинен розкриватись з тераси ресторану. Природа повинна 

бути подана при столикові кав’ярні: добра кава, тістечка й довкола 
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кольоровані тканини далечини. Асфальтовані пішоходи в цілинному 

лісі. Заплачений вхідний збір і поруччя, на які можна спиратися, 

зазираючи в безодню. Природа повинна бути комфортабельною (В. 

Домонтович). 

Варіант V 

А небо над землею, повне пташок, таке прозоре й високе, що 

жодним вудлищем з найвищої тополі ніхто не досяг би; і поле на 

землі з пшеницями та житами саме у красуванні,   і   межі,   зарощені   

споришем,   косариками,   молочаєм,   безсмертником   і чепчиком, і 

звіробоєм, були такі спокійні і несхвильовані… І все було пройняте 

літнім польовим леготом, який ніби дихав, а не шептав: люби й не 

торкайся; дивися і не думай і попливеш аж туди, за зелені могили, та 

кібці, та ліс… попливеш на хвилях щастя, які йдуть з глибини полів 

верхами хлібів, аби кинути мудрого за далекий обрій у степове 

безмежжя супокою, де думки прозорі, і серце б’ється так само 

супокійно й тепло, як і прекрасне червневе сонце між небом і 

хлібами (Т. Осьмачка). 

 

Вправа 7.  Згадайте і запишіть 20 фонетичних слів з 

проклітиками і 20 – з енклітиками. 

 

Вправа 8. Випишіть зі словника по 10 прийменників, 

сполучників і часток, які мають самостійний наголос. 

 

Вправа 9. Визначте, у котрих словах неправильно підкреслено 

наголошені склади.  

 

Варіант І. Агрономія. 2. Безгрошовий. 3. Принесемо. 4. Хто-

небудь. 5.  Валовий. 6. Кулінарія. 7. Диспансер. 8. Діалог. 9. Дояр. 10. 

Читання. 11. Гуртожиток. 12. Воджу. 13. Всього. 14. Чотирнадцять. 

15. Десятеро. 

Варіант ІІ. 1.  Алкоголь. 2. Бюлетень. 3. Багаторазовий. 4. 

Випадок. 5. Каталог. 6. Експерт. 7. Кілометр. 8. Компроміс. 9. 

Оптовий. 10. Партер. 11. Беремо. 12. Шістнадцяти. 13. Два брати. 14. 

Будете. 15. Ношу. 

Варіант ІІІ.  1. Асиметрія. 2. Болотистий. 3. Боронячи. 4. 

Боривітер. 5. Берете. 6. Шофер. 7. Некролог. 8. Сантиметр. 9. 

Перепустка. 10. Одного. 11. Сільськогосподарський. 12. Були. 13. 

Три сини. 14. Одинадцять. 15. Дрова. 
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Варіант ІV. 1. Босоніж. 2. Беремо. 3. Ветеринарія. 4.  Високо. 

5. Вітчим. 6. Граблі. 7. Загадка. 8. Дочка. 9. Добуток. 10. Живопис. 

11. Скажу. 12. Модальні частки. 13. Принесла. 14. Колія. 15. 

Косинець. 

Варіант V. 1.  Бродячи. 2. Кілометр. 3. Урочистий. 4. 

Центнер. 5. Дихання. 6. Який-небудь. 7. Цьому. 8. Занесла. 9. 

П’ятнадцяти. 10. Кропива. 11. Курятина. 12. Два береги. 13. Твою. 14. 

П’яниця. 15. Ведемо. 

Варіант VІ. 1. Стою. 2. Привезете. 3. Привела. 4. Кидати. 5. 

Довідник. 6.  Вимова. 7. Коли-небудь. 8. Беремося. 9. Визнання. 10. 

Качки. 11. Три  товариші. 12. Літопис. 13. Наголову. 14. Решето. 15. 

Ненависть. 

Варіант VІІ. 1. Завдання. 2.  Були. 3. Усього. 4. Даючи. 5. 

Клопітний. 6.  Курятина. 7. Низина. 8. Осока. 9.  Перекис. 10. 

Підносити. 11. Подружка. 12. Причіп. 13. П’яниця. 14. Рукопис. 15. 

Середина. 

Варіант VІІІ. 1. Течія. 2. Везучи. 3. Вірші. 4. Легкий. 5. 

Наголову. 6. Обруч. 7. Плигати.  8.  Причіп.  9.   Русло.  10.  

Привезла.  11.  Моя.  12.  Товстий.  13.  Фартух.  14. Ясеновий. 15. 

Чотири  сини. 

Варіант  ІХ.    1.   Щипці.  2.  Черствий.  3.  Широко.  4.  

Спина. 5.   Приятель.  6. Настояти. 7. Посидіти. 8. Перепис. 9. 

Скучний. 10. Горошина. 11. Коромисло.   12. Міліметр. 13. Живопис. 

14. Беремося. 15. Розкажу. 

Варіант Х. 1. Замазка. 2. Здалека. 3. Дев’ятеро. 4. Бруквяний. 

5. Міліметр. 6. Дихання. 7. Полежати. 8. Усередині.. 9. Товпитися. 10. 

Котрий. 11. Разом. 13. Каталог. 14. Але. 15. Запитання. 

 

Вправа 10.  З орфоепічного словника випишіть 30 слів з 

подвійним наголосом і з’ясуйте типи слів чи словоформ, у яких він 

наявний. 

 

Практичне заняття № 14 
 

Орфоепічні норми 
 

1.  Поняття "орфоепія". Орфоепічні норми. 

2.  Вимова голосних. 

3.  Вимова приголосних. 
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4.  Вимова сполук приголосних.    

5.  Особливості вимови іншомовних слів. 

6.  Типи орфоепічних помилок. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 159 – 168; 5, с. 370 – 401; 6, с. 83 – 101; 8; 

22, с. 81 – 85; 25,  с. 89 – 108; 29. 

 

Орфоепія (від  грец.  όξϑόο  –  правильний  і  έπνο  –  мова, 

мовлення, слово)   – це розділ мовознавчої науки, що вивчає правила 

літературної вимови. Цей же термін використовують для позначення 

сукупності вимовних норм літературної мови, що охоплюють 

правила вимови звуків і звукосполук у мовленнєвому потоці, 

правила наголошування слів, інтонування і ритмомелодики. 

Орфоепія передусім пов’язана із вченням про звуковий лад мови – 

фонетикою і наукою про наголошування слів і форм – 

акцентологією (від лат. accentus – наголос і грец. ιόγνο – слово, 

вчення).  Однак,  будучи тісно переплетеною  з іншими науками про 

звуковий лад мови,  орфоепія не замінює їх:  основну увагу вона 

зосереджує на тій вимові, яка вважається взірцевою, на противагу 

тій,  якої слід уникати, через що пропонує способи та засоби 

подолання вимовних помилок, спричинених складною взаємодією 

внутрішньо- та зовнішньомовних чинників. Тому орфоепія – наука 

насамперед ужиткова. 

Сучасні орфоепічні норми української літературної вимови 

склалися на основі  вимови звуків та звукосполук у наддніпрянських 

говорах, а також увібрали особливості вимови інших діалектів і стали 

загальнонародними.  Вони повсякчас  змінюються, 

удосконалюються, хоч і повільніше, як норми інших рівнів, 

насамперед лексичного.  

Серед орфоепічних норм виділяють три  різновиди: вимову 

голосних,  вимову приголосних і  вимову звукосполук. Певні вимовні 

особливості мають іншомовні слова. 

Вимова голосних 

1. Звук [а] вимовляємо чітко в наголошеній і ненаголошеній 

позиції: м[а]ти, [а]ле. Між м’якими приголосними і після них 

вимова звука [а] передніша, ніж після твердих чи на початку слова, 

але основної якості він не втрачає: [лʹалʹ]ка, [йа]ма. Вимова звука [е] 

замість [а] після м’яких і пом’якшених приголосних ([тʹе]гне, 

[ж’е]ба), а також на місці колишнього носового [е] в ненаголошеній 



104 

позиції (дес[е]ть, прос[е]ть) є діалектною. Не вимовляємо, як у 

російській мові,  звука [а] на місці ненаголошеного [о]: в[а]да, 

м[а]л[а]ко. 

2. Звук [о] вимовляємо чітко й виразно, без наближення до 

інших звуків і в наголошеному  (к[о]жен, [о]сінь), і ненаголошеному  

([о]дна, к[о]лись) складі. Перед складом з наголошеним  [у] (іноді [і]) 

звук [о] дещо наближається до [у]: к[о
у
]жух, л[о

у
]пух, т[о

у
]бі. 

Вимова [у] замість [о] (с[у]бі, к[у]рова) літературній мові не 

притаманна. Не можна також скорочувати звука [о] та  вимовляти 

замість нього [а] в ненаголошеному складі: п[а]рада, н[а]сити. 

3. Звук [у] чітко й виразно вимовляємо в наголошеному і 

ненаголошеному складах: б[у]ти, ч[у]дово. Після м’якого 

приголосного або між м’якими вимова [у], як і звука [а], трохи більш 

передня: [лʹу]бов, ві[йутʹ]. Замість звука [у] нормальної довготи на 

початку слова і на місці прийменника  можемо вимовляти короткий  

(нескладотворчий)  [ў]: [ў]перед,  [ў]ˬ нас. 

4. Звук [і] вимовляємо чітко й виразно в наголошенім і 

ненаголошенім складі: [і]стина, п[і]вень, уноч[і], [і]кона, в[і]трило, 

зовн[і]. На початку питомих слів перед звуками [н], [р] замість [і]  

нерідко вимовляють звук и: [и]нший, [и]нколи, [и]рій. Кінцевий [и] 

замість [і] також вживають у формах родового відмінка однини 

іменників третьої відміни: радост[и],  Рус[и], кров[и]. Під впливом 

письма чимало мовців в обох випадках  артикулює звук [і]. На місці 

голосного звука повного творення [і] у деяких словах  вимовляємо 

короткий (нескладотворчий) [ǐ]: [ǐ]ти, [ǐ]мення,  [ǐ]мовірний.   

5. Звук [е] чітко й виразно вимовляється тільки в наголошенім 

складі: б[е]сіда, молод[е]ць, ус[е]. У ненаголошеній позиції звук [е] 

більше або менше наближається до [и]. Перед складом з 

наголошеними [и], [і], [у] він вимовляється майже як и (н[и
е
]си, 

в[и
е
]чірній, с[и

е
]кунда), перед складом з [а], [о] – як середній  звук 

між [е] та [и]: в[е
и
]ла, п[е

и
]ро). Лиш з незначним наближенням до [и] 

вимовляємо [е] перед складом з наголошеним [е]: п[е
(и)

]рерва,  

с[е
(и)

]бе, м[е
(и)

]те. Після м’яких приголосних та між ними звук [е] у 

вимові може наближатися до [і]: хатнʹ[е
і
], зай[е

і
]ць. Порушенням 

норми є зумовлена діалектним впливом вимова [и] замість [е] в 

наголошенім складі (д[и]нь, п[и]нь) і в ненаголошеному  складі 

перед складом з наголошеним [е] (в[и]де, т[и]бе).  

6. Звук [и] як голосний високо-середнього підняття  

найвиразніше вимовляється в наголошеному складі (д[и]во, 
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росл[и]на, знайт[и]) та в ненаголошеному складі перед 

нескладотворчим звуком [ǐ]: весел[иǐ], дешев[иǐ],  вип[иǐ]те. В інших 

позиціях він зближується у вимові з [е]. Найбільш подібний до [е] 

звук вимовляємо в складі перед наголошеним [е]: к[е
и
]шеня, 

м[е
и
]ленький. Найменш наближений до [е] звук [и] перед складом з 

наголошеним [и]: д[и
(е)

]тина, с[и
(е)

]ди. В інших позиціях чуємо звук, 

середній між [и] та [е]: п[и
е
]ріг, м[и

е
]луються. Відхиленнями від 

норми є зумовлена діалектними впливами близька до [е] вимова [и] в 

наголошеному складі (роб[е
и
]ла, кол[е

и
], т[е

и
]хо) і спричинена 

впливом російської мови вимова [и] як середньоязикового [ы]: 

м[ы]ло, д[ы]в[ы]т[ы]ся, кол[ы]сь. 

 

Вимова приголосних 

1. Дзвінкі приголосні [б], [д], [дʹ], [ж], [з], [зʹ], [г] у кінці слова 

не оглушуються: гри[б], горо[д], ся[дʹ], сторо[ж], зара[з], 

прив’я[зʹ], сні[г]. Порушенням орфоепічної норми є оглушення цих 

приголосних під впливом говорів південно-західного наріччя. 

2. Губні, задньоязикові приголосні та горловий звук [г] 

вимовляються твердо. Вони можуть пом’якшуватись тільки під 

впливом звука [і]: [б’]ілий, [п’]іти, [в’]ітер, [м’]ій, [ф’]ізика, [к’]іт, 

[х’]ід, [г’]іркий. У декількох словах пом’якшені  губні вимовляємо 

перед [а]: дз[в’]акнути, різд[в’]аний, с[в’]ато, ц[в’]ах, різь[б’]ар, 

ть[м’]аний. 

3. Твердо вимовляємо в різних позиціях і шиплячі приголосні 

[ж], [ч], [ш]: зва[ж], пі[ч], на[ш], ле[ж]ить, мов[ч]ать, проси[ш], 

[ж]аль, [ч]удовий, на[ш]ого, дів[ч]а, ло[ш]ата. Зумовлена впливом 

російської мови чи діалектного оточення пом’якшена вимова цих 

звуків є порушенням орфоепічних норм сучасної української 

літературної мови. Пом’якшуємо тільки довгі шиплячі в іменникових 

формах середнього і жіночого роду (замі[ж’:]а, обли[ч’:]а, 

підда[ш’:]а; подоро[ж’:]у,  ні[ч’:]у, розкі[ш’:]у),   а також шиплячі 

перед [і]: о[ч’]і, [ж’]інка, [ш’]ість. 

4. У кінці слова та складу вживається тільки твердий звук р: 

ворота[р], зві[р], гі[р]ко, зі[р]ка. М’яко його вимовляємо лише в 

деяких словах і формах на початку складу перед голосними заднього 

ряду: бу[рʹ]а, т[рʹ]ома, господа[рʹ]у. Спричинена говірковим 

впливом тверда вимова замість м’якої ([р]абий, Іго[р]а) і м’яка 

замість твердої (пові[рʹ], ца[рʹ]) є порушенням орфоепічної норми. 

5. Твердий звук [ц] вимовляємо лиш  у кінці іншомовних слів 
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(абза[ц], пала[ц], шпри[ц]) та вигуків (ба[ц], кла[ц], ма[ц]). В інших 

словах і формах кінцевий [цʹ] завжди м’який: англіє[цʹ], горіли[цʹ], 

оте[цʹ], силомі[цʹ], тане[цʹ]. 

6. Перед голосним звуком [е] приголосні теж вимовляємо 

твердо: [з]е[л]ена, [н]ебо.   М’який приголосний маємо тільки в 

деяких прикметникових формах середнього роду  (літ[нʹ]е, си[нʹ]е) 

та в окремих  словах і формах з  довгим м’яким приголосним:  

жи[тʹ:е]пис. мовле[нʹ:е]вий, [лʹ:е]ться. Зумовлена впливом 

російської мови м’яка вимова приголосних перед е в інших позиціях  

– неправильна: [тʹ]ема, [дʹ]е[лʹ]егат, кот[лʹ]ета. 

7. Звук [в] чітко й виразно вимовляємо тільки перед голосними 

[о], [у] (двогубий), [а], [е], [и] (губно-зубний): [в]оля, па[в]ук, 

спі[в]ати, [в]есело, но[в]ий. На початку слова перед приголосним, у 

середині слова після голосного перед приголосним та в кінці слова 

після голосного артикулюємо варіант звука [в] – нескладотворчий 

[ў]: [ў]перед, жо[ў]тий, чита[ў]. Замість цього звука під впливом 

російської мови або південно-західних говорів часто помилково 

вимовляють [ф]. 

8. Звук [ф] мають у своєму складі переважно іншомовні слова: 

[ф]абрика, гра[ф], пар[ф]уми. Його вимовляємо  й у поодиноких 

питомих вигуках та похідних від них: [ф]у, [ф]ур, [ф]укати, 

[ф]уркати. Через те, що звук [ф] позичено з неслов’янських мов,  під 

впливом говіркового мовлення його помилково замінюють питомими 

[х], [хв] (ари[х]метика, мікро[хв]он, [хв]ерма), з одного боку, і ним 

замінюють питомі [хв], [х] ([ф]іртка, [ф]іст, [ф]устка ) – з другого. 

9. Звуки [ǯ] і [ӡ] вимовляємо як складні зімкнено-щілинні звуки, 

де зімкнення плавно переходить у щілину: [ǯ]ерело, ґу[ӡ]ик. 

Помилковою є спрощена вимова: [ǯ] як [ж], а [ӡ] як [з]: хо[ж]у, 

[з]еркало, а також буквалізм у вимові, тобто заміна під впливом 

письма одного складного зімкнено-щілинного звука двома: си[дж]у, 

кукуру[дз]а. 

10. Звук [л] перед голосними заднього ряду [а],[о],[у], а також  у 

середині слова  перед приголосними та в кінці слова вимовляються 

твердо: ка[л]ач, зо[л]ото, [л]уг, го[л]ка, запа[л]. Перед голосними 

переднього ряду [е], [и]  артикуляція цього звука близька до 

напівм’якої: [л
.
]едве,  бу[л

.
]и. Ряд носіїв літературної мови 

вимовляють такий звук і в інших позиціях. Однак твердий звук [л] не 

можна замінювати цілковито м’яким (бі[лʹ]ет) чи  нескладотворчим 

[ў] (горі[ў]ка). 
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11. Звуки [зʹ], [цʹ], [сʹ] вимовляємо як передньоязикові м’які 

свистячі: [зʹ]ать, [цʹ]іна, [сʹ]віт. Помилковою є спричинена 

діалектним впливом вимова замість свистячих м’яких шиплячих [жʹ], 

[чʹ], [шʹ]. 

12. Середньоязиковий звук [й] чітко й виразно вимовляємо 

тільки перед голосними: [й]асен, [й]ого, да[й]уть, [й]едність, 

по[й]ізд. На початку слова перед приголосним, у середині слова 

після голосного перед приголосним та в кінці слова артикулюємо 

нескладотворчий звук [ĭ]: [ĭ]мовірність, ма[ĭ]же, мі[ĭ]. 

13. Горловий [г] вимовляється як дзвінкий щілинний звук в 

українських та запозичених словах: но[г]а, бі[г]ун, порі[г], 

[г]енетика, філоло[г], деле[г]ат. Замість цього горлового звука не 

можна вимовляти ані задньоязикового зімкнено-проривного [ґ], ані 

щілинного [х]. 

14. Задньоязиковий зімкнено-проривний звук [ґ] вимовляємо в 

невеликій кількості українських і давнозапозичених іншомовних 

слів:  а[ґ]рус,  [ґ]ава, [ґ]азда, [ґ]андж, [ґ]анок, [ґ]атунок, [ґ]валт, 

[ґ]валтувати, [ґ]е[ґ]ати, [ґ]едзь, [ґ]ел[ґ]отати, [ґ]ер[ґ]отати, 

[ґ]и[ґ]нути, [ґ]ирли[ґ]а, [ґ]лей, [ґ]ніт, [ґ]о[ґ]ель-мо[ґ]ель, 

[ґ]расувати, [ґ]рати, [ґ]ратчастий, [ґ]речний, [ґ]ринджоли, 

[ґ]рунт, [ґ]удзик, [ґ]уля, джи[ґ]ун, дзи[ґ]а, дзи[ґ]лик та в похідних 

від них, а також у деяких прізвищах: Ге[ґ]ель, [ґ]ала[ґ]ан, 

[ґ]арібальді,  [ґ]ете, [ґ]удзь. 

 

Вимова сполук приголосних 

1. Сонорні приголосні [м], [н], [нʹ], [л], [лʹ], [р] перед іншими 

приголосними своєї вимови не змінюють: тре[м]тіти, кі[н]цевий, 

посу[нʹ]ся, ба[л]ка, па[лʹ]чик, ві[р]те. 

2. Дзвінкі шумні приголосні перед глухими не оглушуються: 

бе[з]пека, бі[г]цем,  ві[д]повідь,  ка[з]ка, кни[ж]ка, о[б]числення,  

горо[б]ці, тяг[т]и.  Проте в  деяких позиціях приголосні [з]  та [г] 

можуть оглушуватися. Початковий [з] перед глухими,  крім 

шиплячих, змінюється на [с]: [с]˯тобою, [с]˯кімнати, [с]ховати. 

Оглушується він і в складі префікса роз-: ро[с]питати, 

ро[с]формувати. Перед глухими шиплячими [ч] і [ш] звук [з] у цих 

позиціях вимовляється як [ш]: [ш]˯чим, [ш:]ити, ро[ш]чесати, 

ро[ш:]ирити. Звук [г] оглушується тільки в окремих словах та 

формах: ле[х]кий, во[х]кий, ді[х]тяр, ні[х]ті, кі[х]ті.  

3. Глухі приголосні [т], [тʹ], [ц], [цʹ], [с], [сʹ], [ч], [ш], [к], [х] 
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перед шумними дзвінкими вимовляються як парні дзвінкі: ту[д]˯би, 

моло[дʹ]ба, пала[ӡ]˯би, кіне[ӡʹ]˯був, ні[з]˯би, про[зʹ]ба, лі[ǯ]ба, 

ли[ж]˯би, Вели[ґ]день, смі[г]˯буде.  

4. Передньоязикові тверді приголосні [д], [т], [ц], [з], [с], [н], [л] 

у сполуці з передньоязиковими м’якими  приголосними 

пом’якшуються: [д’]ля, могу[т’]нє, мі[ц’]ніший, гру[з’]дь, пі[с’]ня, 

та[н’]ці, Ната[л’]ці. Проте між словами та  між префіксом і 

коренем такого пом’якшення немає: пі[д]˯ряскою, чере[з]˯ліс, 

бе[з]людний, ві[д]няти,  ро[з]сістися) (винятки: ві[дʹ:]ачити, 

ві[дʹ:]ілити, де на межі морфем з’являється довгий звук). 

5. Передньоязикові тверді свистячі приголосні [ӡ], [ц], [з], [с]  

можуть також пом’якшуватися  перед напівм’якими губними: 

[ӡ’]вякнути, [ц’]віт, [з’]вір, [с’]вято. 

6. Передньоязиковий зубний дзвінкий [з] перед ясенними 

дзвінкими [ǯ], [ж], а в середині слова  й перед глухими [ш], [ч]  

змінюється на [ж]: [ж˯ǯ]ерела, ро[ж:]увати, бря[ж]чати, 

бе[ж]шумний. 

7. Передньоязикові зубні глухі [ц], [с] перед ясенними глухими 

[ш],[ч] вимовляються як [ш]: Ні[ч]ше, прині[ш:]и, во[ш]чина, 

Пара[ш]чин. 

8. Передньоязиковий зубний [д] перед ясенними шиплячими [ǯ], 

[ч], [ж], [ш] вимовляється як [ǯ]: ві[ǯ:]ерела, слі[ǯ]чий, 

пі[ǯ]живлювати, шви[ǯ]ше.   

9. Передньоязиковий зубний [д] перед зубними свистячими [ӡ], 

[ц], [з], [с] вимовляється як  [ӡ]: ві[ӡ:]веніти, на[ӡ]˯цим, пі[ӡ]земний, 

зві[ӡ]си. 

10. Передньоязиковий зубний [т] перед глухими шиплячими [ч], 

[ш] вимовляється як [ч]: ві[ч:]изна, [ч:]еш, коро[ч]ший. 

11. Передньоязиковий зубний [т] перед глухими зубними 

свистячими [ц], [с]  вимовляється як [ц]: копи[ц:]е, кори[ц:]е, 

болі[ц:]е, бра[ц]тво, сирі[ц]тво. 

12. Передньоязикові ясенні [ж], [ч], [ш] перед м’якими зубними 

[цʹ], [сʹ] змінюються на [зʹ], [цʹ], [сʹ]: кни[зʹ]ці, зва[зʹ]ся, соро[цʹ:]і, 

не му[цʹ]ся, до[сʹ]ці, диви[cʹ:а]. 

11. Звукосполуки [тцʹ], [тʹсʹ] вимовляємо як [цʹ]: ті[цʹ:]і, 

ворі[цʹ:а], си[цʹ:у], живе[цʹ:а], одягає [цʹ:а], гне[цʹ:а]. 

12. У тих звукосполуках, де спрощення в групах приголосних не 

зафіксовано на письмі, відповідного приголосного не вимовляємо: 

шістнадцять – ші[сн]адцять, артистці – арти[сʹцʹ]і, невістчин – 
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неві[шч]ин, студентство – студе[нс]тво,  баластний – бала[сн]ий. 

Типовим порушенням норм вимови сполук приголосних, де 

відбувається асиміляція звуків,  є буквалізм, тобто вимова згідно з 

написанням: вогкий, зжовкнути, віднісши, сонця, відчути, тчуть, 

умиваєшся,  сміються, агентство. 

 

Особливості вимови іншомовних слів 

Більшість іншомовних слів пристосовані до української 

вимови. Проте деякі з них мають орфоепічні особливості: 

1. Поєднання двох голосних на початку, у середині і в кінці 

слова: [ау]диторія, [іо]н, [ае]родром, г[ео]лог, мерид[іа]н, рад[іу]с, 

кан[ое], тр[іо], род[ео]. 

2. Наявність початкових звуків [а], [е] в словах, що належать до 

самостійних частин мови: [а]втобус, [а]кумулювати, [а]тлетичний, 

[е]кспонувати,  [е]лектрика, [е]пічний. 

3. Вимова звука [и] замість етимологічного [і] після  [д], [т], [з], 

[с], [ц], [ч], [ш], [ж], [р] перед наступними  твердими приголосними 

в загальних і деяких власних назвах: д[и]ректор, сат[и]ра, 

аз[и]мут, с[и]нус, нарц[и]с, ч[и]пс[и], маш[и]на, ж[и]рафа, 

тар[и]ф; Алж[и]р, Аргент[и]на, Амер[и]ка, Браз[и]лія, 

Брат[и]слава, Пар[и]ж, Сард[и]нія, С[и]рія,  С[и]ц[и]лія. 

4. Вимова початкового ненаголошеного звука [е] без 

наближення до [и]: [е]волюція, [е]гоїзм, [е]кран, [е]стетика, 

[е]талон, [е]фект, [е]шелон. 

5. Поява вставного [й] перед голосними [і], [е] у середині слова  

та  перед звуком [а]  – в його  кінці: альтру[йі]ст, геро[йі]зм, 

проза[йі]к,  ді[йе]з,  гігі[йе]на, історі[йа], конституці[йа], 

Марі[йа], Софі[йа]. 

6. Пом’якшена та м’яка вимова приголосних перед голосним [е] 

у власних назвах російського походження: [б’е]лгород, [лʹе]сков, 

[п’е]сков, [рʹе]пніна, [сʹе]дов. 

7.  Пом’якшена вимова губних, задньоязикових і горлового 

перед голосними заднього ряду: [б’у]ро, [п’у]ре, [п’у]пітр, 

[м’у]зикл, [м’у]слі, [в’а]земський, [ф’у]зеляж, [к’у]вет, [к’у]рі, 

[х’у]бнер, [х’у]ндай, [г’у]рза, [ґ’а]ур. 

8. Вимова в середині та в кінці слів не притаманних українській 

мові звукосполук приголосних: о[бстр]укція, а[нтр]акт, 

інструме[нт], периме[тр], цилін[др], монітори[нг], дуалі[зм], 

аквана[ўт].   
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9. Вимова звука [г] замість етимологічних [g],  [h] у загальних 

назвах і тенденція їх розрізняти у власних назвах: а[г]регат, 

[г]енерал, тра[г]едія, [г]ерой, [г]уманіст, [г]умор; [г]емін[ґ]вей, 

[г’уґ]о. 

Дотримуватись орфоепічних норм необхідно всім носіям 

усного літературного мовлення. На практиці ж часто-густо 

трапляються три типи орфоепічних помилок: 1) буквалізм, тобто 

відхилення від норми під впливом письма (учи[шсʹ]а, ні[жцʹ]і, 

диви[тʹсʹ]а); 2) вимова під впливом іншої мови (напр., пом’якшення 

шиплячих і звука [р]  чи вимова звука [а] замість [о] в 

ненаголошеному складі під впливом російської мови); 3) відхилення 

під впливом діалектy (напр., вимова [у] замість [о] в ненаголошеному 

складі, оглушення дзвінких у кінці слів та перед глухими 

приголосними в середині слів). 

 

Вправа 1. Вимовте подані  слова  і запишіть їх фонетичною 

транскрипцією. Поясніть вимову звуків [е], [и], [о] в ненаголошеній 

позиції. 

З р а з о к: вела - [веила']: перед складом із [а] - [еи];  ведуть - 

[виеду'т´] перед складом з [ у] - [ие]. 

 

Несла, чому, корова, молода, перлина, черешня, каже, везіть, 

перо, земельний, сивина, зозуля, кому, перерва, вийди, мелодія, 

перина, дитина, мусить, високий, болото, богатир, заєць, 

усміхається, виходять, тихий, сиди, полуниця, йому, борошно, 

винесла, перервати,  електрика,  тривога,  кипіти,  киплять,  ревти,  

реве,  майстер,  веселка, вертихвістка, шило, чепуритися. 

 

Вправа 2. Вимовте і запишіть фонетичною транскрипцією 

слова з губними приголосними. Поясніть вимову цих звуків. 

З р а з о к:  біля - [б’і'л´а] – напівм’яка вимова [б] перед [і]; 

голуб - [го'луб] – тверда дзвінка вимова [б] у кінці слова. 

 

Вісім, степ, верф, півень, кров, мовчить, віник, свято, бюро, 

пюре, воля, в’юн, рибка, сім, фонема, фільм, хвороба, хвіртка, хвіст, 

взявши, куб, мов, голубка, сопілка, в’ється, дзвякати, цвях, 

різдвяний, цікавість, білка, бюргер, мюзикл, Мюнхен, пюпітр, 

тризуб, заввишки, місто, люб’язно, п’ятеро, дибки. 



111 

 

Вправа 3. Вимовте і запишіть фонетичною транскрипцією 

слова з передньоязиковими приголосними. Поясніть вимову цих 

звуків. 

З р а з о к: хлопець - [хло'пеиц´] – м’яка вимова [ц´] у суфіксі –

ець; буквар - [буква'р] - тверда вимова [р] у кінці слова. 

 

Степ, синиця, воротар, рябий, зяблик, козацький, сільський, 

празький, кукурудза, сьогодні,  приказка,  лампа,  клуб,  колонія,  

ціна,  тютюн,  дьоготь,  секретар,  сядьмо, молотьба, заєць, палац, 

холодець, клацнути, поле, лихо, вид, зараз, огляд, паровоз, тема, 

електрон, дев’ять, зело, дзеркало, легенько, цемент, везе, семеро, 

небеса, лев, перерва, бац, молодиця, вересень. 

 

Вправа 4. Поясніть вимову передньоязикових звуків перед [і]. 

З р а з о к:  дід - [д´і'д] - м’яка вимова [д´] перед [і];дід і баба - 

[д´і'д іˬба'ба] – тверда вимова [д] перед [і] на межі  між словами. 

 

Діло, дім, тіло, тім’я, тік, потік, зів’ялий, молоді, ситі, 

медінститут, безініціативний, лис і собака, водій, дзінь, сім’я, умиті, 

горді, радість, урочистість, сизі, зір, сік, ситість, Антін, Полісся, 

сутінь, безіменний, відійти, розім’ятися, розіграш, ліки, порічки, 

синій, слід, дізнатися, відкритість, розсіл, педінститут, син і батько, 

безідейний, без іскри, від Івана, ліцензія. 

 

Вправа 5. Вимовте і запишіть фонетичною транскрипцією 

слова з шиплячими приголосними. Поясніть вимову цих звуків. 

 

Ніч, чому, щастя, чари, ніщо, чобіт, миша, річ, пошана, 

бережіть, обличчя, подорожжю,  шість,  чоловік,  піддашшя,  

узвишшя,  печінка,  бережіть,  жупан,  парашут, журі,   узбережжя,   

на   груші,   пишіть,   мовчать,   спішать,   кличуть,   лежи,   

колишуть, зустрічати, почин, заміжжя, через. 

 

Вправа  6. Подані слова  запишіть  фонетичною  

транскрипцією  і вкажіть,  які звуки позначають  на письмі 

буквосполуки дж, дз. 

 

Підземний, дзеркало, ходжу, джем, ґудзик, дзиґа, 
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підживлювати, броджу, народження, джаз, дзвеніти, відзвук, 

відзначати, віджити, надзвичайний, Джакарта, паранджа, джеркотіти, 

дзвякати, дзижчання, дзуськи, надземний, джентльмен, відзнака, 

переджнивний. 

 

Вправа 7. Вимовте і запишіть фонетичною транскрипцією 

слова із середньоязиковим, задньоязиковими  та горловим. Поясніть 

вимову цих звуків. 

 

Тонкий, хід, кіт, тихі, схід, майже, тонкий, лихий, тугі, в’язка, 

кюрі, Хюбнер, гімн, гяур, гість, макітра, йти, дзенькіт, голос, Київ, 

їдкий, хитрий, вихідний, ґанок, ґирлиґа, як же, Великдень, рюкзак, 

хижий, гайнути, дорогий. 

 

Вправа 8. 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. 

 

Вправа 9. З’ясуйте особливості вимови дзвінких і глухих у 

сполуках з іншими приголосними та в кінці слів. 

 

Свій, холод, колодка, тут же,  як же, просьба, боротьба, 

вогко, гриб, розсідлати, розчистити,  без твоєї, розкидати, 

розпитати, розщедритися, пліт, вужче, черезсідельник, зсістися, 

зцідити, без жалю, без чобіт, грудка, стежка, нагідки, з жалю, нігті, 

пізня, дужки, відповідати, безкровний, берегти, твір,  звідти, звідкіля, 

обчислювати, обкладати, обтічно, звір, цвіт, рівно, вийшов. 

 

Вправа  10. Визначте особливості  вимови іншомовних слів. 

 

Вятка, Дізель, біном, інженер, автор, експансія, гігієна, радіо, 

окуляри, Ґете, аґрус, ґрунт, матеріальний, бюлетень, міністр, 
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моніторинг, еліта, пацієнт, тріумф, театр, шифр, диктор, Олександр, 

гуманізм, дантист, Алжир, Цюрих, Шіллер, руїна, бидло, індустрія, 

індустріальний, депонент, експерт, пірует, концерт, десант, монарх, 

естетика, фюзеляж, шифр, автомобіль, айсберг, фізика, екран, 

екзекуція, евкаліпт, евфемізм, Сєров, олігарх, Олімп. 

 

Вправа 11. Подані тексти запишіть фонетичною 

транскрипцією і визначте особливості вимови голосних і 

приголосних звуків. 

 

І. Містечко в сяйві ночі біле. 

 Невже ж тут друзів не згадать?  

Росли ми разом і п’яніли, 

кохаючи п’янких дівчат.  

Таїлися від мрій бентежних,  

вдавали гордих і твердих 

і рвались в обшири безмежні,  

що нам стелилися до ніг.  

Дарунків повна юність світла,  

мов скриня сповнена скарбів,  

та мрія – ночі тьмяна квітка –  

вела, де обріїв межа 

манила, мов любовний спів.  

Щербились леза на ножах 

і спалювались поривання.  

Квітчались місяцем доми,  

і тремтячи кохали ми, 

хоча соромились кохання (Б.-І. Антонич). 

ІІ. Але в тому диво-царстві, Зневажаючи закон, 

Жив у мандрах і митарстві 

Добрий дядько Лоскотон. 

Він приходив кожний вечір 

 – Хай чи дощ іде, чи сніг – 

До голодної малечі 

І усім приносив сміх. 

Мав він вдачу теплу й щиру,  

Ще й лукавинку в очах. 

І була накидка сіра 

В Лоскотона на плечах.  
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Лоскотливі мав він вуса 

І м’якенькі, наче пух. 

І м’яке волосся русе 

Розсипалося до вух. 

Він як прийде, залоскоче, 

То сміється, хто й не хоче (В. Симоненко). 

ІІІ. Росте черешня в мами на городі,  

Стара-стара, а кожен рік цвіте,  

Щоліта дітям ягодами годить, 

Хоча й вони не дякують за те.  

Живе старенька мати у господі –  

Невтомні руки, серце золоте.  

Щодня і дітям, і онукам годить,  

Хоч рідко хто з них дякує за те. 

Ну що ж, про вдячність забувають люди,  

Душа сліпа у щасті, а проте 

Вони – прозріють, але пізно буде: 

Черешня всохне, мати – одцвіте (М. Луків). 

ІV. Живеш у місті. На двадцятий поверх 

 коріння не дотягується – значить, 

й землі не чуєш, і небес діброви 

далеко теж… Душа в жалів кріпачить. 

В тролейбусах, у тлумі, в миготінні  

зітерлась шкіра: ріже по живому  

байдужості пила, іржа цинізму й ліні… 

Між рідних двох домів залишився без дому.  

Надвечір у будинку свого рамку 

вповзаєш, як бджола, що загубила вміння  

любити мед, і мучишся до ранку, 

і терпиш, і клянеш гидке своє терпіння… (І. Малкович). 

V. Як час іде. Старі будівлі міста,  

З могутністю каріятид суворих 

Чи легкістю ажурних колонад,  

Неначе загубились за новими: 

За сірістю бетонних монобльоків,  

За тінню хмаросягів, де панує  

Модерна безнадія простих ліній,  

Какографічна і бездарна. Буря  

Звалила той найвищий евкаліпт, 
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Який здавався непорушно-вічним (І. Качуровський). 

 

Практичне заняття № 15 – 16 
 

Графіка і орфографія 
 

1. Поняття "графіка". Графема як основна одиниця графіки. Графема 

і алограф. 

2. Співвідношення між буквами і фонемами. Український алфавіт. 

3. Позначення на письмі м’яких приголосних фонем. 

4. Позначення на письмі довгих приголосних звуків. 

 5. Орфографія як наука. Основні поняття орфографії: орфограма, 

орфографічне правило, принцип правопису. 

6. Орфограми буквені і небуквені. 

7. Принципи українського правопису: фонетичний, фонематичний 

(морфологічний), традиційний, смисловий. 

8. Транскрипція і транслітерація. 

9. Правила переносу частин слова  з рядка в рядок. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, с. 162 – 181; 5, с. 402 – 417;  6, с. 101 –115; 7; 

10;  22, с. 86 – 97; 25, с. 126 – 144;  27, с. 58 – 59. 

 

Графіка (грец.  γξαζηθή,   від  γξάζω   –  писати) – ц е  

сукупність  усіх  рукописних  та друкованих знаків певної 

писемності (графеми, розділові знаки, шрифтові різновиди), а також 

розділ мовознавства, що вивчає співвідношення писемних знаків зі 

звуковою системою мови. Основним поняттям графіки є графема 

(від грец. γξαζή – запис, накреслення), тобто узагальнене 

найменування букви незалежно від того, яка вона – велика чи мала, 

писана чи друкована. Окрема буква – це алограф (напр., мала 

друкована буква б (бе) – алограф графеми б (бе). Сукупність букв, 

розташованих в усталеному порядку, називається алфавітом (від 

назв двох перших букв грецького алфавіту  Δ (альфа) і Β (бета, 

новогрецьке віта), азбукою (від назв двох перших букв 

старослов’янського алфавіту А (аз) і Б (буки) чи абеткою (від 

найменувань  двох перших букв українського алфавіту а і б). 

Український алфавіт складається з 33 букв, які бувають великі й малі 

(крім и та м’якого знака), друковані й писані. 

Кожна із 6  букв алфавіту а, о, у, е, и, і позначає  на письмі 
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одну голосну фонему, а кожна із 13 літер б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, ґ, к, х, 

г, й – одну приголосну фонему. Літери ї, щ завжди відображають на 

письмі дві фонеми – /йі/ та /шч/, а буквосполуки дж, дз можуть 

позначати і одну фонему (си/ǯ/у, /ӡ/бан),  і дві (ві/дж/нивувати, 

пі/дз/емний) залежно від місця в слові (у середині морфеми чи між 

префіксом і коренем). Буква ь (м’який знак) не позначає жодної 

фонеми. 

Українська мова мова не має окремих літер для відображення 

на письмі твердих і м’яких приголосних фонем. Тому фонемне 

значення букв д, т, ц, з, с, н, л, р залежить від їх сполучуваності. 

Перед буквами я, ю, є, і, ь вони відображають м’які фонеми, а в 

інших буквосполуках  – тверді. 

Букви я, ю, є теж позначають по одній або по дві фонеми 

залежно від оточення: після приголосних – одну голосну фонему 

(/дʹа/дько, /лʹу/бов, хат/нʹе/), а на початку слова, після букви на 

позначення голосного в середині та кінці слова, після апострофа і 

м’якого знака – дві фонеми (/йа/, /йу/, /йе/): явір – /йа/вір,  мають – 

ма/йу/ть, твоє – тво/йе/, п’ять – п/йа/ть, кольє – коль/йе/. 

Дві однакові букви, крім вв, передають на письмі один довгий 

звук: оббити – о[б:]ити, віддати – ві[д:]ати, розрісся – розрі[cʹ:а], 

суддя – су[дʹ:а], почуття – почу[тʹ:а], піччю – пі[ч’:у], виллє – 

ви[лʹ:е
и
], навмання – навма[нʹ:а] (але:  бовваніти  – бо[ўв]аніти, 

співвітчизник – спі[ўв]ітчизник). Довгий звук може позначатися і 

двома різними буквами, якщо він виник унаслідок сучасної повної 

асиміляції приголосних звуків: дивуєшся –  дивує[cʹ:а], в’ється – 

в’є[цʹ:а], нитці – ни[цʹ:]і, сорочці – соро[цʹ:]і, закві[тч]аний – 

закві[ч:]аний. 

Орфографія (грец. όξϑνγξαζία – правопис, від όξϑόο – 

правильний і γξάζω – писати)  – це історично сформована й 

загальноприйнята система правил щодо способів передавання 

звукового мовлення на письмі, яка разом із пунктуацією становить 

правопис даної мови. Вона визначає правила передавання звуків 

(фонем) літерами, написання слів разом, окремо й через дефіс, 

уживання великої літери, правила переносу слів з рядка в рядок, а 

також регулює правила написання афіксів і закінчень відмінюваних 

слів. 

Основними поняттями орфографії як науки є орфограма, 

орфографічне правило, принцип правопису. Орфограма (від  грец.  

όξϑόο  –  правильний  і  γξάκκα  –  писемний  знак,  літера)  – це 
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написання за відповідними правилом чи традицією, яке вибирається з 

кількох можливих. За ознакою вибору з кількох варіантів однієї 

літери розрізняють літерну (буквену) орфограму, а якщо вибір 

здійснюється з кількох варіантів написання слова – разом, окремо, 

через дефіс  чи з’ясовується місце переносу з рядка в рядок, то 

орфограма нелітерна (небуквена). Прикладом буквеної орфограми 

може бути написання букв е, и в ненаголошеному складі, а 

прикладом небуквеної – написання частки не з різними частинами 

мови. Орфографічним називається правило, яке застосовується до 

тієї чи іншої орфограми. 

Орфографія сучасної української літературної мови базується 

на чотирьох принципах: фонетичному, морфологічному, 

традиційному (історичному), смисловому (диференціювальному). 

Фонетичний принцип – це написання слова згідно з його 

літературною вимовою в межах тієї самої морфеми. Наприклад, у 

фомах давального відмінка іменника рука кінцевий твердий 

приголосний кореня, тобто звук к, чергується із м’яким цʹ, що і 

відображено на письмі: рука – руці. Інші приклади написань за 

фонетичним принципом::  

1) префікс з перед дзвінкими приголосними і с – перед глухими 

к, п, ф, т, х: збити, змити, зробити, звити, згаяти; сказати, 

спитати, сфотографувавти, стиха, схов; 

2) і на позначення звука [і] незалежно від його походження: сіно, 

діло, віл, хід, осінь, шість; 

3) а на місці колишнього звука [о] в словах із наступним 

наголошеним складом зі звуком  [а]:  багатий, гарячий, калач, 

кажан, качан, хазяїн, халява; 

4) у на місці колишнього звука [о]: будяк, купувати, ступати, 

яблуко, яблуня; 

5) о, е після шиплячих: пшоно – пшениця, чотири – четверо, 

шостий  – шести; учора, жовтий, жолудь,  човен, вечеря, печера, 

женити, пожежа, шептати; 

6) слова, де відбулося спрощення груп приголосних: проїзний, 

пісний, щасливий, гончар, тижневий, серце, тиснути; 

7) слова, у яких внаявні  історичні чергування голосних і 

приголосних звуків:  кров - кривавий, козак – козацький, козацтво, 

приїздити – приїжджати; 

8) подвоєння букв на позначення довгого звука: стаття, 

читання, зілля, подорожжю, зрання, ллють, тонна, манна, вілла, 
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мулла; 

9) м’який  знак після м’яких приголосних і його відсутність 

після твердих: сільський, трьом, сьогодні, тьохкати; сім, воротар, 

степ, насипте.  

Морфологічний принцип полягає в тому, що ті самі морфеми 

пишуться однаково незалежно від вимови окремих звуків. Так, у  

формі книжці вимовляємо звук [зʹ], хоч пишемо букву ж, бо її маємо 

в інших формах цього слова та споріднених словах: книжка, книжки, 

книжечка, книжковий, книжник. За морфологічним принципом 

пишемо:  

1) е, и на позначення ненаголошених звуків [е], [и]: перо, весло, 

вечірній, плести; подих, тихесенько, письмовий, життя;  

2) о перед складом з наголошеними [у], [і]: голубка, кому, тобі, 

ходіть;   

3) префікс з перед глухими приголосними (крім [к], [п], [т], [ф], 

[х]): зсадити, зсістися, зцілити, зчорніти, зшити; 

4) г перед глухими в окремих словах і формах: легкий, вогкий, 

пругкий, нігті, кігті, дьогтю; 

5) букви на позначення глухих приголосних перед дзвінкими: 

якби, баскетбол, молотьба, просьба, лічба;  

6) букви на позначення твердих приголосних (крім [л], [р]) перед 

м’якими: громадянський, тліти, Настя , кузня, міцніший, днювати. 

7) дієслівні форми з кінцевими -шся, -ться: готуєшся, просишся, 

спираєшся; молиться, спиться, намагається; 

8) букви на позначення шиплячих перед м’якими  свистячими і 

свистячих перед шиплячими: змажся, гілочці, мишці; розчулитись, 

безжурно, зжовкнути, підрісши, мисчина;  

9) букви д, т перед буквами на позначення свистячих і 

шиплячих: відчуття, відшумітити,  підзахисний,  відступ, отче, 

натще, митця, ситцевий; 

10) т у сполуках, де у вимові наявне  спрощення: карпатський, 

братство, студентський, студентство, гімнастці, невістчин, 

шістнадцять, шістдесят, шістсот;  

11) чн у словах, де у вимові приголосні розподібнюються: 

місячний, пшеничний сонячний,  яєчня. 

Традиційний, або історичний, принцип – це написання згідно 

з традицією, не зумовлене ані прагненням передати звуковий склад 

слова, ані зберегти однаковий фонемний склад морфеми. 

За традицією пишемо: 
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1) я, ю, є, ї, щ, якими позначаємо дві фонеми: ягода, мріють, 

моє, щастя; 

2) я, ю, є, що позначають м’які приголосні фонеми: зяблик, 

сюди, миттєвий; 

3) дж, дз на позначення однієї фонеми: джміль, воджу, дзеркало, 

ґудзик; 

4) слова зі звуками [е], [и], що не перевіряються наголосом: 

левада, легенда, леміш, лепеха, кизил, кинджал, кишеня, лиман, 

лимон;  

5) і після д, т, з, с, р, ш  в іншомовних власних назвах: Дізель, 

Тібор,  Зіммель, Сідней, Гаррінча, Шіллер;  

6) подвоєні букви в тих інщомовних назвах, де вони не 

позначають довгого звука: Андорра, Брюссель, Голландія, Марокко, 

Мюллер,  Ніцца, Таллінн;  

7) окремо прислівники, правопис яких потрібно запам’ятати: без 

відома, без ладу, без угаву, без упину, в міру, в ногу, до вподоби, до 

пари, до пуття, на зло, на совість, на щастя, під силу, під час, по 

змозі, по троє; 

8) частки аби, ані, де, що, як разом,  а казна, хтозна, будь, 

небудь, бо, но, то, от, таки  – через дефіс: абихто, аніскільки, 

деякий, щонайбільше, якнайкраще, казна-коли, хтозна-як, будь-що, 

де-небудь,читай-бо, ходи-но, як-от, все-таки. 

Смисловий, або диференціювальний, принцип  полягає у 

використанні графічних засобів для розрізненння значень слів. Згідно 

з цим принципом розрізняємо написання:  

1) загальних і власних назв (мала буква – велика буква): долина 

– Долина (місто), горобець – Горобець (прізвище);  

2) прислівників та прийменниково-іменникових форм (разом – 

окремо): догори – до гори, удень – у день, назустріч – на зустріч;  

3) прислівників та прийменниково-іменних форм (через дефіс – 

окремо): по-перше – по перше, по-нашому –  по нашому, по-

українському – по українському; 

4) не з іменниками, прикметниками, прислівниками (разом – 

окремо): небезпека –  не  безпека,  недавній  – не давній, немало –  не 

мало. 

Основними принципами правопису вважаються фонетичний й 

морфологічний, а допоміжними – традиційний і смисловий. 

Учені також виокремлюють два способи правописного 

засвоєння іншомовних слів – транскрипцію та транслітерацію. 
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Транскрипція – це запис іншомовного слова відповідно до 

його звучання в мові-позичальниці, що дає змогу наблизити вимову 

іншомовного слова до питомого. Так, у різних західноєвропейських 

мовах приголосні, на відміну від українських, перед [і] не 

пом’якшуються. Це призвело до появи т.зв. «правила дев’ятки»,  

згідно з яким і після 9 букв в іншомовних словах перед 

приголосними замінюємо  літерою и, що позначає в українській мові 

близький до [і]  звук, перед яким приголосні вимовляємо твердо: лат. 

recidivus – укр. рецидив, франц. tirage – укр. тираж, італ. sciroppo – 

укр. сироп, англ. transistor – укр. транзистор. 

Транслітерація – це побуквене відтворення іншомовного слова 

або його частини графічними засобами мови-позичальниці. В 

англійській мові, наприклад, існує ряд слів, що мають кінцеву 

буквосполуку ng, де g не позначає жодного звука: leasing,  

monitoring, traіning. В українських відповідниках зберігається її 

буквений  відповідник – літера г: лізинг, моніторинг, тренінг. На 

практиці ж транскрипція і транслітерація,  як у вищезгаданих 

англіцизмах, часто поєднуються навіть у межах того самого слова. 

Існують також окремі правила переносу частини слова з рядка 

в рядок. Їх поділяють на  орфографічні та технічні. 

В основу орфографічних правил покладено таке правило: 

частини слова з рядка в рядок переносимо за складами: мо-ло-дий,  

по-свя-та, вір-ші. 

При цьому:  

1)  Не розриваємо буквосполук, що позначають один 

приголосний звук: ґу-дзик, а не ґуд-зик,  си-джу, а не сид-жу; 

2) Не залишаємо в попередньому рядку і не переносимо до 

наступного рядка  складу, що позначається однією буквою: а-бо, мо-

я;  

3) Не відриваємо однієї букви від кореня, префікса, складного 

чи складноскороченого слова: ви-знати, а не виз-нати, роз-бити, а 

не ро-збити,  чотири-стінний, а не чотирис-тінний, студ-рада, а не 

сту-драда;  

4) Не розриваємо  ініціальних складноскорочених слів: НТШ, 

УПА, УАПЦ, НБУ; 

5) За збігу приголосних в корені чи суфіксі  чи на межі між 

ними слово для переносу можемо членувати довільно: ві-дро і від-ро, 

студе-нтство, студен-тство, студент-ство, студентс-тво і 

студентст-во; 
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6) Двояко можемо членувати для переносу слова з довгими 

звуками, що позначають один довгий приголосний звук: почу-ття і 

почут-тя, зра-ння і зран-ня. 

Крім того, існує ряд технічних правил переносу:   

1) Граматичні закінчення не можна відривати від цифр: 3-ій, а 

не 3-//ій, 19-го, а не 19-//го;  

2)  М’який знак і апостроф залишаємо в попередньому рядку: 

від’-єднати, діть-ми; 

3) Від прізвища не можна відривати ініціалів та інших мовних 

скорочень: І.Я.Франко а не І.Я.- Франко, гр. Петрів І.П. , а не гр.- 

Петрів І.П.;  

4) Не розриваються також скорочення слів чи цифри і 

скорочення при них: і т.п., а не і-т.-п. або і т.-п;  т-во, а не т-//во; 

2014 р., а не 2014 - р. або 20-14 р., 16 м
2
, а не 16- м

2
. 

 

Вправа  1.  Визначте,  у  котрому  слові  кількість  букв  і  

фонем  не  збігається. Порівняйте графічний і фонемний записи цих 

слів. 

З р а з о к:  3. Дзенькіт - /ӡен´кіт/ ( 8 букв - 6 фонем)… 

 

Варіант І. 1. Лють. 2. Ходжу. 3. П’ятеро. 6. Пісня. 7. Синє. 8. 

Пір’їна. 9. Дзьоб. 10. Щебіт. 11. Походжає. 12. Листя. 13. Щебінь. 14. 

Доля. 15. Сьомий. 

Варіант ІІ. 1. Коріння. 2. Ллють. 3. Вищий. 4. Приязнь. 5. 

Виряджають. 6. Кольє. 

7. Пов’януть. 8. Подзенькувати. 9. Весілля. 10. Край. 11. Країна. 

12. Мальований. 13. Поголів’я. 14. Заздрість. 15. Підземелля. 

Варіант ІІІ. 1. Червень. 2. Ізраїль. 3. Літопис. 4. Свято. 5. 

Клювати. 6. Знання. 7. Для. 8. Щось. 9. П’ють. 10. Видзвонює. 11. 

Дещиця. 12. Кажан. 13. Лисячий. 14. В’ються. 15. Японець. 

Варіант ІV. 1. Щастя. 2. Осьде. 3. Вищий. 4. Ночівля. 5. 

Кав’ярня. 6. Нищать. 7. Педаль. 8. Заплющити. 9. Здоров’я. 10. 

Рослинність. 11. Сторіччя. 12. Риб’ячий. 13. Саджанець. 14. 

Дзвякнути. 15. Заряджає. 

Варіант V. 1. Ластовиння. 2. Кукурудзяний. 3. Щирість. 4. 

Віють. 5. Підживлення. 6. Юність. 7. Чогось. 8. Щоденник. 9. 

Пам’ять. 10. Любий. 11. Надземний. 12. Солов’їний. 13. Заява. 14. 

Тюлень. 15. Походжають. 

Варіант VІ. 1. Росяниста. 2. Дзенькає. 3. Чаєня. 4. Поруччя.  
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5. Якось. 6. Як-небудь. 7. Чиїсь. 8. Відгомін. 9. Баюра. 10. В’язка. 

11. В’ється. 12. Розіб’ю.13. Портьєра. 14. Честь. 15. Діяльність. 

Варіант  VІІ.  1.  Солов’їний.  2.  Безголів’я.  3.  

Заощадження.  4.  Мільйон.  5. Кав’ярня. 6. Від’їжджають. 7. 

Зустріччю. 8. Мавпячий. 9. Морквяний. 10. Колись. 11. Черкащина. 

12. Переджнив’я. 13. Зав’язь. 14. Джем. 15. Щупають. 

Варіант  VІІІ.  1.  Горище.  2.  Приязнь.  3.  Льодовик.  4.  Цвях.  

5.  В’їжджає.  6. Рятівник. 7. Вощина. 8. Різдвяний. 9. Перець. 10. 

Відзимувати. 11. Приєднати. 12. Пів’яблука. 13. Досить. 14. 

Переджнив’я. 15. В’ючитись. 

Варіант ІХ. 1. Дощ. 2. Щебінь. 3. Чуйність. 4. Каміння. 5. 

Льох. 6. Ліщина. 7. Подзьобує. 8. Мотуззя. 9. З’явитись. 10. Пір’я. 11. 

Юрба. 12. Малюнок. 13. Підзамче. 14. Зародження. 15. Верб’я. 

Варіант Х. 1. Безглуздя. 2. Чомусь. 3. Київщина. 4. Міняють. 5. 

Надходження. 6. Гаївки. 7. Джигіт. 8. Задзеркалля. 9. Явище. 10. 

Ювіляр. 11. Вівсянка. 12. З’єднати. 13. Гущавина. 14. Ґирлиґа. 15. 

Китаєць. 

 

Вправа  2.  З’ясуйте,  які  букви  українського  алфавіту  

можуть  позначати  дві фонеми. Назвіть ці букви і наведіть 

приклади їх подвійного вживання. 

З р а з о к: буква д (де) – фонеми /д/ і /д´/: /дес´/ і /д´ател/. 

 

Вправа  3.  Слова  з  поданого  уривку  запишіть  в  

алфавітному  порядку.  Усно назвіть букви, з яких складається 

кожне слово у першому реченні. 

Якщо в нашому сьогоденні, де все міняється навально й 

безладно, мерехтячи, мов екран зіпсутого телевізора, ще 

зберігаються судження, котрих не соромно виголошувати з 

категоричною певністю, то для мене одним із таких є переконання, 

що письменницьке заняття вельми подібне до заняття дитини – обом 

належиться ставити питання, а не відповідати на них. Уже майже 

неймовірним видається, що ще яких п’ятдесят літ тому мислитель 

ранґу Камю міг уявляти письменника лікарем в ураженому чумою 

світі. Досвід минулих п’яти десятиліть мав би зцілити нас од 

подібної пихи: виявилось-бо, на наше прегірке розчарування, що 

література не має явного, видимого впливу на перебіг історичних  

подій.  Наявність  плеяди  першорядних  поетів  і  прозаїків  не  

врятувала  ні Грузію  –  від  сповзання  в  національний  безум,  ні  
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народи  колишньої  Югославії  –  від жахіття громадянської війни. 

Наприкінці століття мусимо скромно визнати, що час літератури 

плине паралельно і, в лінійному вимірі, незбіжно з часом історії (О. 

Забужко). 

 

Вправа 4. Виберіть з переліку слова із буквами або 

буквосполуками на позначення м’яких фонем або поєднання м’яких 

фонем з голосними. Назвіть ці букви і запишіть слова 

фонематичною транскрипцією. 

З р а з о к: синь – буквосполука  нь: /син´/, ясен – буква я: 

/йасен/, юність – буква ю, буква н перед і, буквосполука ть: 

/йун´іст´/. 

 

Чогось,  кошеня,  ялина,  біда,  бур’ян,  кіт,  збіжжя,  камінь,  

тюль,  розповідати, в’ється, подорожжю, слухняний, з’їсти, віник, 

бюро, ластівка, колосся. поруччя,  дозвілля, сміло, крихітка, ґедзь, 

європейський, дівча, дзявкати, кудись, любов’ю, замість, пюпітр, 

узвишшя,  хідник,  юнак,  апельсин,  тятива,  тюльпан,  справжнє,  

сюди,  пір’я,  брязкіт, вугілля, користь, збіжжя, кисіль, дзюркіт. 

 

Вправа 5. Згадайте і запишіть по  5 слів з комбінаторними 

напівм’якими виявами 13 твердих приголосних фонем: /б/, /п/, /в/, /м/, 

/ф/, /ǯ/, /ч/, /ж/, /ш/, /ґ/, /к/, /х/, /г/. Назвіть букви, які позначають ці 

звуки. 

З р а з о к: білий - [б’і'лиĭ]: буква б (бе)… 

 

Вправа 6.  Слова із довгими звуками спочатку поділіть на дві 

групи  згідно з характером позначення довготи на письмі: 1) довгий 

звук – дві однакові букви; 2) довгий звук – дві різні букви. Після 

кожного слова вкажіть на причину появи довготи. 

З р а з о к: 1) віддати: [д:] – дд (збіг на межі між префіксом і 

коренем); манна: [н:] – нн  (слово іншомовного походження); 

волосся [с´:] – сс (повна асиміляція звука [й]). 2) вітчизняний [ч:] – 

тч (асиміляція за місцем і способом творення). 

 

Відділяти, тонна, дозвілля, клоччя, розженуть, квочці, 

голиться, оббити, денний, вілла, суконний, юннат, безземельний, 

розжитися, передпліччя, зрання, міццю, суддя, рілля, хусточці, 

віддзеркалювати, оббити, переддень, роззброювати, мотуззя, 
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копитце, боріться, кривиться, ллють, вчення, почуття, тітці, брутто, 

спросоння, беззоряне, осінній, вилляти. 

 

Вправа 7. З поданих фонем складіть слова і запишіть їх. 

З р а з о к: /к/, /ґ/, /у/, /и/, /ӡ/ - ґудзик. 

 

1. /м/, /а/, /а/, /т´/, /й/, /п/. 2. /к/, /у/,/л´/, /л´/, /а/. 3. /с´/, /ш/, /о/, 

/ч/. 4. /н´/, /е/, /а/, /в/, /й/, /з/. 5. /ǯ/,/і/, /м/, /л´/. 6. /і/, /н/, /у/, /г/, /л´/, /ǯ/. 

7. /ґ/, /ӡ/, /а/, /и/. 8. /ц´/,/а/, /е/, /з/, /й/. 9. /н/, /н´/, /н´/, /о/, /ǯ/, /р/, /а/, /е/, 

/а/. 10. /в/, /о/, /н/, /м/, /а/, /л´/, /е/. 11. /і/, /а/, /й/, /н/, /д´/, /а/. 12. /н´/, 

/ж/, /е/, /д/, /т/, /и/. 13. /а/, /о/, /ǯ/, /б/, /л/. 14. /к/, /в/, /а/, /а/, /й/, /з/. 15. 

/а/, /й/, /с´/, /м/, /і/. 16. /ч/, /т´/, /у/, /ӡ´/, /р/, /и/. 17. /а/, /а/, /р/, /н/, /і/, /й/, 

/к/. 18. /п/, /і/, /р/, /о/, /а/. /ж/, /з/, /ж/, /а/. 19. /а/, /е/, /ч/, /ш/, /н´/. 20. /і/, 

/й/, /д/, /з/, /і/, /в/, /д/. 21. /н´/, /н/, /н´/, /ǯ/, /а/, /о/, /р/, /е/, /а/. 

 

Вправа 8. З 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. 

1. [ж’:, б’, і, з, а]. 2. [ц´, еи, а, а, н, с, ǯ]. 3.[н, н, г, и, а, еи, ĭ, ĭ]. 4. 

[ч, т´:, у, а, і, в’, ǯ ] . 5. [ӡ, еи, еи, і, в’, н, п , р ]. 6. [ґ, і, ґ’, е, л, т].  7. 

[ц´, с, у, т´:, а, в’, і]. 8. [ие, е, и, ш, в, в, н, ĭ]. 9. [і, т´, с´, ч,  ш, р, д, е]. 

10. [ў, н´:, о, а, п, ч, а]. 11. [ие, у, м, ч, а, с´:]. 12. [у, у, й, р, п, а, т´, ц´]. 

13. [н´:, ĭ, а, і, р].  14. [й, у, е, в’, і, л, ĭ]. 15. [л, еи, к, ǯ, о ]. 16. [ĭ, ў, о, 

и, ґ, н, р, н, у, т]. 17. [н´, а, о, ч, ш, д´ ]. 18. [в’, х, ц´, а]. 19. [к, н, и, т, 

о, ж:, ў, у]. 20. [р, ие, с´, і, л´, й, ў, п, а]. 21. [ц´:, і, а, ч, ў]. 

 

Вправа 9. Виберіть з переліку слова з буквами, які не 

позначають жодного звука. Запишіть їх фонетичною 

транскрипцією і назвіть ці літери. 

З р а з о к: шістдесят - [ш’іздес´а'т]: буква т (те). 

 

Тижневик, студентський, людство, проїзний, щасливий, 

шістсот, туристський, пестливий, пропагандистський, агентство, 

шістнадцять, мостиський, товариський, братство, кожний, четвер, 

студентці, невістці, пісний, доцентський, дрогобицький, 

реформістський, міський, найвищий, мисчина, ліщина, британський, 

дилетантський, кістлявий, вісник, заводський, сирітство, птаство, 
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юнацтво, братство, спартанський, велетенський, кістці. 

 

Вправа 10. Запишіть слова спочатку графічно, а потім 

фонематичною та фонетичною транскрипцією і підкресліть в них 

звуки, які є комбінаторними виявами приголосних фонем. Назвіть ці 

фонеми, їх звукові вияви, а також букви, якими вони позначаються 

на письмі. 

З р а з о к: просьба - /прос´ба/ -  [про'з´ба]: фонема /с´/ - звук 

[з´] – буквосполука сь (ес + м’який знак). 

 

Гостинці, дігтяр, розпитати, дошці, сорочці, тчуть, молотьба, 

ось де, тут же, як би, днювати, тут дзеркало, наважся, розчесана, 

морочся, осьде, так би, над джерелом, під черешнею, надзвичайно, 

підживлений, качечці, петля, пізня, після, усміхаєшся, болітце, ось 

дуб, розчулення, безжально, пасеться, ялинці, обійстя, казці, 

президентський, гостя, безжурний, з човна, ворітця. 

 

Вправа 11.   Визначте принципи   правопису виділених 

орфограм і коротко обґрунтуйте свій вибір. 

З р а з о к: весна – морфологічний (уживання букви е  в усіх 

спільнокореневих словах незалежно від характеру позначуваного 

звука); спитати  - фонетичний (уживання префікса с- згідно зі 

звучанням). 

 

Сформувати, калач, чотири, шести, розпитати, студентство, 

птаство, брутто, соняшник, проїзний, шістнадцять, бризнути, 

густесенький, зсунути, зцідити, дрогобицький, пестливий, нью-

йоркський, братство, препоганий, їжак, яблуко, розчищувати, піч, 

дім, легкість, синь, верб’я, пророцтво, женити, гілці, камінчик, 

серце, празький, пропагандистський, щастя, відколоти, прірва, 

прийти, мірра, премудрий, приказка, вивчення, Петренко, лисеня, 

тижневий, ношею, вужчою, морочся, стелиться, пам’ять, броджу, 

тиснути, шістсот, сонячний, сплутати, розчаруватися, діжці, 

зжовкнути, безжурно, торішній, туристський, казахський, мисчина, 

вощина, прибити, прецікавий, зжати, солдатський, якби, козацтво, 

ягода, піввідра, пів-Львова, сільськогосподарський, науково-

технічний, прямо протилежний, каса, ванна, комин, борода, минуле, 

леміш, дивишся, Півень, Квочка, поволі, по-нашому, магдерурзький, 

прізвисько, інтермецо, манна, Прісьчин, ідея, ідеальний, дзиґа, 
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вчорашній, мовить, пише, журі, дистанція, мільйон, лютий, щирий, 

яр, кисет, кишеня, лиман, левада, зустрічаються, бабин, перелаз, віз, 

що б, осьде. 

 

Вправа 12. На місці тире поставте, де потрібно, апостроф 

або м’який знак і поясніть принцип правопису слів з ними або без них. 

З р а з о к: в/янути – в’янути (традиційний), він/ця – вінця 

(морфологічний), вишен/ці – вишеньці (фонетичний). 

 

Лис/тя, камін/чик, черешен/ці,  в/юн, ц/вях, зор/я, пір/я, 

Натал/ці, ніс/ся, віл/ний, пшеничен/ка, під/юджувати, ковз/кий, 

вісім/, степ/, любов/, п/юре, б/юст, тьм/яно, св/ято, рум/яний,  

повіс/тю,  ф/юзеляж,  від/їзд,  пас/ся,  ад/ютант,  ін/єкція,  прем/єра,  

порт/єра, Р/ябко,  селян/ський, тр/ома, розп/ятий, камін/ня, відчут/тя, 

вим/я, моркв/яний, дерев/яний, корін/ці, дит/ясла, верф/ю, 

транс/єфропейський, пів/яблука, повіс/ть, сіл/ський, грузин/ський, 

ін/єкція. 

 

Вправа 13. Спочатку з’ясуйте, за яким з двох принципів 

(фонетичним чи морфологічним) написано слова, а потім запишіть 

їх згідно з іншим. 

З р а з о к: пісний (фонетичний) – пістний (морфологічний), 

нігті (морфологічний) – ніхті (фонетичний). 

 

Багатство, убозтво, тріснути, товаришці, колеться, вість, 

корисний, сфотографувати, серденько, розчулити, птаство, 

братський, котиться, студентці, невістці, Прісьчин,   провісник,   

рушниця, мірошник,   тріснути,   вискнути, розчин, розтягнути, 

волосся, голишся, волинський, ромашці, заквітчати, нігті, хто, 

вужчий, від’їжджати, вищий, муляр, сердешна, отже. 

 

 

Вправа 14. Затранскрибовані слова запишіть графічно і 

визначте принцип їх правопису. 

З р а з о к: [кала'ч] – калач (фонетичний), [йі'жа] – їжа 

(традиційний), [сни'ц´: а] –сниться (морфологічний). 

 

[про'з´ба], [йа'года], [пе'реиц´], [пйа'тниец´а], [тоўче'ц´:а], 
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[л´у'ӡтво], [ш:и'ти], [схопи'ти], [пеикти'], [шче'б’іт], [йали'на], 

[пиета'ти], [мйа'ч], [зйіжǯа'йуц´:а], [доце'н’с´киĭ], [пйа'ўка], 

[пшеини'ц´а], [пйад:еис´а'т], [при'з´ба], [про'з´ба], [приейіжǯа'ти], 

[роспиета'ти], [в’і'л:а], [в’іǯчиени'ти], [неишча'сниĭ], [спра'ўжн´е], 

[спеиреича'йеіс´:а], [киенǯа'л], [ӡеирка'л´ниĭ], [л´у'т´]. 

 

Вправа 15. Доведіть, що в написанні поданих нижче слів 

використано традиційний принцип правопису. 

З  р  а  з  о  к:  щука  (вживання  букви  щ  для  позначення  

двох  фонем),  левада (позначення буквою е звука, що не 

перевіряється наголосом). 

       

Киргиз, нетто, ящірка, рум’янець, ґедзь, кизил, Єгипет, щука, 

пелюстка, гаївки, вечірнє, Юрко, кишеня, кисет, мюзикл, пюпітр, 

ревю, нестямно, коров’ячий, з’явитися, колючий, щебіт, бджола, 

передзвонювати, міжгір’я, пиріг, левада, Терещенко, марево, глитай, 

небилиця, пригощати, як. 

 

Вправа 16. Доведіть, що в написанні поданих нижче слів 

використано смисловий принцип правопису. 

З р а з о к: назустріч (присл.) – на зустріч (прийменник з 

іменником). 

 

Як би, Чумацький Шлях, Чобіт, недбало, невеселий, ніхто, 

ніде, по середині, убік, наперед, додому, Високе, щоб, натхненний, 

напам’ять, якщо, онде, Земля, Гірське, ломикамінь, втроє, начетверо, 

нагорі, поволі, білль, заочі. 

 

Вправа 17. З поданих речень випишіть слова, написані згідно з 

фонетичним принципом. 

 

1. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі (В. 

Сосюра). 2. Весілля справляли  по-старосвітському  (Ю.  Яновський).  

3.  Тут  Січ  стояла,  тут  гули  майдани, димилися козацькі курені 

(М. Драй-Хмара). 4. Та тричі той блажен, який за чай І хліб теж не 

схотів себе продати, Але, минаючи тропу розлук, Зостався, щоб 

зазнати хресних мук (Ю.Клен). 5. Я візьму той рушник, простелю, 

наче долю, в тихім шелесті трав, в щебетанні дібров (А. Малишко). 6. 
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Він пішов уперед, високо підіймаючи ноги, поскознувся на слизькій 

підлозі, і, бліднучи, простяг уперед руку, схопився за стілець і сів на 

нього (Григорій Тютюнник). 7. Не те чеснота, лиш би книги чтить, а 

щоб од книг зерно добра й любові в своїй душі посіяти й зростить (І. 

Кочерга). 8. Якби знаття, де впадеш, – соломи б підіслав (Н.тв.). 9. 

Хай сходить співом горло солов’я в гаю нічному (В. Стус). 10. Сонце 

пекло з гарячого неба (І. Нечуй-Левицький). 11. Тремтить у синьому 

вогні щаслива далечінь (М.Рильський). 12. Спираюсь на мур і 

годинами стежу, як безшелесно бродять тіні з місця на місце (М. 

Коцюбинський). 13. Нова зима паризькі кутає квартали (А. Малишко). 

14. Він був чоловік товариський, громадський (І. Франко). 15. Хтось, 

кому це не подобалось, звернув увагу батька (Ю. Луцький). 

 

Вправа  18. З поданих речень випишіть слова, написані згідно з 

морфологічним принципом. 

 

1. Розподілено всім по закону біль і радість, усміх (Є. 

Плужник). 2.Стоїть Мазепа, як докір безжальній долі, над водою (В. 

Сосюра). 3. До церкви люди посходилися, як на Великдень  (Ю.  

Яновський).  4.  Хіба  всю  мудрість  не  варто  віддати  за  

однісінький шматочок невеличкого, поганенького пориву (В. 

Підмогильний). 5. Вогкий низенький ранок  сповнив землю, хоч був 

уже пізній день (В. Підмогильний). 6. Лечу в далекі голубі простори, 

де розцвітала юність золота  (М. Драй-Хмара). 7. Я, сонцеві життя 

продавши за сто червінців божевілля, захоплений поганин завжди, 

поет весняного похмілля (Б.-І.Антонич). 8. В квітчастій скрині 

співний корінь (Б.- І. Антонич). 9. То ж він, – гігантський кіт, 

добрячий котик Мур (М. Бажан). 10. Ти ізнов мені снишся на стежці 

гіркої розлуки (А.Малишко). 11. Якийсь лисий чоловік, очевидно, із 

секретаріату, клеїв на дошці списки студентів… (Григорій 

Тютюнник). 12. Благослови, премудрий Отче, слово (І. Кочерга). 

13. Під час всесвітньої потопи ковчега збудував не Ной, а гетьман 

Дорошенко, що й урятував сім пар чистеньких українців, одну 

вишневу кісточку, з якої і пішли на Вкраїні вишневі  садки  (Остап  

Вишня).  14.  Уже  Софія  відструменіла,  відмерехтіла  бузковим 

гроном (В. Стус). 15. Дарма біситься злість ворожа чорна – нічим не 

очорнить твоєї боротьби!.. (В. Симоненко). 
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Вправа 19.  Використовуючи словники іншомовних слів та 

перекладні словники, з’ясуйте, який принцип (транскрипції чи 

транслітерації) ліг в основу правопису запозичень. 

З р а з о к: старт – анг. start [sta:t] (транслітерація), депо -

фр.depot [depo'] (транс кри-пція). 

Лондон, Вашингтон, Прага, Варшава, статус-кво, електорат, 

волейбол, вакуум, бювет, сабо, пенні, бухгалтер, бюргер, бюджет, 

вальдшнеп, валюта, валіза, варвари, вар’єте, василіани, габітус, 

Галактика, галера, гама, гантель, гандбол, гарсон, сквер, комплімент, 

серіал, спіч, схима, сентиментальний. 

 

Вправа 20. Визначте, яка ознака лежить в основі поділу 

слів для переносу: 1) фонетичний принцип; 2) морфологічний 

принцип; 3) довільний перенос. 

 

Ко-лесо, сес-тра, Пе-тро, шести-гранний, си-джу, ви-

дзвонювати, від-крутити, за- кричати, розі-гнати, ві-дірвати, пі-

сенність, вивчен-ня, птас-тво, львівсь-кий,  ві-дро, над- земний, роз-

бити, багатс-тво, ве-черя, кори-сний, ру-чка, ви-мкнути, багато-

ступеневий, кукуру-дза, студентст-во, почут-тя, від-ро. 

 

Вправа 21. Усно з’ясуйте, яке правило порушено при поділі слів 

для переносу. 

 

Дем-’ян, перес-тупити, брод-жу, проф.- Денисенко, близькос-

хідний, розіг-нати, пі-дземелля,  і т.- д., о-кунь, мрі-я, близ-ький, 

перей-ти, НТ -Ш, пі-дживлення, тво-я, мо-ї, 30 куб. - м, П.С.-

Семенюк, Іван Якович-Франко, 5%- -го,  20- -му, гр.-Червоний,  о-

селя, А  –ЕС, відс-тупати, неход-жений, т--во, роз-’ятрити, відір-

вати, черешен-ька, підтверд-ження, вид-звонювати, боя-знь, ст-

римувати, Леся-Українка, вид - -во, сю-рреалізм, і- ніціатива, проте-с
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

Лінгвістичний аспект вивчення мовного звука. 

Фонема та її варіанти 
 

1. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /и/? 
1. Битва, каламутний, абияк, батистовий, шишечка. 

2. Куниця, насипка, цирк, вельми, який-небудь. 

3. Нарцис, шило, цитрус, батисфера, надбаний. 

2.  У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /е/? 

1. Нівечити, честь, ревний, Лейпциг, німкеня. 

2. Кепський, семестр, безпека, ведмідь, левовий. 

3. Жертва, келія, ледарство, нікчемний, регбі. 

3. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /о/? 
1. Овація, забобон, зозулястий, кварцовий, мозаїка. 

2. Портрет, кожушина, полум’яний, провесінь, золотий. 

3. Коло, козуля, заводити, зомлівати, квасолина. 

4. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /й/? 
1. Пивний, коров’ячий, заявник, з’явитися, сіяч. 

2. Міжгір’я,  в’юн, пір’я, юнга, переїжджати. 

3. Бур’ян, з’явитися, вийти, гайнути, країна. 

5. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /б/? 
1. Обмотати, ансамбль, бадьоріший, вербина. вибілити. 

2. Рибка, б’ється, ваблення, герб, просьба. 

3. Гібрид, біганина, вбудований, добродійка, раб. 

6. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /п/? 
1. Перевірка, призьба, зіпсувати, вип’ю, серп. 

2. Єгипет, пірс, інспектор, кропива, клаптик. 

3. Відповісти, премія, випірнути, компас, кріп. 

7. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /д/? 
1. Вдова,  відбувати, дід, підписаний, автодорожній. 

2. Відзвітувати, дерев’яний, адмірал, завада, долина. 

3. Буденний, порядність, відбити, водневий, голод. 

8. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /т/? 
1. Перетин, кельтський, стабільний, халат, Устим. 

2. Делегат, стрілка, тамбур, уступати, характерний. 

3. Світлолюб, тактика, спритні, хвіст, чистенький. 

9. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /к/? 
1. Колосок, аякже, логіка, насадка, обліковець. 

2. Кімоно, кривавий, сіктися, перекриття, крик. 



131 

3.  Лісок, обрубок, пампушка, якір, кусень. 

10. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /ǯ /? 
1. Виходжу, джерельний, піджак, кембріджський, сиджу. 
2. Джунглі, відджеркотіти, джем, переходжу, джигун. 

3. Народження, джентльмен, джміль, підживитися, джаз. 

11.  У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /ц´/? 
1. Цілий, черепиця, абстракція, качці, цілунок. 

2. Акація, чумацький, ворітця, цятка, криця. 

3. Герць, цямрина, п’ятниця, цікавий, міццю. 

12. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /ч/? 

1. Чіплятися,  круча, копійчина, щавель, хаща. 

2. Чапля, причепуритися, лічба, сачок, заячий. 

3. Качка, морячок, четвертак, верчу,  свічці. 

13. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /в/? 
1. Проявляти,  перевесло,  вірність, агресивний, кров. 

2. Авторалі, вареник, поворот, каравела, керований. 

3. Переведений, вірний, коров’ячий, кава, вересень. 

14. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /ф/? 
1. Фотокартка,  відфільтрувати, фантазія, фуга, шафка. 

2. Автографічний, епіфора, фунт, фруктовий, кефаль. 

3. Шефство, фаянс, фосфор, шофер, зафарбовувати. 

15. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /з/? 
1. Записник, казковий, зводити, розсадити, перелаз. 

2. Зшити, зоря, зеленина, ковзанка, розсідланий. 

3. Порозбивати, кузня, повзунець, лаз, переказ. 

16. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /ж/? 
1. Діжка, абордаж, ближчати, журавель, кряж. 

2. Журналіст, книжці, гараж, кужеля, важчий. 

3. Жінка, аніж, жираф’ячий, журба, пережити. 

17. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /г/? 
1. Гортензія, вага, дігтяр, горошок, згубний. 

2. Гвіздок, поріг, корогва, запрягти, голубка. 

3. Аквалангіст, горобчик, вигода, крига, згори. 

18. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /ш/? 
1. Щедрий, коклюш, шлюзовий, яскравіші. 

2. Шумить, щука, мишці, чуваш, здешевити. 

3. Кращі, шовковик, блешня, кущик, черешні. 

19. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /с/? 
1. Солов’їний, черствий, винісши, стосик, колос. 

2. Бейсбол, зростити, кресаня, пірс, засклений. 
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3. Верес, стільниця, приріст, косовиця, карасик. 

20. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /с´/? 
1. Аксіома, згодишся, Івась, сюїта, восьмий. 

2. Висівати, зважся, Васюта, порося, сяйво. 

3. Виносьте, колосся, вісім, сюрприз, мамуся. 

20. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /с´/? 
1. Аксіома, згодишся, Івась, сюїта, восьмий. 

2. Висівати, зважся, Васюта, порося, сяйво. 

3. Виносьте, колосся, вісім, сюрприз, мамуся. 

21. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /х/? 

1. Хризантема, хлібина, крихта, перехитрив, хованки. 

2. Вихідний, хлипати, кохання, схопити, холодний. 

3. Піхота, цейхгауз, хоробрий, цвях, хлипання. 

22. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /м/? 
1. Морозиво, академізм, перемир’я, комора, сім. 

2. Пам’ять, медуза, пором, зімліти, виморозити. 

3. Механізм, млявий, манірний, ім’я, замулений. 

23. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /н/? 
1. Хна, кандидат, кодований, мантія, кабан. 

2. Кран, камінчик, панство, піднесення, ноти. 

3. Ворон, знову, албанський, основа, менше. 

24. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /н´/? 
1. Конячка, киньте, світання, нівечити, синь. 

2. Синій, конюшина, хитання, колишнє, сніданок. 

3. Сніп, переднє, соняшник, долоня, алегоричність. 

25. У котрому рядку у всіх словах є головний вияв фонеми /р/? 
1. Сирковий, пір’я, абажур, аварський, реп’ях. 

2. Аптекарський, матір’ю, рибка, ріпка, ринг. 

3. Козарлюга, марніти, метр, рецидив, повір’я. 

26. У котрому рядку у всіх словах є однакова голосна фонема? 
1. Острах, айстра, пахнути, обман, якір. 

2. Очерет, єнот, пенал, кентавр, пахне. 

3. Синій, іржа, їв, керманич, приріст. 

27. У котрому рядку у всіх словах є однакова голосна фонема? 
1. Гучніший, юнга, переб’ю, круїз, убивця. 

2. Серйозний, сік, перелив, прибій, касир. 

3. Котиться, прикриття, Панама, сачок, раз. 

28. У котрому рядку у всіх словах є однакова голосна фонема? 
1. Єнот, земля, виделка, синє, з’єднання. 

2. Яструб, бюро, струм, канат, п’є. 
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3. Кишеня, палиця, пий, береш, кеди. 

29. У котрому рядку у всіх словах є однакова голосна фонема? 
1. Ямайка, кенгуру, свято, водорості, пиво. 

2. Юнга, судно, Перу, ллються, прийду. 

3. Їжа, іти, синій, криївка, Іван. 

30. У котрому рядку у всіх словах є однакова приголосна фонема? 
1. Діаграма, дядько, сядь, віддячити, Дюма. 

2. Списати, зжати, зшити, роздивитися, безпека. 

3. Якір, сім’я, лялька, янгол, вим’я. 

31. У котрому рядку у всіх словах є однакова приголосна фонема? 

1. Відживити, сиджу, пейджер, ді-джей, джинси. 

2. Віддзвеніти, кукурудза, дзвякати, дзюрчати, дзень. 

3. Жінка, відживити, віраж, жирафа, форсаж. 

32. У котрому рядку у всіх словах є однакова приголосна фонема? 
1. Чітко, чисто, щука, відповідач, чарка. 

2. Щастя, тісто, тисяча, приріст, чуйність. 

3. Зненацька, німець, цуценя, цвенькати, цитрон. 

33. У котрому рядку у всіх словах є однакова приголосна фонема? 
1. Зносити, кузня, сходити, перевіз, відзнака. 

2. Ллєш, люди, лілія, куля, вільно. 

3. Вишкіл, щирість, здаєшся, менші, щастя. 

34. У котрому рядку у всіх словах є однакова приголосна фонема? 
1. Чайка, арф’яр, постривай, юніор, єнот. 

2. Помідор, дехто, посуд, виділятися, диво. 

3. Довкілля, кидок, дідок, тіточка, предок. 

35. У котрому рядку у всіх словах є однакова приголосна фонема? 
1. Кандидат, трест, стрімкий, трясти, відтягти. 

2. Рябий, буряк, кряж, рюмсати, матір’ю. 

3. Б’ються, вибігти, бережок, гриб, борозна. 

36. У котрому рядку у всіх словах є однакова приголосна фонема? 
1. Всіляко, борюкатися, розсядеться, сік, сюїта. 

2. Кисіль, лекція, кінофільм, вокзал, переказ. 

3. Тікати, трусити, текти, перейти, тягач. 

37.  У котрому рядку у всіх словах є однакова приголосна фонема? 
1. Переходжу, джигіт, джаз, піджак, підживити. 

2. Вибух, хованки, хвіст, вихідний, хустина. 

3. Цезій, зебра, кривизна, знаряддя, виразка. 

38. У котрому рядку у всіх словах є однакова приголосна фонема? 
1. Вернісаж, ходив, вірність, вовк, в’язати. 

2. Контроль, листи, любов, вилетить, король. 
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3. Браво, вогонь, віра, перейшов, водяник. 

39. У котрому рядку у всіх  словах  є однакова приголосна фонема? 
1. Ряска, рюкзак, борюкатися, виріст, бур’ян. 

2. Повість, сходити, постріл, свист, баласт. 

3. Інтеграл, гість, грядка, вигадка, гортензія. 

40. У котрому рядку подано пари слів, які відрізняються тільки 

однією фонемою? 
1. Ґава - кава, кіт - кит, вир - вид, сан - син. 

2. Кість - вість, сила - сіла, жито - шито, гак - мак. 

3. Тіло - діло, лід - люд, кінь - кинь, пас - гас. 

41. У котрому рядку подано пари слів, які відрізняються тільки 

однією фонемою? 
1. Ціп - цап, кут - куб, жир - мир, діва - диво. 

2. Гриб - грип, сина - синя, бік - бик, рис - рись. 

3. Пер - мер, кат - мат, казка - каска,  яма - рама. 

42. У котрому рядку подано пари слів, які відрізняються тільки 

однією фонемою? 
1. Біб - баб, сьома - дома, цятка - хатка, дзьоб - лоб. 

2. Ліс - лис, віра - міра, мур - мир, гак - рак. 

3. Котити - косити, згода - угода, гід - лід, кома - дома. 

43. У котрому рядку подано пари слів, які відрізняються тільки 

однією фонемою? 
1. Ґрати - грати, літати - латати, маляр  - муляр, під - рід. 

2. Мило - мила, піст -  вість, пута - рута, мести - вести. 

3. Пік - рік, ґуля - куля, мак - лак, бік - бик. 

44. У котрому рядку подано пари слів, які відрізняються тільки 

однією фонемою? 
1. Сад - сядь, мир - вир, трест - хрест, село - мело. 

2. Каста - карта, мис - міс, пакт - такт, кузня - кусня. 

3. Крикнув - крякнув, вела - вила, гак - мак, листа - листя. 

45. У котрому рядку подано пари слів, які відрізняються тільки 

однією фонемою? 
1. Ляк - люк, вік - бік, шал - шаль, рука - мука. 

2. Сало - жало, поріг - моріг, чай - чад, дірка - мірка. 

3. Бал - гал, фінт - фунт, корали - коралі, мур - тур. 

46. У котрому рядку у всіх словах є тільки головні вияви фонем? 
1. В’єтнамець, підвид, спальня, коливо, він. 

2. Виднокрай, заєць, перст, панама, дзвін. 

3. Обценьки, розсідлати, конюшина, зебра, мур. 
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47. У котрому рядку у всіх словах є тільки головні вияви фонем? 

1. Пахне, холод, злізти, яма, парад. 

2. Потяг, селище, вирій, вірний, світлячок. 

3. Алібі, зозуля, прес, калач, коров’ячий. 

48. У котрому рядку у всіх словах є тільки головні вияви фонем? 
1. Віддзвенить, персня, молодий, повзти, сеанс. 

2. Кожушина, шофер, свиснути, ґава, гриб. 

3. Кришталь, звернути, постити, пенсія, сором. 

49.  У котрому рядку у всіх  словах є тільки головні вияви фонем? 
1. Шефство, коралі, кантата, пасок, в’язати. 

2. Театр, розпитати, свист, перший, кран. 

3. Голосок, В’єтнам, кружалко, каталіз, далеко. 

50. У котрих  словах є тільки головні вияви фонем? 
1. Жалібний. 2. Палко 3. Хвіст. 4. Полум’я. 5. Рогалик. 6. Калій. 7. 

Параліч. 8. В’ялість. 9. Фіалка. 10. Балія. 11. Темний. 12. Піратство. 

51. У котрих  словах є тільки головні вияви фонем? 
1. Коштовний. 2. Зв’язок. 3. Кантрі. 4. Прес-служба. 5. Полтавка. 6. 

Русалка. 7. Змалку. 8. Облік.  9. Кресало. 10. Діалог. 11. Оговтатись. 

12. Підчалок. 

52. У котрих  словах є тільки головні вияви фонем? 
1. Мовчазний 2. Вислід. 3. Лекало. 4. Маршалок. 5. Хвощ. 6. Тка-

ля. 7. Бухгалтер. 8. Назирці. 9. Бідняк. 10. Слабко. 11. Автомобіль.  

12. Гараж. 

53. У котрих  словах є тільки головні вияви фонем? 
1. Ралі. 2. Довкілля. 3. Недбало. 4. Наймит. 5. Заїжджати. 6. Від-

дзвеніти. 7. Парад. 8.Вчити. 9. Козуля. 10. Світло. 11. Мальва. 12. 

Сфотографувати. 

54. У котрому рядку є слово з позиційними і комбінаторними 

виявами фонем? 
1. Призовий, мірошник, серенада,  приз, столик. 

2. Відвізши, канадець, мораль, зшити, звір. 

3. Чіпляється, порохнявий, хвіст, перший, син. 

55. У котрому рядку є слово з позиційними і комбінаторними 

виявами фонем? 
1. Скрижаль, ширина, отже, словопокажчик, сан. 

2. Бідняк, врожай, печінка, паливода, якраз. 

3. Високість, приріст, жабеня, повзти, краб. 

56. У котрому рядку є слово з позиційними і комбінаторними 

виявами фонем? 
1. Сінокіс, рятувальний, зв’язаний, педаль, торт. 
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2. Пальмовий, розсадити, передати, врожайність, мак. 

3. Зимувальний, літак, приростити, вирій, рятівник. 

57. У котрому рядку є слово з позиційними і комбінаторними 

виявами фонем? 
1. Ідеальний, клеймо, штрих, фірма, пасаж. 

2. Лямка, тесальник, асфальт, саджальник, акт. 

3. Базальт, айсберг, сортувальник, приз, свято. 

58. У котрому рядку є слово з позиційними і комбінаторними 

виявами фонем? 
1. Контральто,  вовчий, перейдений, безпека, криза. 

2. Колоситися, півкілограма, паяльник, альт, область. 

3. Ритуальний, м’яти, кальцієвий, кепський, вітати. 

59. У котрих  словах, крім головних  виявів, є позиційний варіант 

фонеми? 
1. Заявляють. 2. Білокрів’я. 3. Продаж. 4. Увійти. 5. Зеренце. 6. 

Бродив. 7. Фіміам. 8. Розпрям. 9. Ім’я. 10. Байрам. 11. Селянка. 12. 

Зозуля. 

60. У котрих  словах, крім головних  виявів, є позиційний варіант 

фонеми? 
1. Усипальня. 2. Сповідальня. 3. Пенальті. 4. Віршики. 5. 

Пальцевий. 6. Зчеплений. 7. Під’яремний. 8. Отаманів. 9. Дифірамб. 

10. Парламент. 11. Пальчик. 12. Кожух. 

61.  У котрих  словах, крім головних  виявів, є  позиційний варіант 

фонеми? 
1. Кров. 2. Провести. 3. Заміж. 4. Адже. 5. Кераміка. 6. Солом’яний. 

7. Серенада. 8. Казати. 9. Солов’я. 10. Гамір. 11. Тесть. 12. Байрам. 

62. У котрих  словах, крім головних виявів, є позиційний варіант 

фонеми? 
1. Фантастичний. 2. Списаний. 3. Колобок. 4. Принада.  5. Зрілість. 

6. З’явився. 7. Наївся. 8. Кам’янка. 9. Сіамський. 10. Вовцюган. 11. 

Принада. 12. Відчеплений. 

63. У котрих  словах, крім головних  виявів, є позиційний варіант 

фонеми? 
1. Кардіограма. 2. Англія. 3. Захищений. 4. Албанський. 5. Їдкий. 6. 

Піти. 7. Огрядний. 8. Автопілот. 9. Довбня. 10. Веретено. 11. 

Найменше. 12. Британець. 

64. У котрих  словах, крім головних  виявів, є комбінаторний 

варіант фонеми? 
1. Побудь же 2. Універсам. 3. Роздам. 4. Камбуз. 5. Прямо. 6. 

Відерце. 7. Люстерце.   8. Могікан. 9. Ліван. 10. Сап’ян. 11. Гангстер. 
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12. Близнята. 

65. У котрих  словах, крім головних  виявів, є комбінаторний 

варіант фонеми? 
1. Гірлянда. 2. Коріандр. 3. Вище. 4. Голландці. 5. Порожнє. 6. 

Берестянка. 7. Абсорбція. 8. Англіканець. 9. Іспанець. 10. Ситце. 11.  

Білокрів’я. 12. Адвокатство. 

66. У котрих  словах, крім головних  виявів, є комбінаторний 

варіант фонеми? 
1. Кисть. 2. Перев’язка. 3. Кидком. 4. Тобі. 5. Ірландці. 6. Автокран. 

7. Абстрактність. 8. Якутці. 9. Зчеплення. 10. Ворітня. 11. Свійський. 

12. Повстанець. 

67. У котрих  словах, крім головних  виявів, є комбінаторний 

варіант фонеми? 
1. Облудність. 2. Лазня. 3. Підсмажитися. 4. Відсутній. 5. 

Гетьманчук. 6. Голокіст. 7. Перевіз. 8. Літачок. 9. Офшор. 10. 

Манкуртство. 11. Казочці. 12. Графіті. 

68. У котрих  словах, крім головних  виявів, є  комбінаторний 

варіант фонеми? 
1. На естраді. 2.  У лобі. 3. Паранджа. 4. Тіснява. 5. Вертлявий. 6. 

Афганця. 7. Виміряти. 8. Майстер. 9. Перуанець. 10. Фламандці. 11. 

Орля. 12. Абстрактний. 

69. У котрих  словах, крім головних  виявів, є комбінаторний і 

позиційний варіанти фонеми? 
1. Черв’як 2. Станція. 3. Розщедрився 4. Оживає 5. Підкладка 6. 

Дайджест. 7. Американці. 8. Фінляндці. 9. Безшовний 10. Вівчар 11. 

Учнівський 12. Самозванець. 

70. У котрих  словах, крім головних  виявів, є комбінаторний і 

позиційний варіанти фонеми? 
1. Колосишся.  2. Пейджер. 3. Бочці. 4. Зустрівся. 5. Камбій. 6. 

Ацетон. 7. Виріс же. 8. Осьдечки. 9. Копійка. 10. Алегоричність. 11. 

Сходили 12. Подружці. 

71. У котрих  словах, крім головних  виявів, є комбінаторний і 

позиційний варіанти фонеми? 
1. Якнайшвидше. 2. Відвізши. 3. М’ясний 4. Люстра. 5. З собою 6. 

Міжконфесійний. 7. Пластівці. 8. Деревляни. 9. Досвітчаний. 10. 

Спекаєшся. 11. Волинянці. 12. Ковзанці. 

72. У котрих  словах, крім головних  виявів, є комбінаторний і 

позиційний варіанти фонеми? 
1. Борошняний. 2. Рядняний. 3. Бестселер. 4. Півсклянки. 5. 

Спортзал. 6. Лобістський. 7. Камінці.  8. Китайка.  9. Світанковий. 
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10. Відсилання. 11. Знімання. 12. Відцокало. 

73. У котрих  словах, крім головних  виявів, є комбінаторний і 

позиційний варіанти фонеми? 
1. Відряджений.  2. Детермінант.  3. Проткнути,  4.  Рано-вранці.  5.  

Незайманщина.  6. Братній. 7. Зозулястий. 8. Кожушаний. 9. 

Синичка. 10. Пейнтбольний. 11. Електричний. 12. Рушничці. 

 

Фонологічна і фонетична транскрипції 

 

74. У фонологічній транскрипції  котрого з поданих слів допущено 

помилку? 
1. /жит´т´а/ 2. /розкішшу/ 3. /лис´т´а/   4. /бездор´іж´ж´а/ 5. 

/аўтомобіл´/ 6. /зимовий/   7. /син´іĭ/  8. /п´іст/ 9. /знан´н´а/ 10. 

/вес´іл´:а/ 

75. У фонологічній транскрипції  котрого з поданих слів допущено 

помилку? 

1. /оф´іцер/ 2. /дзус´ки/ 3. /скр´із´/ 4. /г´ідн´іст´/ 5. /кін:ота/ 6. 

/меителиец´а/  7. /полум’йа/  8./міц´ц´у/ 9. /весн´і/ 10. /ʒвакати/ 

76. У фонологічній транскрипції котрого з поданих слів допущено 

помилку? 
1.  /промін´/ 2. /св´ій/  3. /рад´іс´т´/  4. /сердешний/  5. /сердечниĭ/  6. 

/вичікувати/ 7. /з’йавивс´а/  8. /випромін´уван´н´а/  9. /останн´ій/ 10. 

/шчоден:ик/ 

77. У фонологічній транскрипції котрого з поданих слів допущено 

помилку? 
1. /дзеркало/ 2. /віǯити/ 3. /віддати/ 4. /пров’ідник/ 5. /міц´ц´у/ 6. 

/піччу/ 7. /підн´ісс´а/ 8. /піднос´с´а/ 9. /зран´:а/ 10. /дім/ 

78. У фонологічній транскрипції котрого з поданих  слів допущено 

помилку? 
1. /від ʒерела/ 2. /св’ідок/ 3. /приріст/ 4. /р´абиĭ/ 5. /війс´к:омат/ 6. 

/д´ір´авий/ 7. /ос´ін´н´ій/ 8. /обличча/ 9. /дзбан/ 10. /перевірка/ 

79. У фонологічній транскрипції  котрого з поданих  слів 

допущено помилку? 
1. /віддал´/ 2. /тройан´ц´і/ 3. /він:ич:ина/ 4. /подвір’йа/ 5. /нож´і/ 6. 

/гуцул´с´кий/  7. /іл´л´а / 8. /піддашша / 9. /косинец´/ 10. /другиĭ/ 

80. У фонологічній транскрипції  котрого з поданих  слів 

допущено помилку? 
1. /в’йетнамец´/ 2. /дзиґа/ 3. /радишс´а/ 4. /к´ілометр/ 5. 

/тримайет´с´а/  6. /жит´:евий/  7. /збіжжа/  8. /бод´ориĭ / 9. 
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/сереинада/ 10. /поведінка/ 

81. У фонологічній транскрипції  котрого з поданих  слів 

допущено помилку? 
1. /саʒанец´/ 2. /якби/ 3. /ріл´л´а/ 4. /нині/ 5. /віра/ 6. /відзвонити/   

7. /поʒвонити/   8. /запор´іжжа / 9. /лл´ет´с´а/  10. /мат´ір’йу/ 

82. У фонологічній транскрипції  котрого з поданих  слів 

допущено помилку? 
1. /кулінарний/ 2. /п´істр´авий/ 3. /золотиĭ/ 4. /судд´івский/ 5. 

/привоґзал´ний/ 6. /н´іччу/  7. /з´іл´:а/  8. /весна/ 9. /пол´л´ут´ / 10. 

/шіст´/ 

83. У фонологічній транскрипції  котрого з поданих  слів 

допущено помилку? 
1. /галузз´а/   2. /бджілка/ 3. /навман´н´ а/ 4. /січ/ 5. /поручча/ 6. 

/затиш´:а/   7. /кіт/  8. /сон´ц´а/  9. /с´іл´с´кий/ 10. /мелодій/ 

84.  У котрому рядку допущено помилку у фонологічній 

транскрипції? 
1. /перед готелем невеликий бул′вар обривайет′с′а до порту/  

2./пароплав з чорним димарем і тр′ома смугами видушуйе з себе дим/ 

3. /ми з другом ідемо серединою бул′вару у напр′амку до сх′ідц′ів / 

85. У котрому рядку допущено помилку у фонологічній 

транскрипції? 
1. /пароплав із жовтим димарем помалу п′ідносит′ на мачту прапор/ 

2. /ви побачите | йак слідом за нами ітимут′ досл′ідники шл′ахів/ 

3. /довгі вечірн′і т′ін′і перекресл′уйут′ порослу споришем вулиц′у/ 

86. У котрому рядку допущено помилку у фонологічній 

транскрипції? 
1. /тонким ароматом в’ійало в’ід шипшини у червоних і лимонно 

жовтих кв’ітах/ 

2. /легко стало дихати | і город′ани розчин′айут′ вікна | 

насолоǯуйучис′ прохолодойу / 
3. /навпроти мечеті височів глухий цегл′аний мур караван сарайа без 

жодного вікна / 

87. У котрому рядку допущено помилку у фонологічній 

транскрипції? 
1. /у хмар′і рожевойі кур′ави повертайец′:а з степу міс′ка велика 

череда/ 

2. /здавалос′ | шчо тут колис′ бушувало море і його велетен′с′кі хвил′і 

застигли / 

3. /над рудим пожухлим степом плило по вітру легке і прозоре 

бабине літо/ 
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88. У котрому рядку допущено помилку у фонологічній 

транскрипції? 
1. / шорсткі зелен’і кушчики перекотипол’а зараз уже підсихали/ 

2. /за годину до заходу сонц′а попереду зйавилис′а вогн′ан′і ц′атки/ 

3. /шевченкові дух перехопило від ційейі краси | він кинувс′а до 

воз′ів/ 

89.  У котрому рядку допущено помилку у фонологічній 

транскрипції? 
1. /блакитне чоло ранку не зат′марилос′ с′огод′н′і жоднойу 

хмаринкойу/ 

2. /післ′а дошчів з жарт′івливим гуркотом грому у червн′і зайшла 

тривала година/ 

3. /ранок легко перекинув за обрій ніч і звит′ажцем простував 

назустріч дневі/ 

90. У котрому рядку допущено помилку у фонологічній 

транскрипції? 
1. /зараз н′і кушчика | н′і деревц′а | н′і найменшойі живойі пл′ами не 

видно було за селом | т′іл′ки сн′іг і вечірн′а тиша/ 

2. /на централ′н′іĭ вулиц′і укривалис′а цупким шаром пороху 

зачучвер′іл′і кушчі жовтойі акац′ійі / 

3. /стар′і верби на берегах мілкойі р′ічки | шчо пробігала через місто 

| сумно зпускали до води довге віт′т′а/ 

91. У котрому рядку допущено помилку у фонологічній 

транскрипції? 
1. /никли у невеликому міс′кому саду гіл′:аст′і клени/ 

2. /степ підходит′ до самойі хати | бо у нас загорож′і нема/ 

3. /двір наш відкритий | і звідси видно на ус′і чотири сторони/ 

92. У котрому рядку допущено помилку у фонологічній 

транскрипції? 
1. /йа зноў напихайу бадил′л′а | і з димар′а виростайе стовп диму/ 

2. /злипайут′с′а оч′і | і тебе повіл′но огортайе теплий спокій/ 

3. /стихло муркот′інн′а під вікнами | шум од′ійшов за хату/ 

93. У котрому рядку допущено помилку у фонологічній 

транскрипції? 
1. /йак страшно людині | коли йій нема кому відчинити дверей/ 

2. /за татар′с′ким бродом кон′і топчут′ йару руту і туман / 

3. /данилові аж запахло свіжим борошном | першим разовим хл′ібом/ 

94.  У фонетичній транскрипції  котрого з поданих  слів допущено 

помилку? 

1. [донеˡччиена]  2. [стр′іˡц′:і]  3. [ш’іздеис′атиер′іˡч′:а] 4. [гоˡр’д´і]  5. 
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[проухоˡǯу]  6. [набр′аˡклиĭ] 7. [аˡўторство] 8. [рошчиˡшчениĭ] 9. 

[прошчаˡн′:а] 10. [міˡсто] 

95. У фонетичній транскрипції  котрого з поданих  слів допущено 

помилку? 
1. [рем’існиˡцтво] 2. [обороноздаˡтн′іст′] 3. [над:веˡрний] 4. 

[нав’іˡдуйе׀с′:а] 5. [м’ішсудиˡн:иĭ] 6. [в’ідн′іˡсши] 7. [шеипот′іˡн′н′а] 8. 

[запйаˡст′а] 9. [ш’іс:оˡт] 10. [проуйізниˡĭ] 

96. У фонетичній транскрипції  котрого з поданих  слів допущено 

помилку? 

1. [ш:иˡти] 2. [н′іˡч’ч’у] 3. [неив’іˡсчиен]  4. [неўпиˡн:о] 5. 

[милосеˡрдниĭ] 6. [вошчаˡний] 7. [буǯшчоˡ] 8. [заниˡжениĭ] 9. 

[ломаˡч′:а] 10. [в’ідс′іˡў] 

97. У фонетичній транскрипції  котрого з поданих  слів допущено 

помилку? 
1. [п’ідн′іˡж′:а] 2. [п’ід’ігр’іˡўниĭ] 3. [осеˡр’д′а]  4. [обйіжǯаˡти] 5. 

[рушниˡц′а] 6. [дор′іˡш:и]  7. [сц′і ˡпл′увати] 8. [злораˡʒство] 9. 

[журнал′іˡс′:киĭ] 10. [бдж’іˡлка] 
98. У фонетичній транскрипції  котрого з поданих  слів допущено 

помилку? 

1. [форпоˡстниĭ] 2. [смашниˡĭ] 3. [звеˡш’с′а]  4. [те׀леифоˡн′:і] 5. 

[запаˡс′с′а] 6. [п’ітшиˡтиĭ] 7. [хоǯуˡ] 8. [оˡдже] 9. [поˡдорош] 10. 

[ж’іноˡч’іс’т′] 

99. У фонетичній транскрипції  котрого з поданих  слів допущено 

помилку? 

1. [зав’іˡсц′і] 2. [пораˡд′                              же] 3. [агеˡнство]  4. [жˬǯмеилеˡм] 5. 

[т′аж’іˡн′:а] 6. [коˡжний] 7. [ходиˡшˬбо] 8. [здайеˡц′:а] 9. 

[беижшуˡмниĭ] 10. [наĭниˡшчиĭ] 
100. У фонетичній транскрипції  котрого з поданих  слів 

допущено помилку? 

1. [в’ідчеипиˡтис′а] 2. [бе׀зсороˡмниĭ] 3. [рож:еˡвр′ітиес′а]  4. 

[ш’існаˡц′:ат′] 5. [параˡсчиен] 6. [груˡш’і] 7. [ф’ісгармоˡн′ійа] 8. 

[беизпаˡмйацтво] 9. [беизжуˡрниĭ] 10. [буˡц] 

101. У фонетичній транскрипції  котрого з поданих  слів 

допущено помилку? 

1. [си'тцевий] 2. [бе'зцʹінʹ] 3. [ви'п’іцʹ:і] 4. [кло'чʹ:а] 5. [шва'чцʹі] 6. 

[реикру'тчиена] 7. [коха'нʹ:а] 8. [сфотографува'вши] 9. [прухки'ǐ] 10. 
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[баскеǀдболʹі'с’цʹі] 

102. У фонетичній транскрипції  котрого з поданих  слів 

допущено помилку? 

1. [браˡт’с′киĭ] 2. [неиˬбаˡчс′а] 3. [зароб’іч:аˡниен]  4. [хуч′:іˡш] 5. 

[беĭсбоˡл] 6. [браˡт′т′а] 7. [веили׀кос′в’іˡц′киĭ] 8. [пе′р’в’існиĭ] 9. 

[стокгоˡл′м] 10. [пос′в’іˡǯчеин′:а] 

103. У фонетичній транскрипції  котрого з поданих  слів 

допущено помилку? 
1. [спорцмеˡн] 2. [прох’іˡт] 3. [с′ітчаˡстиĭ]   4. [вогн′аниˡй] 5. [злеˡхка] 

6. [зас′в’іˡч:ениĭ] 7. [айаˡкже] 8. [з’йасуваˡти] 9. [буг:аˡлтерс′киĭ] 10. 

[банкруˡцтво] 

104. У котрому рядку допущено помилку у фонетичній 

транскрипції? 

1. [звиечаˡйно | йоумуˡ хот′іˡлос′а плиўтиˡ йакомоˡга швиˡǯше | 

хот′іˡлос′а ажˬлеит′іˡти] 

2. [не׀зважаˡйучи׀ наˬўтоˡму | л′уˡдие с’ˬц′ікаˡв’іс’т′у при׀гл′адаˡлиес′а 

доˬновиˡх м’іˡс’ц′] 

3. [наўкоˡлиешн′а приероˡда здаваˡлас′а шче׀ˬмоугуˡтн′ішойу | 

буĭн′іˡшойу | веилиˡчн′ішойу] 

105.  У котрому рядку допущено помилку у фонетичній 

транскрипції? 

1. [деˡс′ | нал′аˡкане׀ голосаˡмие л′удеˡĭ | ломиˡлос′а кр′із′ˬхаˡшч’і  

стаˡдо  зуˡбр′іў] 

2. [хтоˡ н′ікоˡлие не׀ˬбуваˡў   уˬциˡх крайаˡх | тоˡĭ  ди׀вуваˡўс′а 

не׀звиечаˡĭному л′іˡсов’і] 

3. [виˡснаже׀н′і важкиˡм шл′ахом | л′удиˡ  леˡдвеи пробиеваˡлиес′а 

кр′із′ˬчагар′іˡ іˬбуреилоˡм] 

106. У котрому рядку допущено помилку у фонетичній 

транскрипції? 
1. [жаˡх іˬв’іǯчаˡĭ кри׀жаниˡм хоˡлодом стиˡснув йіˡĭ груˡди] 

2. [теˡплиĭ в’іˡтеир ворушиˡў йійіˡ густ′іˡ роспаˡтлан′і коˡси] 

3. [булаˡ такаˡ стоˡмлеина | шчоˬнеишчуˡлас′а | йакˬзаснуˡла] 
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107. У котрому рядку допущено помилку у фонетичній 

транскрипції? 

1.  [кор′інц′іˡ наˬсмаˡк  булиˡ солодкаˡв’і  |  ви׀клиекаˡлие   нудоˡту  |  

ĭˬд′іˡўчиена  зˬогиˡдойу виˡпл′унула йіˡх  зˬроˡта] 

2.  [далеˡко  заˬп’іˡўн′іч  палахкот′іˡло  багаˡт′:а  |  ве׀сеилиˡлиес′а  

пе׀реипоˡўнеин′і  молодоˡйу сиˡлойу іˬшчаˡс’т′ам хлоˡпц′і] 

3. [коˡжному хот′іˡлос′а проĭтиˡ чеире׀зˬс′в’ашчеˡн:иĭ купаˡл′с′киĭ 

вогоˡн′ | шчоˬочиещаˡйеи в’ідˬзлиˡх дуˡх’іў таˬсквеˡрни] 

108. У котрому рядку допущено помилку у фонетичній 

транскрипції? 

1.   [йогоˡ  молоˡǯш’і   супуˡтниеки׀    те׀жˬзаўмеˡрлие    

в’ідˬзачудуваˡн′:а   ĭˬдоˡўго  стойаˡлие моˡўчки] 

2. [йомуˡ здалоˡс′а | шчоˬзв’іˡдси виˡдно п’іўс′в’іˡту | такаˡ прозоˡра 

даˡлеич | прос’т′аглаˡс′а ўˬбеизмеˡж’:а] 

3. [не׀зважаˡйучие наˬўтому | киˡĭ в’ідчуˡў  | йакˬшчоˡс′ раˡд′існе׀  

ĭˬпреикраˡснеи  ув’іĭшлоˡ ўˬсеˡрце] 

109. У котрому рядку допущено помилку у фонетичній 

транскрипції? 

1. [мен′іˡ теипеˡр п’ідˬсиˡлу твориˡтие спраˡўжн′е | моˡже | наˡв’іт′ 

доўгов’іˡчне!] 

2. [уˬсосноˡвому боруˡ заховаˡлас′ | начеˬўп’іˡжмурки |сл′іпаˡ 

цеиркоˡўц′а] 

3. [аˬтв’іˡĭ  жиет′:еˡвиĭ шл′аˡх  виедоˡўжуйе׀ц′:а пеире׀дˬтобоˡйу 

ўˬбе׀зконеˡчн′іс′т′] 

110.  У котрому рядку допущено помилку у фонетичній 

транскрипції? 

1. [брод′іˡн′н′ам опаˡлого лиˡс’т′а паˡхнеи теипеˡр л′ісоваˡ зеимл′аˡ] 

2. [чаˡсом йакаˡс′ забуˡта п’іˡсн′а заграˡйеи наˬсух’іˡĭ биелиˡнц′і] 

3. [в’ідˬвоˡвчиех йар′іˡў таˬв’ідˬпаˡн’с′киех стаўк’іˡў подуваˡйеи хоˡлод] 

111. У котрому рядку допущено помилку у фонетичній 

транскрипції? 
1. [зашамотіˡло  осіˡн′:е  лиˡс’т′а | ĭˬзац′коˡваниĭ  воˡўк | 

виˡтиекнуўшиес′ ізˬгущавини | зупиениˡўс′а] 
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2. [веч’іˡрн′іĭ смуˡток с′ідаˡйеи наˬзеˡмл′у іˬсˬпри׀дороˡжн′іх хреис’т′іˡў 

шчиˡриет′ свойіˡ б’іˡл′і зуˡби] 

3. [л′іˡс постеиреˡжно наˡв’іт′ д’л′аˬне׀дос′в’іˡǯчеиного оˡка д′іˡўчиени 

 [миершаˡв’іў б’іˡл′шеи іˬб’іˡл′ше׀

112. У котрому рядку допущено помилку у фонетичній 

транскрипції? 

1. [цеĭˬвоˡўк буˡў | очеивиˡдно | наˡв’іт′ дуˡжеи дос′в’іˡǯч:ениĭ] 

2. [з′в’іˡр буˡў не׀ˬізˬтиˡх | шчоˬлеˡхко дайуˡц′:а ўˬруˡки] 

3. [кроˡків заˬтриˡʒ’ц′ат′ відˬмеˡнеи правоˡруч хруˡснула гіˡлка] 
113. У котрому рядку допущено помилку у фонетичній 

транскрипції? 
1. [ужеˡ водаˡ виступаˡла ўˬк’іˡн’с′кому с’л′ідуˡ | аˬпоˡт′ім ўˬл′уʒ’с′к’іˡм] 

2. [хочˬстойаˡла неистеˡрпна спеˡка | земл′а  ставаˡла дедаˡл′і 

волоˡгішойу] 

3. [голуб′іˡло уˬвисокоˡс′т′і теˡплеи неˡбо | блиешчаˡў  спок′іˡĭниĭ 

д′н′іпроˡ] 

Голосні фонеми та їх звукові вияви 

 

114. Серед поданих артикуляційних ознак знайдіть ті, які 

характеризують головний вияв фонеми /е/? 
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. 

115. 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. 

116. Серед поданих артикуляційних ознак знайдіть ті, які 

характеризують головний вияв фонеми /і/? 
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. 

117. Серед поданих артикуляційних ознак знайдіть ті, які 

характеризують  головний вияв фонеми /у/? 
1. Передній ряд. 2. Середній ряд. 3. Задній ряд. 4. Низьке підняття. 5. 

Середнє підняття. 6. Високе  підняття.  7.  Високо-середнє  підняття. 
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8.  Огубленість. 9.  Неогубленість.  10. Носовий. 

118. Серед поданих артикуляційних ознак знайдіть ті, які 

характеризують головний вияв фонеми /о/? 
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. 

119. Серед поданих артикуляційних ознак знайдіть ті, які 

характеризують  головний вияв фонеми /а/? 
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. 

120. У котрому рядку у всіх словах  є однаковий  голосний звук? 
1. Весна, село, земля, біленький, переказ. 

2. Зима, золотий, відплисти, кривий, син. 

3. Переділ, поганець, перс, знести, спектр. 

121. У котрому рядку у всіх словах  є однаковий  голосний звук? 
1. Горбань, коровай, тобі, солома, продати. 

2. Футляр, ямка, заява, прояв, казанок. 

3. Кривавий, кишеня, придаток, цапик, запит. 

122. У котрому рядку у всіх словах  є однаковий  голосний звук? 
1. Сена, зебра, предок, вересень, підперти. 

2. Приїзд, припічок, привезений, прищепа, причім. 

3. Пробути, козулька, полум’яний, колючий, зозуля. 

123. У котрому рядку у всіх словах  є однаковий  голосний звук? 
1. Відвести, їжак, привів, з’їхати, свідчення. 

2. Зелений, китаєць, кредит, гаєчка, ескадра. 

3. Європа, передати, синє, репортаж, п’ємо. 

124. У котрому рядку у всіх словах  є позиційний вияв фонеми /и/? 
1. Зливати, переданий, криптонім, гример, возик. 

2. Причіп, приляж, вантажник, пила, квапиться. 

3. Казати, зроблений, легкий, подряпина, запит. 

125. У котрому рядку у всіх словах є позиційний вияв фонеми /е/? 
1. Геннадій, лапище, етапний, кваплення, бетон. 

2. Ляжемо, олень, тренаж, окраєць, кермо. 

3. Парагваєць, блазень, екстаз, крапель, перший. 

126. У котрому рядку у всіх словах  є комбінаторний вияв фонеми 

/о/? 
1. Яблуко, копитце, волелюбний, волокти, борошно. 

2. Зозуля, на тобі, кожух, мотузка,  полумисок. 

3. Добути, козуб, красоту, обслуга, роздумати. 
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127. У котрих  словах, крім головних  виявів, є позиційні варіанти 

голосних фонем? 
1. Подряпина. 2. Уругваєць. 3. Присадок. 4. Присів. 5. Присмак. 6. 

Запнутий. 7. Клаптик. 8. Неквапом. 9. Пристінок. 10. Медовий. 11. 

Каменяр. 12. Віршовий. 

128. У котрих  словах, крім головних  виявів, є позиційні варіанти 

голосних фонем? 
1.  Кратер.  2.  Оленяр. 3.  Каже.  4.  Приступка.  5.  Здається.  6.  

Ар’єргард.  7.  Гарний.  8. Загарбник. 9. Мільярд. 10. Оскаржений. 11. 

Варення. 12. Б’ємо. 

129. У котрих  словах, крім головних  виявів, є позиційні варіанти 

голосних фонем? 
1. В’ємося. 2. Окуляри. 3. Свистячий. 4. Товари. 5. Алтаєць. 6. 

Скаржник. 7. Вітаміни. 8. Марище. 9. Льодяний. 10. Марієць. 11. 

Маленький. 12. Татарин. 

130.  У  котрих словах,  крім  головних виявів,  є комбінаторні  

варіанти  голосних фонем? 
1. Болючий. 2. Одужати. 3. Рвонути. 4. Чому. 5. Могутній. 6. 

Кожушина. 7. Голуб’ячий. 8. Просяний. 9. Однокурсник. 10. У бою.  

11. Одуд. 12. Воджу. 

 

Приголосні фонеми та їх звукові вияви 

 

131. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які  характеризують головний вияв фонеми /б/. 
1. Губно-губний. 2. Губно-зубний. 3. Передньоязиково-зубний. 4. 

Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязиковий. 

7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий. 15. Ротовий. 16. Дзвінкий. 17. Глухий. 18. Твердий. 19. 

М’який. 20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. Свистячий. 

132. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /п/. 
1.  Губно-губний. 2. Губно-зубний. 3. Передньоязиково-зубний. 4.  

Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязиковий. 

7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15. Ротовий. 16. Дзвінкий. 17. Глухий. 18. Твердий. 19. 

М’який. 20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. Свистячий. 
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133. Серед поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /д/. 
1.  Губно-губний. 2. Губно-зубний. 3. Передньоязиково-зубний. 4. 

Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязиковий. 

7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14. 

Носовий. 15. Ротовий. 16. Дзвінкий. 17. Глухий. 18. Твердий. 19. 

М’який. 20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. Свистячий. 

134. Серед поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /т/. 

1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. 

Задньоязиковий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-

щілинний. 10. Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. 

Дрижачий. 14.  Носовий. 15. Ротовий.  16. Дзвінкий. 17. Глухий. 18. 

Твердий. 19. М’який. 20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

135. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /д´/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково- ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. 

Задньоязиковий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-

щілинний. 10. Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. 

Дрижачий. 14.  Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  

18.  Твердий.  19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. 

Шиплячий. 23. Свистячий. 

136. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /т´/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково- ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. 

Задньоязиковий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-

щілинний. 10. Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. 

Дрижачий. 14.  Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  

18.  Твердий.  19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. 

Шиплячий. 23. Свистячий. 

137. Серед  поданих  артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /з/. 
1. Губно-губний. 2. Губно-зубний. 3. Передньоязиково-зубний. 4. 

Передньоязиково- ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязиковий. 

7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 
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Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

138. Серед поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /з´/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково- ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

139. Серед поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /с/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

140. Серед поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /с´/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий.14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

141. Серед поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /ґ/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 
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142. Серед поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /к/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий.14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

143. Серед поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /ӡ /. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий.14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

144. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми / ӡ'/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

145. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /ǯ /. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково- ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19. М’який. 20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

146. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /ч/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково- ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-
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вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

147. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /ц/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4. Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

148. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /ц´/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4. Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

149. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /в/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4. Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

150. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /ф/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 
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Свистячий. 

151. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /ж/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

152. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /ш/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

153. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /г/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

154. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /х/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

155. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /м/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  
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4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

156. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /н/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

157. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /л/. 
1.  Губно-губний.  2. Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  4.  

Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязиковий. 

7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

158. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /н´/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6.Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

159. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /л´/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  
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19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

160. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /р/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

161. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /р´/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

162. Серед  поданих артикуляційних та акустичних ознак 

знайдіть ті, які характеризують головний вияв фонеми /й/. 
1.  Губно-губний.  2.  Губно-зубний.  3.  Передньоязиково-зубний.  

4.  Передньоязиково-ясенний. 5. Середньоязиковий. 6. Задньоязико-

вий. 7. Горловий. 8. Зімкнено-проривний. 9. Зімкнено-щілинний. 10. 

Щілинний. 11. Зімкнено-прохідний. 12. Боковий. 13. Дрижачий. 14.  

Носовий.  15.  Ротовий.  16.  Дзвінкий.  17.  Глухий.  18.  Твердий.  

19.  М’який.  20. Сонорний. 21. Шумний. 22. Шиплячий. 23. 

Свистячий. 

163. У котрих словах є довгі приголосні звуки? 
1. Перерозподілення. 2. Світишся. 3.   Розсістися. 4.   Качці.  5. На 

квіточці, 6. Зжити. 7. Відділити. 8. Розшити. 9. Відважся. 10. 

Багдадський. 11. Безшовний. 12. Осадчий. 

164. У котрих словах є довгі приголосні звуки? 
1. Кохання. 2. З собою. 3. Знання. 4. Із сином. 5. Колорадський. 6. 

Життєвість. 7. Зілля. 8. Ранній. 9. Караванний. 10. Відважся. 11. 

Відтяти. 12. Оббити. 

165.  У котрих словах є довгі приголосні звуки? 
1.  Бажання  2.  Голландія.  3.  Громадський.  4.  Без  жала.  5.  

Здаєшся.  6.  Проситься.  7. Розпорядчий. 8. Невістчин. 9. З зіркою. 
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10. Тітці. 11. Заокеання 12. Відтинок. 

166. У котрих словах є довгі приголосні звуки? 
1. Канадський. 2. Роззутий. 3. Розсадити. 4. Вилляти 5. 

Малюється. 6. Двадцятеро. 7. Зістаришся. 8. Викладачці. 9. Ввести. 

10. Відтягати. 11. Військкомат. 12. Відчай. 

167. У котрих словах є довгі приголосні звуки? 
1. Розширений. 2. Відтиснути. 3. Посадський. 4. Бовван. 5. 

Відчинений. 6. Кіннота. 7. Розкішшю. 8. Відсилання. 9. Вдариться. 

10. В’ється. 11. Чуття. 12.У балачці. 

168.  У котрому рядку у всіх словах є однаковий приголосний звук? 

1. Боротьба,  молотьба,  ходьба,  дівка. 

2. Піддячий, дяк, дядина, діловий. 

3. Ластівчин, вірність, сівалка, ходив. 

169. У котрому рядку у всіх словах є однаковий приголосний звук? 
1. Міццю, качці, ллється, квітці. 

2. Пташка,  шапка, розчерк, шуруп. 

3. Зібрати, роззявляти, зір, візьміть. 

170.  У котрому рядку у всіх словах є однаковий приголосний звук? 
1. Розбити, рознесений, розшити, збігти. 

2. Казці, ложці, відзняти, помажся. 

3. Дуб,  суп, голуб, клуб. 

171. У котрому рядку у всіх словах є однаковий приголосний звук? 
1. Гараж, ніжка, без часу, багажний. 

2. Йосип, виїхати, синій, проявник. 

3. Ніс, сказати, розпитати, з казки. 

172. У котрому рядку у всіх словах є однаковий приголосний звук? 
1. Дзиґа, віддзеркалення, дзвін, дзижчати. 

2. Ходжу, джигіт, підчепити, віджати. 

3. Відзвук, кукурудза, дзот, людство. 

173. У котрому рядку у всіх словах є однаковий приголосний звук? 
1. Ложці, ніжці, жоржини, женити. 

2. Кладка,  прядка, дідусь,  радий. 

3. Слід, кашці, радість, зцідити. 

174. У котрому рядку у всіх словах є однаковий приголосний звук? 
1. Зчіплювач, штурвал, праща, шоколад. 

2. Чотири, калач, вибачся, побачення. 

3. Зцілити, зліпити, злість, білизняний. 

175. У котрому рядку у всіх словах є однаковий приголосний звук? 
1. Ліхтар,  хованки,  вихід, хатина. 

2. Кандидат, вокзал, король, баркас. 
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3. Якби, підґрунтя, ґніт, Ґібралтар. 

176. У котрому рядку у всіх словах є однаковий приголосний звук? 
1. Влада,  вибір,  проведений, провайдер. 

2. Честь, одвічні, лічба, найсмачніший. 

3. Слизькість, на возі, вивозь же, скрізь би. 

177. У котрому рядку у всіх словах є однаковий приголосний звук? 
1. Розрісся, Полісся, трясешся, зсістися. 

2. Редька, порадься, віддієслівний, переїдь. 

3. Сестричці, з черги, хутчій, вичікувати. 

178. У котрих  словах є комбінаторні вияви фонеми /д/? 

1. Злидні. 2. Біля дверей. 3. Виходять. 4. Під дзвін. 5. Від жаху.  6. 

Від крові. 7. Слід.  8. Над селом.  9. Солодкий. 10. Діжка. 11. Відчай. 

12. П’ятнадцять. 

179. У котрих  словах є комбінаторні вияви фонеми /т/? 
1. Блискітки.  2. Заквітчали. 3. Тут би. 4. У повітрі.  5. У клітці.  6. 

Майбутність. 7. Втікач. 8. Клопітно. 9. Отже. 10. Братній. 11. 

Молотьба. 12. Єгипетський. 

180. У котрих  словах є комбінаторні вияви фонеми /з/? 
1. З краю. 2. Незчисленні.  3. Перелаз. 4. Сходили. 5. Без шляхів. 6. 

Без кінця. 7. Через пліт. 8.  Розстилає.  9. Безжурний.  10. В казці. 11. 

Розквітне. 12.  Із плитки. 

181. 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.  9. Шістсот. 10. Приніс би. 11. 

Без солі. 12. Перенісся. 

182. У котрих  словах є комбінаторні вияви фонеми /н/? 
1. Туманність.  2. Солов’їний. 3. Сіпання. 4. Сержантський. 5. Від 

сонця. 6. Серйознішати. 7. Безсоромний.  8. Ранній. 9. Велетенський. 

10. Осінній. 11. Майбутність. 12.  Вінчати. 

183. У котрих  словах є комбінаторні вияви фонеми /ж/? 
1. Ніжні. 2. Від пожежі.  3. Сніжинки.  4. Без жалю. 5. Ложці. 6. На 

узбережжі. 7. Нижче. 8. Вантаж це.  9. Поволжя. 10. Виріж. 11. 

Піджак. 12. Покажчик. 

184. У котрих  словах є комбінаторні вияви фонеми /ш/? 
1. Вірші. 2. Лащиться. 3. Страшній. 4. Усмішці. 5. Більшість. 6. 

Лиш би. 7. Пташка. 8. Щедрий. 9. Узвишшя. 10. Снишся.  11. З 

шумом.  12. Розщедрився. 

185. У котрих  словах є комбінаторні вияви фонеми /т΄/? 
1. Стінка. 2.   Чіпляється.   3. Люттю. 4. Візьміть. 5. Відтяти. 6. 

Татьба. 7. Беріть же.   8. Витьохкує.  9. Пітьма.  10. Об’їсться. 11.  
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Почуттєвий. 12. У квітці. 

186. У котрих  словах є комбінаторні вияви фонеми /ц´/? 
1. Лампочці. 2. В колисці. 3. З-за Дінця.  4. Міццю.  5. Жнець цей.  6. 

Двадцята. 7. На терці. 8. Отець же.  9. Міць би.  10 Зцілити. 11. 

Викладачці. 12. Здається. 

187. У котрих  словах є комбінаторні вияви фонеми /г/? 
1. Трухлявий. 2. Вогкість.  3.  Гігантський.  4. Гніздування. 5. Кіготь.  

6. Ліг.  7. Міг ти. 8. Допомогти. 9.  Поріг. 10. Найлегший. 11.  

Гілочка. 12. Піднігтьовий. 

 

Асиміляція приголосних звуків 

 

188.  У  котрих  з  поданих  фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за м’якістю? 
1. Злість. 2. Ансамбль. 3. Відв’язаний. 4. Святковий. 5 Туманність. 

6. Велетенський. 7. Назустріч.  8. Перенісся. 9. Станція. 10. 

Заплющувати. 11. Будівля. 12. Серйознішати. 

189. У котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається сучасна  

асиміляція  за м’якістю? 
1. Андрій. 2. Радість. 3. Возз’єднання. 4. Невістці. 5. Вдаваність. 6. 

Посміти. 7. Кістлявий. 8. Відрядження. 9. Челядня. 10. Довбня. 11. 

Свійський. 12. Близнята. 

190.  У  котрих  з  поданих  фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за м’якістю? 
1. Первісні. 2. Дисидентський. 3. Бермудський. 4. Барвистість. 5. 

Дорожнє. 6. В нестямі. 7. Облудність. 8. Обніжок.  9. 

Антиснідівський. 10.   Обороноздатність. 11. Писклявий. 12. 

Хитлявий. 

191.  У  котрих  з  поданих  фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за м’якістю? 
1. Злидні. 2. Потрібні. 3. Болгарці. 4. Гуслярний. 5. Парость. 6. 

Відлюдько. 7. Відрізаний. 8. Штанці.  9. Перукарня. 10. Розсістися. 

11. Харків. 12. Активність. 

192.  У  котрих  з  поданих  фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за м’якістю? 
1. Капусняк.  2. Повітря.  3. Бавовнярці. 4. Для мене. 5. Привізши. 6. 

Зцілення. 7.  Флінт. 8. Півдня. 9. Курйоз. 10. З’явиться. 11. Пісні. 12. 

Броварня. 
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193.  У  котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за м’якістю? 
1. Розрісся. 2. На берізці 3. Байдарці. 4. Байкарю. 5. Циркулярчик. 6. 

Відтяти.  7. Крильця. 8. З  жінкою. 9.  Свистять. 10. Пістряк 11. 

Кількість. 12. Ливарня. 

194. У  котрих  з  поданих  фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за м’якістю? 
1. Білизнярка.  2.  Вівчарці.  3.  Вогкість.  4.  Відтіль.  5.  

Аспірантський.  6.  Наситься.  7. Розсідланий. 8. Через гілку. 9. 

Війтівство. 10. Прекрасні. 11. Куховарня. 12. Заспів. 

195.  У  котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за м’якістю? 
1. Молотарці. 2. Пласкі. 3. Ковбасці. 4. Мушці. 5. Стінка. 6. 

Відтінок. 7. Відрізок. 8. Клятьба. 9. Тьмяний. 10. Хряскати. 11. 

Розсіл. 12. Каменярня. 

196.  У  котрих  з  поданих  фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за м’якістю? 
1. Слід. 2. Висміятися.  3.  Обчислення.  4.  Високість.  5.  Відважні. 

6. Псарня.  7. Холодні. 8. Нещасні. 9. Піддіти. 10. Сушарці. 11. 

Безцільний. 12. Майбутність. 

197.  У  котрих  з  поданих  фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за дзвінкістю? 
1. Міць би. 2. Сніг. 3. Кранівник. 4. Бобслей. 5. Автозчеп. 6. Якби. 7. 

Молитва. 8. Житній. 9. Лиш би.  10. Річний. 11. Ситро. 12. Бухгалтер. 

198.  У  котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за дзвінкістю? 
1. Від сонця. 2. Приніс би. 3. Сніп. 4. Відсвіт. 5. Битва 6.  

Кривда. 7. Так званий. 8. Покраяти. 9. Хвалити. 10. Мислитель. 11. 

Якби. 12. Привокзальний. 

199.  У  котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за дзвінкістю? 
1. Заснований. 2. Отримати. 3. Тут би. 4. Хвостик. 5. Житнище. 6. 

Лічба. 7. Бритва.   8. Хитнувся. 9. Стокгольм.  10. Сніданок. 11. 

Ритміка. 12. Якже. 

200.  У  котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за дзвінкістю? 
1. Митниця. 2. Боротьба.  3. Вокзальний. 4. Тут же. 5. Агітбригада. 6. 

Скитниця. 7. Трійка. 8. Осьде. 9. Митра. 10. Гонитва. 11. Просьба. 12. 

Насміх. 
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201.  У  котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за дзвінкістю? 
1. Хоч би.   2. Витрати. 3. Пастьба. 4. Затихлий. 5. Крихітний. 6. 

Присмак. 7. Шрифт. 8. Витвір. 9. Якби. 10. Ловитва. 11. Дитбудинок. 

12. Отже. 

202.  У  котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за глухістю? 
1. Розбити 2. Віжка. 3. З чола.  4. Розкаркатися. 5. Дігтярний. 6. Крізь 

шпарку. 7. В казці. 8. Напідпитку. 9. Легковажний.  10. Підклавши. 

11. Двадцята. 12. Відвізши. 

203.  У  котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за глухістю? 
1.  Обчислення.  2.  Кігті.  3. Розквітне.  4. Перелаз.  5. Відтепер. 6. 

Безпарний. 7. З світу.  8. Цикадка. 9. Зарубка. 10. Розчистити. 11. 

Жниварці. 12. Витяг. 

204. У  котрих з поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за глухістю? 
1. Громадка. 2. Легкість. 3. Розсунути. 4. Під плитою. 5. З 

покрівель. 6. Без тата. 7. З чоловіка. 8. Зцілити. 9. Шибка. 10. 

Шпарка. 11. Кладка. 12. Сходити. 

205. У  котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за глухістю? 
1. Схилив. 2. Без стола. 3. З-під чипсів. 4. Помадка. 5. Відпустка. 6. 

Розсіл. 7.Над світом. 8. Сусідський. 9. Ходив. 10. Підпис. 11. 

Зцілення. 12. Розпатланий. 

206.  У  котрих  з  поданих фонетичних  слів  відбувається  

сучасна  асиміляція  за глухістю? 
1. Без труби. 2. Звідки. 3. З козаками. 4. Із себе. 5. Розкинутий. 6. 

Розсаджений. 7. Колядка. 8. Відписати. 9. Спаяний. 10. Хліб. 11. 

Вогкість. 12. Гірко. 

207. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається сучасна 

асиміляція за місцем і способом творення? 
1. У тепличці. 2. Зсівся. 3. Зжився. 4. Ось чому. 5. Для мене.  6. 

Перерісши. 7. Розрісся. 8. Корчі. 9. Закінчується. 10. Популістський. 

11. Отже. 12. Забудь це. 

208. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається сучасна 

асиміляція за місцем і способом творення? 
1. Збирається.  2. Худібка. 3. Дисидентський. 4. Ложці. 5. Мисці. 6. 

Агентство. 7. Під зойки. 8. Кібчик. 9. Екслібрис. 10. Віддзвонив. 11. 

Без жалю. 12. Верлібр. 
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209. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається сучасна 

асиміляція за місцем і способом творення? 
1. Студентство. 2. Без  чогось. 3. Сниться 4. Трясешся. 5. Піднісся. 6. 

Хоч би. 7. Ківшик. 8. Відчистити. 9. Порадься. 10.  Беріть же. 11. 

Нігтик. 12. Сестричці. 

210. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається сучасна 

асиміляція за місцем і способом творення? 
1. Лащиться.  2. Коліївщина. 3. Відголос. 4. Підситок. 5. Підлість. 6. 

Кембриджський.  7. Відхідок. 8. Єзуїтський. 9. Підсусідок. 10. 

Східці. 11. Парасчин. 12. Обідня. 

211. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається сучасна 

асиміляція за місцем і способом творення? 
1. Східчик. 2. Підніжний. 3. З себе. 4. Над селом. 5. Єгипетський. 

6. Підстрибом. 7. Без хвоста. 8. Ситцевий.  9. Австралійці. 10. 

Колоритність. 11. Без шляхів. 12. Ліжма. 

212. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається сучасна 

асиміляція за місцем і способом творення? 
1.Відчай. 2. Снишся. 3. Засніженість. 4 Сріблений. 5. Кращий. 6. 

Мисчина. 7. Сонячний. 8. Молодіжний. 9. Слідство. 10. Бездоріжній. 

11. Хоч би.  12. Шантаж  це. 

213. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається сучасна 

асиміляція за місцем і способом творення? 
1. Від нього. 2.  Від життя. 3. Від пива. 4. Від сліду. 5. Підскочив.  6. 

Підбив. 7. Відчини. 8. Помадці. 9. Підносься.  10. У клітці.  11. 

Надійся. 12. Реформістський. 

214. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається сучасна 

асиміляція за місцем і способом творення? 
1. Багатство.  2. Слов’янство. 3. Хоч це.  4. Від цього. 5. Підшивка.  

6. Підливка. 7. Під чубом. 8. Казанський. 9. Прирощений. 10. 

Усмішці. 11. Радується. 12. Потойбічний. 

215. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається сучасна 

асиміляція за місцем і способом творення? 

1. Невістчин.   2. Від жаху. 3. Форпостний. 4. Шістсот. 5. Валізочці. 

6. Усміхається. 7. Кладочка. 8. Підхоплений.  9. Шістдесят. 10. 

П’ятнадцять.  11. Рідше. 12. Підскочив. 

216. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається сучасна 

асиміляція за місцем і способом творення? 
1. Легковажний. 2. Надзвичайно. 3. Під дзвін 4. Під вікном.  5. 

Б’ється. 6. Молитися. 7. Під час. 8. Стокгольм. 9. Заквітчали.  10. 

Відварений. 11. Смієшся. 12. Волинський. 
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217. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається повна 

асиміляція? 
1. Хутчій. 2. Оббити. 3. Розсадити. 4. Ванна. 5. Якийсь же. 6. З 

шумом. 7. Відділений. 8. Без журби. 9. Молодці. 10. Возз’єднати. 11. 

Віддзвонити. 12. Не відважується. 

218. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається повна 

асиміляція? 
1. З суму. 2. Відданий. 3. Солдатчина.   4. Від дядька. 5. Оббілити. 

6. Лаборантський. 7. Диванний. 8. Розсідлати. 9. Пролазь же. 10. 

Обезземелений. 11. Ранній. 12. Осінній. 

219. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається повна 

асиміляція? 
1. Зшиток. 2. Вітчим. 3. Оббризкати. 4. Бовваніти. 5. Безжурний. 6. 

Віддубник. 7. Диспетчер.  8. Піддається. 9. Туманний. 10. 

Поводишся. 11. Кладці. 12. Безземельний. 

220. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається повна 

асиміляція? 
1. Сітчастий. 2. Ранній. 3. Океанний. 4. Долотце. 5. Піддягнути. 6. 

Алла. 7. Розсильний. 8. Розшитий. 9. Через сіни. 10. У шухлядці. 11. 

Ситце. 12. Від цього. 

221. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається повна 

асиміляція? 
1.  З’єднання. 2.  Тчуть. 3.  Від  сьомої.  4.  Сметанний.  5.  На  грядці.  

6.  Ворітця. 7. Піддобритися.  8. Плитчастий. 9. Розсів. 10. 

Тривожиться. 11. Роззброїти. 12. Свитці. 

222. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається повна 

асиміляція? 
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. 

223. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається повна 

асиміляція? 
1.   Облатці.   2.  Перекидається.  3. Притаманний. 4.  Розскубати.  5.  

Піддячий.  6. Піддражнювати. 7. Розрісся. 8. Підносься. 9. Без 

життя. 10. Без земля. 11. Геннадій. 12. Лампочці. 

224. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається повна 

асиміляція? 
1. Криничці. 2. Турбується. 3. Винісши. 4. Органний. 5. Зжовкнути. 

6. Розрісся. 7. Бовваніти. 8. Піддути. 9. Безталанний. 10. Доллємо. 11. 

Тітчин. 12. Піддягнути. 
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225. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається повна 

асиміляція? 
1. Безжурний.  2. Віддзеркалювати. 3. Капканний. 4. Підкрадеться. 

5. Розсістися. 6. Без шурупа. 7. Щоденник. 8. Піддашок. 9. 

Розселити. 10. Канадці. 11. Тітці. 12. Погруддя. 

226. У котрих з поданих  фонетичних слів відбувається повна 

асиміляція? 
1. Останній. 2. Від джмеля. 3. Каштанний. 4. На кладці.  5. 

Солдатський. 6. Вивозь же. 7. Розсідлати.  8. Піддати. 9. 

Розшаркатися. 10. Нетто. 11. Перерісши. 12. Усмішці. 

227. У котрих словах відбувається асиміляція  приголосних за 

глухістю? 
1.  Відплата.  2.  Розпитати.  3.  Прискорення.  4.  Зцілення.  5.  З  

козаками.  6.  Швидкі.  7. Вогкість. 8. Шибки. 9. Безперспективний. 

10. З-під чипсів. 11. Безпека. 12. Легковажний. 13. Розчесати. 14. 

Відпускати. 15. Лягти. 

228. У котрих словах відбувається асиміляція приголосних за 

дзвінкістю? 
1. Боротьба. 2. Привокзальний. 3. Хоч раз. 4. Сметанний. 5. 

Глибший. 6. Піснями. 7. Хоч би. 8. Осьдечки. 9. Спортзал. 10. 

Стокгольм. 11. Лічба. 12. Срібний. 13. Ось де. 14. Лиш би. 15. 

Шістдесят. 

229. У котрих словах відбувається асиміляція приголосних за 

м’якістю? 
1.  Злість.  2.  Зміна.  3.  На  берізці.  4.  У  вечірнім.  5.  У  пастці.  6. 

Пісні.  7.  Холодні.  8. Останній. 9. Північ. 10. Шаблі. 11. Промінці. 

12. Подвір’я. 13. Хліб. 14. Тонші. 15. Тлін. 

230. У котрих словах відбувається асиміляція  приголосних? 
1. Зжився. 2. Віддзвонив. 3. Під час. 4. З джазу. 5. Подружці. 6. У 

квітці. 7. Комашці. 8. Відпочити. 9. Під зойки. 10. Носився. 11. 

Туманність. 12. Передпокій. 13. Сержантський. 14. Здається. 15. 

Снишся. 

231. Скільки дзвінких приголосних звуків у поданому переліку слів? 
1.  Браконьєр.  2. Сім’я.  3.  Доводжу.  4.  Ясний. 5.  Від’їхати.  6. 

Отже. 7.  Пам’ятний.  8. Людство. 9. Їсти. 10. Надзвичайно. 11. 

Легкість. 12. Обрієм. 13. Воюють. 14. Надземний. 15. Вокзал. 

232. Скільки дзвінких приголосних звуків у поданому переліку слів? 
1.  Зелений. 2.  Свято.  3.  Легковажність.  4.  Перевізши.  5. 

Вантажник.  6.  Провідник.  7. Привокзальний. 8. В’єтнам. 9. Прихід. 

10. Стокгольм. 11. Бухгалтерія. 12. Привітання. 13. Зараз. 14. Кріп. 
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15. Б’є. 

233. Скільки дзвінких приголосних звуків у поданому переліку слів? 
1. Перспектива. 2. Цвях. 3. Зв’язковий. 4. Ростбіф. 5. Сусідський. 6. 

Відчуття. 7. Зілля. 8. Дігтяр. 9. Ванна. 10. Хризантема. 11. Воюють. 

12. Відвізши. 13. Перерва. 14. Приз. 15. В’є. 

234. Скільки дзвінких приголосних звуків у поданому переліку слів? 
1. Кривавий. 2. Понеділок. 3. Дзвякати. 4. Віджити. 5. Привізши. 6. 

Вінчання. 7. Зжати. 8. Розподіл. 9. Зважся. 10. Полюють. 11. 

Порятуй. 12. Мороз. 13. Зсипати. 14. Підшити. 15. Граб. 

235. Скільки дзвінких приголосних звуків у поданому переліку слів? 

1. Колодязь. 2. Прикарпаття. 3. Григорій. 4. Підземелля. 5. Срібло. 6. 

Людський. 7. Краб. 8. Явір. 9. Підкладка. 10. Могти. 11. Кігтистий. 

12. Проблематичність. 13. Віра. 14. Японія. 15. Хліб. 

236. Скільки глухих приголосних звуків у поданому переліку слів? 
1.  У  тепличці.  2.  Радується.  3.  З  собою.  4.  Останній.  5.  

Безліччю.  6.  Розсипалося.  7. Безсонний. 8. Відцокало. 9. З зорею. 

10. Віддзвеніло. 11. Лащиться. 12. Безсистемний. 13. Імміграція. 14. 

Щоденник. 15. Ворітця. 

237. Скільки глухих приголосних звуків у поданому переліку слів? 
1. Розшивати. 2. Сюрприз. 3. Поганяє. 4. Тче. 5. Такий. 6. Свідок. 7. 

Книжка. 8. Допомогти. 9. Нігтьовий. 10. Копитця. 11. Безтямний. 12. 

Просьба. 13. Вирій. 14. Перевидається. 15. Слід. 

238. Скільки глухих приголосних звуків у поданому переліку слів? 
1. Компас. 2. Перспектива. 3. Розчинник. 4. Відчуття. 5. Сміється. 6. 

Відпускати. 7. Зуб. 8. Подружка. 9. Тітці. 10. Відчути. 11. Отже. 12. 

Тут би. 13. Скрізь. 14. Казка. 15. Мед. 

239. Скільки глухих приголосних звуків у поданому переліку слів? 
1. Місяць. 2. Невістці. 3. Людство. 4. Багатство. 5. Солдатчина. 6. 

Помічник. 7. Зшити. 8. Життєвість. 9. Легковажити. 10. Важчий. 11. 

Приз. 12. Річчю. 13. Боротьба. 14. Суд. 15. Мисочці. 

240. Скільки глухих приголосних звуків у поданому переліку слів? 
1. Обличчя. 2. Тчуть. 3. Радишся. 4. Марокканець. 5. Пролежати. 6. 

Молотьба. 7. Кращий. 8. Нижчий. 9. Солодший. 10. Світ. 11. 

Краєзнавець. 12. Вогкість. 13. Відвід. 14. Підсумок. 15. Розсідланий. 

241.  Скільки  м’яких і  напівм’яких  комбінаторних  виявів  

приголосних  фонем  у поданому переліку слів? 
1. Злидні. 2. Біля дверей. 3. Виходять. 4. Під дзвін. 5. Від жаху. 6. 

Над селом. 7. Від крові. 8. П’ятнадцять. 9. Слід. 10. Відчай. 11. Від 

пожежі. 12. Підскочив. 13. Боротьба. 14. Від джерела. 15. Діжці. 
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242.  Скільки  м’яких і  напівм’яких  комбінаторних  виявів  

приголосних  фонем  у поданому переліку слів? 
1. Свідомість. 2. Кріп. 3. З’явитися. 4. Розрісся. 5. Життя. 6. Стяг. 7. 

Святість. 8. Відняти. 9. Смієшся. 10. Знімається. 11. Дріт. 12.  

В’єтнам. 13. Дня. 14. Приємний. 15. Колодязь. 

243.  Скільки  м’яких і  напівм’яких  комбінаторних  виявів  

приголосних  фонем  у поданому переліку слів? 
1.  Трюм.  2.  Приємність.  3.  Піднятись.  4.  Збуваються.  5.  Латаття.  

6.  Студентський.  7. Майже.  8.  Моєї.  9.  Поїздці.  10.  Хустинці.  

11.  Віддаєшся.  12.  Сліпий.  13.  Брід.  14. Моторніші. 15. 

Ад’ютантський. 

244.  Скільки  м’яких і  напівм’яких  комбінаторних  виявів  

приголосних  фонем  у поданому переліку слів? 
1. Клоччя. 2. Вмиваєшся. 3. Радісний. 4. Гілці. 5. Гігантський. 6. 

Червінці. 7. Провалля. 8. У  книжці.  9  Дошці.  10.  Після  нього.  11.  

Звичайний.  12.  Поезія.  13.  Океанська.  14. Чорненький. 15. 

Клоччя. 

245.  Скільки  м’яких і  напівм’яких  комбінаторних  виявів  

приголосних  фонем  у поданому переліку слів? 
1. Знаряддя.  2. Купаєшся. 3. У сторожці. 4. Підтяті. 5. Кімнатці. 6. 

Б’ється. 7. Щітка. 8. З’єднається.  9.  Натхнення.  10.  Молодичці.  11.  

Кладці.  12.  Лінія.  13.  Краєзнавець.  14. Звільнити. 15. Стрижі. 

246. У котрих рядках в усіх словах відбувається асиміляція 

приголосних? 
А. Лічба,  вправа,  ложечка, сльоза, скрізь. 

Б.  Заквітчана, підняти, тітці, отже, легковий.  

В. Український, гілці, вогко, смієшся, кісьба. 

Г.  Волинський, камінчик, відчуття, горді, кишеньці.  

Д. Просьба, мисці, мишці, сонця, відчути. 

Е. Діжка, зцідити, розсипний, радість, кузня. 

247. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за способом творення? 
(А) Ця вулиця… (Б) Вона чомусь стала перед ним нагло сліпуче-

сонячною, дзвінкою. (В) Вулиця його дитинства… (Г) В коліях і 

канавах повно води після громових дощів, а над ними метелики. (Д) 

Великі берести й ясени, тополі й верби стоять обабіч вулиці, 

підпира- ючи високу синю баню неба, а над ними пливуть сніжно-

білі фантастичні хмари, пливуть тихо, мерехкотять. (Е) І все те 

віддзеркалюється в канавах і калюжах (І.Багряний). 
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248. У котрому реченні є  фонетичне слово з довгим звуком? 

(А) Над церквою кричать стрижі. (Б) В синьому небі, в сліпучому 

зеніті вони в’ються зграями над гаряче-золотим хрестом і кричать-

кричать. (В)   Такий крикливий вихор у сліпучій синяві. (Г) 

Липневий день догоряє десь за сутінками густих височенних дубів і 

лип, палахкотить на золотих банях і сяйно-білих стінах верхівки 

собору, що вигнався стрімко в небо (І.Багряний). 

249. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за способом творення? 
(А) Далеко-далеко – наскільки досягнеш оком – розлився старий 

Дніпро. (Б) Тут, внизу, під ногами хвилі невтомно хлюпочуть об 

крутий берег. (В) Далі – на самому стрижні – вони вирують і 

одсвічують крицею. (Г) А ще далі, ген аж за самотніми похилими 

вербами, хвилі то синіють, то зеленіють, то раптом бліднуть і 

гаснуть, зливаючись з ніжною блакиттю далекого, недосяжного 

берега (О.Соколовський). 

250. У котрому реченні є  фонетичне слово з довгим звуком? 
(А)  Над  кручуватим  урвищем,  над  берегом  Славути,  над  

скелями  порога  Ненаситця, завмер у думній думі вершник... (Б)   

Все там ревло, внизу, стогнало, ринуло поміж громаддям. (В)  А той 

непорушний козарлюга здавався чи не витесаним з каменю порогів. 

(Г) Нараз, торкнувши вороного білогривця, козак, ніби оживши, 

рушив через біснувату воду навпростець, на лівий берег (чи не з 

острова Чортомлика, де була тоді Січ) і плив конем через вир. (Д) А 

Дніпро, з тіснини вириваючись на простір Низу, кипів і нуртував між 

чорним камінюччям, звідкіль не поверталося живим ніщо живе 

(О.Ільченко). 

251. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 
(А) В’ється плай поміж скалами. (Б) Тягне вогкістю з лісу. (В) Десь 

цоркотить струмок. (Г) Довгим, нескінченним зиґзагом повторяється 

якесь вориння. (Д) Підійдеш до нього – царинка світло-зелена, вся 

процілована послідніми відгомонами догоряючого неба. (Е) Очі 

йдуть далеко-далеко по ній, аж поки не упруться в темну глибінь 

дальніх лісів. (Г.Хоткевич). 

252. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за способом творення? 
(А)  Річка  Біла  неширока.  (Б)  Он  через  неї  перекинулися  

кладочки,  позв’язувані  де вірьовкою, де перевеслом, а де й так – 

просто жмутом трави. (В) Ними можна було любуватися, як 
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художнім твором, як храмом Растреллі, як поетичною мрією... (Г) 

Вони були під стать і пейзажеві оцьому, і тихому темпові руху 

хвиль  у річці, й такому ж темпові життя села. (Д) По них, по оцих 

кладочках, перелітає пісня, коли ото у суботу зацвітуть вулиці 

дівочими голосами й радісними гармоніями (Г.Хоткевич). 

253. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 
(А) На хуторі вмирає день і гасне перестигла бронза пшениць. (Б) З 

лісу в широких киреях виходять вечір і туман. (В) Вони спиняють 

біля узлісся і думають: куди б це піти? (Г) Далі туман зсовується 

ліворуч і сивим дідом бреде на долину до ставу. (Д) А вечір 

скрадається на хутір, щоб почути, як, заблукавши  у вишняку та 

гречках, затихає самотня хата та вулики (М.Стельмах). 

254. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 
(А) Таке життя: то матір розгублює дітей, то діти залишаються без 

матерів. (Б) І все одно хтось нам повинен відчинити двері. (В) Але 

хто? (Г) Чи не ця рука, що під крилами підтримує коси? (Д) Що ж у 

тобі, дівчино? (Е) Довіра навпіл з тривогою, та вологі очі, та шерхлі  

вуста,  що  бояться  любові,  що  прагнуть  любові,  і  досвітнє  

завзяття  до  свого ділечка. (Є) І найбільше їй хочеться сіяти 

(М.Стельмах). 

255. У котрому реченні є  фонетичне слово з довгим звуком? 
(А) Ось і  його річка, що має чотири броди. (Б) Ось і принишкле село 

з корогвами тополь, ось і його могутні ясени над стемнілим тином. 

(В) І старенькі вдовині ворітця, що кигикають, мов чайка, і під 

солом’яною шапкою хатина, що тримає у віконцях сновійність 

місяця. (Г) Прикладеш до них руку і теж маєш на ній місячний посів. 

(Д) Він постукав у віконце, щоб мати відчинила йому двері, 

прислухався до її ходи. (Е) Та не почув більше материних кроків, і 

ніхто не відчинив йому дверей ( М.Стельмах). 

256. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 
(А) Буря втрамбувала сніг, іти було легко. (Б) От тільки вітер, 

несильний,  але гострий, стругав попід боки. (В) І Сашко пішов 

звичною ходою: зігнувшись, голову увібравши в плечі і лікті 

притиснувши до грудей. (Г) Так менше вивітрювалося тепло 

(В.Близнець). 
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257. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 
(А) Тиша в селі, порипує на морозі сніг. (Б) Балки й рівчаки вкрито 

сіренькою млою. (В) Синім холодним блиском одсвічував пагорб, 

він був наче відполірований. (Г) А десь загубилися ті сліди, які 

протоптала мати вранці. (Д) Зараз ні кущика, ні деревця, ні 

найменшої живої плями не видно було за селом – тільки сніг і 

вечірня тиша (В.Близнець). 

258. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 

(А)  Довгі  вечірні  тіні  перекреслюють  порослу  споришем  

вулицю.  (Б)  В  хмарі рожевої куряви повертається з степу міська 

череда. (В) Задумливо, не поспішаючи, крокують  широкогруді 

корови, похитуючи головою і важким, повним молока, вим’ям. (Г) 

Поквапливо і ніби злякано дріботять брудно-сірі нещодавно 

пострижені вівці, і весело стрибають одна поперед одної стрункі 

стрімкі кізочки. (Д) Рожева курява потроху осідає, і в вечірньому 

повітрі гостріше чути пахощі степового полину разом із теплим 

духом хліва і молока. (Е) Спадає спека. (Є) Легко стало дихати, і 

городяни ширше розчиняють вікна, насолоджуючись вечірньою 

прохолодою (З.Тулуб). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є  фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є  фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у  якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому, крім головних, є і 

позиційні, і комбінаторні вияви? 

6. У котрому реченні є слово з комбінаторним варіантом фонеми 

/в/? 

259. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Хай простить тому небо, хто підозрює мене в повсякчасному 

ухилянні вбік із широкої дороги. (Б) Я ніколи не любив ходити по 

дорогах. (В) Треба не губити напрямку, бачити попереду верхів’я 

гори й іти крізь хащі. (Г) Я вас доведу до краю, шановні. (Д)  І, 

зупинившися на останній перепочинок, коли наші шляхи 
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розійдуться, я покажу вам перейдену путь. (Е) Ви побачите, як 

слідом за нами йтимуть дослідники шляхів. (Є) Вирубуватимуть 

хащі, прокладатимуть шлях, і може зарости та непевна дорога, на яку 

ввесь час штовхають мене консерватори. (Ж) Я зовсім не хочу 

відчувати себе романістом (Ю.Яновський). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція? 

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 місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є  слово, у якому закріплені наслідки історичної 

асиміляції? 

6. У котрому реченні є фонетичне слово,у  якому, крім головних, 

наявні позиційні і комбінаторні вияви фонем? 

260. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А)  Вулиця  мокра  від  роси.  (Б)  Блідо  горить  ліхтар,  він  зблід,  

як  жінка  після пристрасної ночі. (В) Перед готелем невеликий 

бульвар, що обривається до порту. (Г) Пароплав з чорним димарем і 

трьома червоними на ньому смугами видушує з себе дим, що 

помалу заволікає: портовий вокзал, портові будівлі і склепи, будівлі 

зерноперевантажувачів,  залізничні  вагони  на  естакаді.  (Д)  

Пароплав  із  жовтим димарем помалу підносить на грот-мачту 

прапор: темний квадрат на білому полі. (Е) Капітан заявляє цим, що 

він сьогодні відпливає з нашого Міста до своєї країни за море. (Є) 

Ми йдемо серединою бульвару в напрямку до східців  

(Ю.Яновський). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за дзвінкістю? 

4. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

5. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 
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6. У котрому реченні є  слово з комбінаторним варіантом фонеми 

/б/? 

261. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) На Святий вечір Іван був завжди в дивнім настрої. (Б) Наче 

переповнений чимсь таємничим і священним, він все робив 

поважно, неначе службу Божу служив. (В) 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. (Г) Обкурював ладаном хату й кошари, щоб одігнати звіра й 

відьом. (Д)  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. (Е) Вона першою мусила 

скоштувати голубці, сливи, біб та логазу, які так старанно готувала 

для нього Палагна. (Є) Але се було не все. (Ж)  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? 

262. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Ідуть дощі. (Б) Холодні осінні тумани клубочать угорі і 

спускають на землю мокрі коси. (В) Пливе у сірі безвісті нудьга, 

пливе безнадія, і стиха хлипає сум. (Г) Плачуть голі дерева, плачуть 

солом’яні стріхи, вмивається сльозами убога земля і не знає, коли  

осміхнеться.  (Д)  Сірі  дні  зміняють  темнії  ночі...  (Е)  Міріади  

дрібних крапель, мов умерлі надії, що знялись занадто високо, 

спадають додолу і пливуть, змішані з землею,  брудними  потоками.  

(Є)  Маленьке сіре, заплакане віконце. (Ж) Крізь його видно обом 

– і Андрієві,   і Маланці, як брудною, розгрузлою дорогою йдуть 

заробітчани...  (М.Коцюбинський). 
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1. У котрих реченнях  є довгі звуки? 

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 повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

6. У котрому реченні є слово з  сучасною асиміляцією, яка 

відображена в його написанні? 

263. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Андрій підійшов до хати. (Б) Крива, похилена хатинка, з 

чорною стріхою і білими стінами, стояла поміж закинутих, із 

забитими вікнами осель, колись побудованих фабрикою для 

робітників, і здавалась чимсь живим і теплим серед холодних мерців. 

(В) Біля хати сіріли скопані грядки, від воріт до порога вела 

стежечка. (Г) Зате сусідні городчики були повні сміття і грузу: 

необроблена земля їжилась торішнім бадиллям, і на чорних руїнах 

завжди сиділо вороння. (Д) Андрій застав Маланку покірливу й 

ласкаву, як завсіди по службі Божій. (Е)  Значить, вона лаятиме 

його сьогодні не так, як у будень, а з солодкою усмішкою і ніжними 

словами. (Є) Поглядаючи скоса на щільно стулені жінчині вуста, він 

із побільшеною жвавістю скинув із себе свитку і розсівся на лаві, як 

пан  (М.Коцюбинський). 

1. 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, способом творення і глухістю? 

5. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

часткова регресивна асиміляція за місцем і способом творення? 

6. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому є довгі звуки? 

264. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Усті з Кирилом здавалось,   що наївні діантуси червоніли в 

траві,   як дитячі обличчя, а над ними схиляв свої віти журливий дрік 

і плакав золотими сльозами. (Б) Окремо займали великі простори 
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будяки, сині, аж сизі.  (В) Вони здавались покинутим вогнищем, що 

конало передсмертним блакитним димком. (Г) А там, по луках, 

світила жовта кульбаба, як зорі на небі, крутилась на одній ніжці 

березка. (Д) Міцно тримався землі деревій, кивала сірими вітами 

собача рожа і на горохах сиділи, як метелі, біло- рожеві, червоно-

сині і жовтогарячі квітки. (Е) Се була оргія квітів і трав, п’яний сон 

сонця, якесь шаленство кольорів, пахощів, форм... 

(М.Коцюбинський). 

1. 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 і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому є довгий звук? 

5. У котрому реченні є  слово, у якому закріплені наслідки історичної 

асиміляції? 

6. У котрому реченні є  слово з комбінаторним варіантом фонеми 

/в/? 

265. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А)  І  тундра,  і  тайга  мають  свою  поезію,  свою  меланхолію  і  

радісні  мрії, позначені величними простими рисами. (Б) Синь озер і 

плес улітку,  багрець і золото осені, безкраї снігові простори зими... 

(В) Вони вдень горять від сліпучого сонця, а вночі міняться від 

одблисків північного сяйва. (Г) Тріскучі морози та скажені бурани, а 

зрештою весна... дивно прекрасна ніч! (Д) Навколо безмежний синій 

простір і блискуча,  як  люстра,  вода.  (Е)  Сходить  місяць,  і  довгі  

тремтливі  світляні  смуги лягають між дерев... (Є) І дивно, що ці 

неозорні простори з їх річками і тубільцями не мали своїх поетів. 

(Ж) Назви Єнісей і Тунгуска хіба не звучать, як Гудзон або Делавр, а 

остяки – як команчі!  (П. Мельник) 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2.   У   котрому   реченні   є слово, у   якому   сучасна   асиміляція 

відображена   в орфографічному записі? 

3. У котрому реченні є   фонетичне слово,  у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається повна 

асиміляція? 
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5. У котрому реченні є  слово з комбінаторним варіантом фонеми 

/ч/? 

6. У котрому реченні є фонетичне слово з позиційним виявом фонеми 

/й/? 

266. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А)  На  розі  Єзуїтського  костьолу,  збудованого  з  тесаного  

каменю,  над  малими входовими дверми на висоті першого поверху 

міститься за залізною балюстрадою низьке півколесне вікно в 

глибокій фрамузі. (Б) Значно нижче від того вікна, праворуч входу, 

міститься друга фрамуга, вижолоблена не більше півметра вглиб. (В)  

В ній стояла кам’яна статуя Матері Божої. (Г) При будові барикади 

доведено її з сього боку аж до балюстради над дверима, зірвано 

балюстраду і вгороджену її в барикаду, укріпляючи нею позицію 

повоза. (Д)  Його витягнено наверх, покладено горіколесами та 

привалено каміннями. (Е)  Виважено з її ніші й статую Божої Матері 

і привалено нею на барикаді купу всяких дрібних поламаних меблів, 

скріплених против сили куль околотами соломи... (І.Франко) 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є  фонетичне слово, у якому є довгий 

приголосний звук? 

6. У котрому реченні є  комбінаторний вияв фонеми /м/? 

267. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Уся будівля зроблена по-хазяйськи: з доброго дерева, 

повкривана очеретом під корінець, кухні та загони вибілені, аж 

вилискують проти сонця. (Б) Кострубаті, здорові лелечині гнізда на 

ріжках покрівель і самі поважні лелеки на них ще додають 

хазяйновитого вигляду. (В)  Попід тинами розцвітають високі рожі, 

по тину поплівсь-червоніє королів цвіт. (Г) Переднє дворище вросло 

ясно-зеленим моріжком. (Д) Вздовж-упоперек його поснували скрізь 

попротоптувані стежечки од горниць до усіх будівель і од кожної з 

них до інших. (Е)  Дванадцять годин, сонце сяє, і сяє увесь двір. (Є) 
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Аж блищать побілені стіни, сяє ясно-зелена трава, квітки на тину й 

попід тином, соняшники на леваді, навіть очерет на стріхах  (В. 

Леонтович). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за способом  творення? 

4. У котрому реченні є слово з позиційним виявом фонеми /в/? 

5. У котрому реченні є  слово, у  якому не  оглушується дзвінкий  

шумний приголосний перед глухим? 

6. У котрому реченні є слово з комбінаторним виявом фонеми /п/? 

268. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Хто бував на Україні? (Б) Хто зна Україну? (В) Хто бував і знає, 

той нехай згадає, а хто не бував і не знає, той нехай собі уявить, 

що там скрізь білі хати у вишневих садках, і весною... весною там 

дуже гарно, як усі садочки зацвітуть і усі соловейки защебечуть. (Г) 

Скільки соловейків тоді щебече – і злічити, здається, не можна. (Д) 

Одного разу, у дорозі,  вилучилося мені заночувати на селі, у 

маленькій такій хатці, у вишневім садочку. (Е) Приїхали ми пізно 

ввечері і зараз спати полягали. (Є)  На селі хутенько,  як  сонечко  

закотилось,  помовкли  голоси  і  рух  усякий  позмер.  (Ж)  Усе 

округи дуже тихо було: чутно тільки, порошать листя під 

віконечком, та леління води річкової коло млина, та десь недалечко 

хтось потихесечку дитину люляв – і очі стулялися  (Марко Вовчок). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається 

сучасна повна асиміляція? 

5. У котрому реченні є слово з  довгим звуком? 

6. У котрому реченні є  слово з комбінаторним варіантом фонеми 

/в/? 
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269. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Біля підніжжя Лисої гори збіглися в гурт вибілені хати з 

жовтими стріхами і одна під очеретом. (Б) То Чаплинка – козацька 

слобода утікачів з Гетьманщини, яких пригрівав у себе 

катеринославський намісник генерал Іван Максимович Синельников. 

(В)  Слобода ця така ще молода, що немає в ній ані церкви, ані 

цвинтаря.  (Г) Люди ходять на богомілля за кілька верст до 

Самарського монастиря, а вмерти ще не встиг ніхто. (Д) Від слободи 

на Лису гору пнуться три стежки, які сходяться біля високих 

осокорів, що закрили собою камінну цямрину. (Е) Слобожани 

беруть звідси воду. (Є) А коли навесні осокори розпускаються, то 

здалеку скидаються вони на струнку дзвіницю (Р.Іваничук). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція  за м’якістю? 

2. У котрому реченні є   фонетичне слово,  у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є   фонетичне слово,  у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є слово з комбінаторним варіантом фонеми 

/м/? 

6. У котрому реченні є  два довгі приголосні звуки? 

270. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) До Покрови ближче – роботи людям менше, то вже до їхньої 

хати звідусюд стежки втоптують, а найбільше – по дощі, йдуть люди 

до старого Остапа Шевця, як на прощу ходять. (Б)  Знає старий від 

усякої болісті, од усякої хворості лік, і хата в них – не хата – зільник. 

(В) Збирав старий Остап зілля всяке й до світ сонця, і по заході, і на 

весну, і влітку, і при місяці, і в росу. (Г) Котре од лихої напасті, 

котре од ран, котре од навроку, а інше – од чорної немочі. (Д) А зі 

своїми болістями приносять люди до знахаревої хати своє життя. (Е) 

І лягають слова попід сволоком, і замаюють стіни і вікна. (Є)  І 

снуються, переплітаються, в’яжуться і зостаються в хаті, як пов’язані 

у пучечки трави, як зісипані в торбинки зерна або ж квіти, що 

перше були свіжими, а потому прив’яли... (Н.Бічуя). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається 

сучасна асиміляція? 



174 

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 місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є  слово з комбінаторним варіантом фонеми 

/с/? 

6. У котрому реченні є  довгий звук? 

271. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Був хмурий день восени. (Б) Сиві, важкі хмари облягли все 

небо, й воно наче нагнулося,  налите водою,  нависло хмурою 

покришкою  над  самою  головою.  (В) Повітря було повне вогкості, 

і дощ мов збирався щохвилини. (Г)  Сумно виглядав залитий водою 

шлях. (Д)  І густі ліси понуро стояли навкруги, тихі, нерухомі, 

мовчки скидаючи листок за листком на мокру листяну ж настілку. 

(Е) Пташки розлетілись, поховались, і гучливий в’їдливий крик 

мокрого крука панував сам навколо, наче глузу- ючи з сумної агонії 

літнього життя, з його минулої краси й сили. (Є)  Сумний краєвид, 

очевидячки, впливав і на двох людей, що верхи їхали тією мокрою, 

розтоптаною дорогою: вони їхали мовчки, понуро, нап’явши відлоги 

на голови  (М.Грушевський). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є три комбінаторні вияви фонеми /с/? 

6.  У  котрому  реченні  є фонетичне  слово, у  якому, крім  головних,  

є  і  позиційні,  і комбінаторні вияви? 

272. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Відчував навколо живе зілля. (Б) Жовто горіли, облиті сонцем, 

галявини, і він сам наливсь у тій жовтизні. (В) Стовбури сосен 

здіймалися навдокіл, і він задивлявся на корони, що пропадали в 

небі. (Г) Дихала трава, бігла папороть, зітхали сосни, і йому 
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здавалося, що він сам – сосна. (Д) Тоді для іграшки впиравсь у 

дерево, над ним хиталася корона, і він любив це почуття: шелестить 

корона, а він сам – дерево. (Е) Тиснув сильніше – й дерево починало 

гнутися, і перед ним лягала весела латка неба. (Є) Відпускав дерево. 

(Ж) Корона з шумом застеляла ту латку, а він усміхався. (З) Бо його 

з головою заливало сонце – завше дивувався йому: ставало в його 

очах велике, розмлоєне, немов хвилювалося. (И) Було то обличчя 

жінки,   він навіть знав його: Мотря (В.Шевчук). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є   фонетичне слово,  у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є  довгий приголосний звук? 

6. У котрому реченні є  слово з позиційним варіантом фонеми /в/? 

273. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Минула зима. (Б) Спритні велетні-хмари викрали й врятували 

від жорстокої зими  красуню  Ладу-весну.  (В)  Пролетіла  Лада  над  

землею,  усміхнулася  тепло,  і випарувався останній сніжок, і 

розтанула остання бурулька. (Г) Над зеленим озером підвів голову 

дідусь-водяний і сонними очима озирнувся навкруги. (Д) З блакитної 

річки випірнула радісна русалонька; застрибали, зареготали в 

ожилому лісі спритні мавки... (Е) Прилетіли й жайворонки, та не 

принесли звістки про пана Романа. (Є)  Ось і розкішний травень, 

потяглися теплі місячні ночі з неугавними солов’їними руладами. 

(Ж) Дарині не спиться. (З) Душно в низеньких кімнатках, а в 

садку так тепло, так гарно! (Л.Старицька-Черняхівська) 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за дзвінкістю? 

4. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

5. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 
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асиміляція? 

6. У котрому реченні є  слово з позиційним варіантом фонеми /й/? 

274. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Неподалік Дністра, поблизу Лядового, громадяться стрімкі гори. 

(Б)  На одній горі насипана стародавня могила; на могилі два кущі 

калини, тут-таки й рештки старої каплички; а просто від могили – 

глибоке урвище. (В)  По схилах збігає кучерявий лис- тяний ліс. (Г) 

Вогко й таємниче в глибокому яру. (Д) Срібною обручкою охопили 

могилу два струмки і несуться з кручі бурхливим потоком. (Е) Та 

несподівано у трьох кроках підводиться із землі дивної форми чорна 

брила, ніби похмурий козак владно розпростер руки і мимоволі 

знову роз’єднує потік надвоє. (Є) І, тихо ремствуючи, спадають 

нарізно струмки на дно глибокого яру, а там, зрадівши, що позбулися 

страшного тягаря, знову єднаються і, міцно обійнявшися, весело 

дзюркочуть, течуть собі далі (Л. Старицька-Черняхівська). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є слово з позиційним варіантом фонеми /й/? 

6. У котрому реченні є два довгі звуки? 

275. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Теплий весняний вітер гойдав на своїх пружних крилах 

черемхові трунки. (Б) Шаленіли у прохолодних затінках гаїв солов’ї, 

лунали їхні срібні витьохки над тихими плесами  озерець  і  заток.  

(В)  І  здавалося,  що  вони  час  від  часу  здригалися  від солодощів 

тих співів, бралися ряботинням хвильок і знову завмирали... (Г) Ба, 

навіть сонце спинило поважний плин – шубовснуло в Почайну, 

дослухається до гуків і шумів весни. (Д) Серце людське мліло й 

також завмирало від краси вічної. (Е) І повнилося буйством, 

жаданням життя. (Є) Наливалось вірою у свою неперейденість і 

вічність. (Ж) Гой ти, отче Местивою, даремні твої слова про 

миттєвість людського життя! (З) Воно вічне, як і ця весна, і буяння, і 

солов’їний шал! (Р. Іванченко) 
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1. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається 

сучасна асиміляція? 

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 місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна повна асиміляція? 

5. У котрому реченні є слово, у якому відображені наслідки 

історичної  дисиміляції? 

6. У котрому реченні є  слово з комбінаторним варіантом фонеми 

/в/? 

276. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Сонце, щойно викотившись із Божої кузні, пливло понад 

зеленими мирськими плавнями по чистому, мов озерна вода восени, 

небу й пригрівало зовсім не по-весняному. (Б)  Тепло, затишно 

Сироватці після холодної ночі, солодко йому крізь дрімоту думалося. 

(В) Про того ж таки поганина, про його неприкаяну душу. (Г) 

Мабуть, вона таки в раю, в їхньому, поганському. (Д) А чи схожий 

той рай на наш, християнський?  (Е)  В  раю  завжди  сонячно  й  

затишно,  і  походжає  по  ньому  Бог, пильнує порядку. (Є) В цю 

мить він бачив Бога зовсім близько, як свого діда Корнія. (Ж) Отакий 

він, з білою бородою, добрими очима в зморшках, у липових 

личаках, із кобзою в руках. (З) Сидить на небесній призьбі, над якою 

висять віночки цибулі, славить піснею ясний світ  (Ю. Мушкетик). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є   фонетичне слово,   у якому відбувається 

сучасна асиміляція за способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є  фонетичне слово з позиційним варіантом 

фонеми /й/? 

6. У котрому реченні є  слово з комбінеторним варіантом фонеми 

/т/? 
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277. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Пора спочити, бо коні таки добре потомилися. (Б) Люди возами 

заїжджають у чотирикутник і стягають їх докупи. (В) Випрягають 

коней і пускають на пашу. (Г) Вони насамперед лягають у траві і 

качаються на хребті з одного боку на другий. (Д) Люди добувають з 

возів сухе дерево, розводять багаття, добувають казанки і варять 

страву. (Е) Відразу степ стає людним, йде мішана балачка, лише 

вартові козаки стоять довкола обозу на конях, з довгими списами в 

руках, зорять на всі сторони. (Є) Вогонь палахкотить, розкидаючи 

іскри навкруги ватри. (Ж) Люди розстеляють кожухи і лягають на 

них. (З) Небезпечно в степу лягати просто на траві, а хоч би 

необачно в траву руку встромити або босоніж стати (А.Чайковський). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за дзвінкістю? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

5. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

6. У котрому  реченні  є довгий звук? 

278. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Яка розкішна така подорож влітку серед українського райського 

степу! (Б) Він замаєний різноманітними пахучими квітами, у ньому 

бринить бджілка – використовує пору і погоду. (В) Перепелиця б’є, 

деркач передражнює її, гомонять степові пташки різними голосами. 

(Г) Часом зірветься стадо диких кіз, яким і не снилося, що над’їдуть 

такі створіння, які їх виполошать з безпечного пасовиська. (Д) То 

знову заколихається степова трава. (Е) Це стадо турів занепокоїлося. 

(Є) Чути приглушений рев тура, отамана  стада.  (Ж)  То  знову  

стрінеться  табун  диких  коней.  (З)  Кінь-водій  підносить високо 

голову, стриже вухами, а далі видає з себе голос перестороги, 

зрозумілий усій дружині. (И) Вдаряє задніми копитами об землю, 

підкидає ними високо вгору... (А.Чайковський) 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 
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2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є довгий звук? 

6. У котрому реченні є слово, у написанні якого відображена сучасна 

асиміляція? 

279. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Степ ще спав. (Б) Навіть цвіркуни замовкли після нічних 

концертів. (В) Над головою Устима промахав крилами ворон, 

мовчки, не крячучи, щоб не розбудити сонного птаства, що ще 

дрімало у високих ковилах. (Г) З кожною миттю ставало світліше, 

вже бур’яни в долині перед ним не видавались лісом. (Д)  Гасли 

останні зорі, легенько рожевів край неба. (Е) Першим прокинувся 

деркач чи від шуму крил воронових, чи, може, від ходи 

Кармалюкової, бо задеркотів тривожно і десь зовсім поруч, а 

відізвався через кілька хвилин далеко від того місця. (Є)   Він, наче 

щука в річці,  плавав  у  травах,  рідко  показуючись з  них.  (Ж) По 

дорозі Кармалюкові траплялись великі бур’яни з дудчастими 

стовбурами, що виросли на цілинній землі (В.Гжицький). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є довгий звук? 

6. У котрому реченні є комбінаторний вияв фонеми /к/? 

280. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може  бути одне, два або більше). 
(А) Дітвора ганялася по майдані, а парубки, зсунувши бадьоро 

шапки на одно вухо, йшли повагом по вулицях, поглядаючи за 

дівчатами, що теж віддалік зібралися і ладились заводити “вулицю”. 

(Б) Як тільки сонце перестало пекти, взялися дівчата за руки і стали 

співати пісень. (В) До них приблизилися парубки і стали собі ж 
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підтягати. (Г) Пісня привабила й старих людей. (Д) Вони теж 

оточили молодих, придивляючись до їх забави, хоч це була така 

звичайна річ в українському селі, яка кожного літа в неділю або 

свято повторялася. (Е)  Віддалік від того гуртка те саме робило 

молодше покоління Спасівки: діти-підлітки – хлоп’ята і дівчата. (Є) 

А все те в святкових строях, вмите та вичесане, заквітчане і 

прибране (А. Чайковський). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є довгий звук? 

6. У котрому реченні є  слово з комбінаторним варіантом фонеми 

/п/? 

281. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А)  Давно  не  білена  стара  хата,  похилена  стіна,  невелике  криве  

віконце.  (Б) Занехаєне порожнє подвір’я заросло споришем та 

подорожником. (В) Сусідська квочка дбайливо скликає курчат. (Г) А 

вони, пухнаті, цвірінькають та котяться звідусіль жовтавими 

кульбабами на завзяте: “Кво-кво-кво!”  (Д) З освітленого сонцем 

вікна прозориста тонка рука сіє курчатам крихти. (Е) По землі 

навколо тоненької черешні лежать білі пелюстки цвіту, – одцвіла 

так швидко. (Є) По один і по другий бік тину чути у сусідів на 

подвір’ях та городах голоси. (Ж) Земля вогка, тепло, вітру немає, – 

сіють  мак.  (З)  Мажуть к  Великодню  хати,  копають  грядки.  (И)  

Весняне  запашне повітря за вікном (З.Тулуб). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є  слово з комбінаторним варіантом фонеми 
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/д/? 

6.  У  котрому  реченні  є  фонетичне  слово, у  якому  відбувається  

сучасна  регресивна часткова асиміляція за способом творення і 

м’якістю? 

282. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) І не було в Горобенка на душі ні злості, ні заздрощів, ні підозри. 

(Б) У грудях несвідомо і непомітно виростало і заповнювало всі 

кутки його одне прекрасне сонячне слово – любов. (В) Він його 

ніколи б тепер не вимовив, але він відчував його. (Г) Він відчував 

його вічну красу й невмирущість, і це давало йому радість. (Д) Є 

вічні, прекрасні речі, перед якими, кінець кінцем, схилялися на 

довгому шляху історії незліченні народи і схилятимуться аж доти, 

доки люди є людьми і земля землею. (Е) Є масові злидні, зубожіння, 

руїна, насувається голод… (Є) Є свої власні, заховані болі, 

неприємності,   невдачі…(Ж)   Це   є   сьогодні,   зараз.   (З)   Але   

минуть   роки,   віки, тисячоліття – і їх не буде (Б.Антоненко-

Давидович). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є три фонетичні слова,  у яких  відбуваються 

сучасні асиміляції? 

6. У котрому реченні є  довгий звук? 

283. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Ранок справляв свій тріумф. (Б) Його блакитне чоло не 

затьмарилось сьогодні жодною хмаринкою. (В)  Він легко перекинув 

за обрій ніч і звитяжцем простував назустріч дневі. (Г) Тисячі 

пташиних голосів співали йому урочисті кантати. (Д) Якісь 

занедбані, певно, від старих ще хазяїв, жоржини і червоні 

невибагливі півники побіля веранди в саду, здавалось, по-

особливому сьогодні прибрались, і, вмиті, чепурні, трохи засмучені 

від своєї одвічної мовчанки, лагідною посмішкою вітали переможця. 

(Е) А ранок ішов і йшов. (Є) Незримі легіони його в золотих 
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панцирах мчали нестримно вперед. (Ж) І перед їхніми незліченними 

фалангами тікав, зігнувшись, небесними манівцями останній князь 

ночі – блідий, ледве помітний місяць (Б.Антоненко-Давидович). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається 

сучасна асиміляція? 

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 місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є довгий приголосний звук? 

6. У котрому реченні є два фонетичні слова, у яких  відбуваються 

сучасні асиміляції? 

284. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) За годину до заходу сонця попереду з’явилися спочатку окремі 

вогняні цятки. (Б) Їх ставало все більше й більше, а коли почало 

сутеніти, вогні помалу зливалися в одну блискучу смугу, що сяяла 

далеко попереду звивистим вогняним струмком і ставала щохвилини 

яскравішою та ширшою. (В)  Легка зибінь від вітерця йшла водою. 

(Г) Золотою лускою відбивалося в ній полум’я степової пожежі. (Д) І 

якраз у цю мить на самому березі Орі з’явився караван. (Е) 

Верблюди йшли один за одним довгою низкою. (Є) На тлі палаючого 

степу вони здавалися вирізьбленими з чорного дерева. (Ж) 

Шевченкові дух перехопило від цієї краси, він кинувся до возів. (З) 

Він повинен намалювати цю річку, й золоту лускату зибінь, і 

верблюдів – все-все (З.Тулуб). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є   фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є слово з позиційним виявом фонеми /в/? 

6. У котрому реченні є  два фонетичні слова, у яких  відбуваються 

сучасні асиміляції? 
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285. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) Дні коротшали. (Б) Ночі ставали холодними. (В) Над рудим 

пожухлим степом плило по вітру легке й прозоре бабине літо. (Г) 

Шорсткі кущики перекотиполя вже підсихали й починали загинати 

свої зелені гілочки до власної стеблини, перетворюючись на прозорі, 

наче зшиті з мережива зелені кулі. (Д) Вони готові при першому ж 

міцному вітрі відірватися од своїх ламких стеблин і вистрибом 

помчати в безкраю далечінь легкими м’ячами, щоб потім закінчити 

свій шлях в якійсь калюжі або баюрі, повній осіннього багна. (Е) 

Щосвята і щонеділі Шевченко зранку поспішав до своїх нових 

друзів. (Є) З щирою подякою віддавав їм прочитану книжку, 

вибирав собі іншу, а потім сідав.  (Ж) І починалися палкі бесіди про 

новини (З.Тулуб). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є довгий приголосний звук? 

6. У котрому реченні є  два фонетичні слова, у яких  відбуваються 

сучасні асиміляції? 

286. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А)  В  Семиріччі  вже  була  жарка  і  пишна  весна.  (Б)  Розквітнув  

степ.  (В)  У соковитих травах купами жару палали степові маки і 

жовті та червоні ліхтарики тюльпанів. (Г) Тонким ароматом віяло від 

шипшини в червоних і лимонно-жовтих квітах  і  від  рудо-

брунатних  кущів  диких  півоній,  а  на  рідких  голих  місцях  вже 

блищали іскорки солі, наче слід останнього приморозку. (Д) 

Місцевість ставала горбистою. (Е)  Здавалось, що тут колись 

бушувало море і його велетенські хвилі раптом застигли. (Є) 

Вдалині вже неясно виступало з імли підніжжя могутнього 

гірського кряжа – Заілійського Алатау. (Ж) Аул ішов без дороги, та 

й шляхів тут зовсім не було, мчали з гір бурхливі потоки від 

танення льодовиків, і їх положисті, широкі річища правили за 

шляхи (З.Тулуб). 
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1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5. У котрому реченні є довгий приголосний звук? 

6. У котрому реченні є  комбінаторний вияв фонеми /в/? 

287. Виконайте завдання до тексту, які передбачають вибір 

речення (може бути одне, два або більше). 
(А) І раптом згадав поет, дивлячись на зорі – ті ж самі зорі,  якими 

він милувався в дитинстві, лежачи на чумацькому возі під 

рівномірний крок круторогих волів, що сьогодні ж ніч на Івана 

Купала. (Б) Чарівна ніч, коли дівчата плетуть вінки і пускають їх з 

тоненькою восковою свічечкою на тихі степові річки – ворожать 

про своє дівоче щастя. (В) А чорновусі парубки шукають до ранку 

по лісових хащах вогняний цвіт папороті, який розкриває людині 

зачаровані скарби, довіку заховані в надрах землі. (Г) Де ж він, той 

чарівний вогняний цвіт, перед яким розсипаються кам’яні мури, 

залізні ґрати і кайдани? (Д) Ні, нічого  не вдіяла б тут і чарівна квітка 

папороті. (Е) Нема в цій безкраїй в’язниці кам’яних мурів, ґрат та 

дзвінких кайданів (З.Тулуб). 

1. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за м’якістю? 

2. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за глухістю? 

3. У котрому реченні є фонетичне слово, у якому відбувається 

сучасна асиміляція за місцем і способом творення? 

4. У котрому реченні є фонетичне слово,  у якому відбувається повна 

асиміляція? 

5.  У  котрому  реченні  є фонетичне  слово, у  якому, крім  головних, 

є  і  позиційні,  і комбінаторні вияви? 

6. У котрому реченні є  комбінаторний вияв фонеми /в/? 

288.  Запишіть  буквений  відповідник,  який  характеризує 

звуковий процес у позначеному цифрою слові. 
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 
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5. Андрій Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

289. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Айсберг                     А. Асиміляція за м’якістю 

2. Автозчеп                   Б. Асиміляція не відбувається 

3. Білизняний               В. Асиміляція за глухістю 

4. Жердці                      Г. Асиміляція за місцем творення. 

5. Порожнє                   Д. Асиміляція за способом творення і м’якістю 

                                       Е. Асиміляція за місцем творення і глухістю 

                                       Є. Асиміляція за дзвінкістю 

290. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Берестянка А. Асиміляція за глухістю 

2. Парасчин Б. Асиміляція не відбувається 

3. Молодший В. Асиміляція за м’якістю 

4. Бобслей Г. Асиміляція за місцем творення. 

 5. Аякже Д. Асиміляція за місцем і способом творення 

 Е. Асиміляція  за способом творення. 

 Є. Асиміляція за дзвінкістю 

291. Запишіть буквений відповідник, який характеризує  звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Дрімота А. Асиміляція за м’якістю 
2. Голосьба Б. Асиміляція не відбувається 
3. Дочці В. Асиміляція за глухістю 
4. Петля Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. бадця Д. Асиміляція за місцем і способом творення  

м’якістю   Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

292. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Відкіля А. Асиміляція за м’якістю 
2. Підживити Б. Асиміляція не відбувається 
3. Розчавиш В. Асиміляція за глухістю 
4. Клятьба Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Лусці Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за місцем творення і глухістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

293. Запишіть буквений відповідник, який характеризує  звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. От би А. Асиміляція за м’якістю 
2. Осля Б. Асиміляція не відбувається 
3. Відзнака В. Асиміляція за глухістю 
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4. Розшир Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 

ммммглухістю 5. Розсіл Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення. 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

294. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Кікбоксер А. Асиміляція за м’якістю 
2. Переплавишс

я 

Б. Асиміляція не відбувається 
3. Тля В. Асиміляція за глухістю 
4. Патріотці Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Обчислити Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

295. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Звідсіля А. Асиміляція за м’якістю 
2. Пейнтбол Б. Асиміляція не відбувається 
3. Внадишся В. Асиміляція за глухістю 
4. Тліти Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Відколи Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

296. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Радишся А. Асиміляція за м’якістю 
2. Опісля Б. Асиміляція не відбувається 
3. Дігтярство В. Асиміляція за глухістю 
4. Домочадці Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Відкидний Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

297. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Підкоп А. Асиміляція за м’якістю 
2. Стіна Б. Асиміляція не відбувається 
3. Відчути В. Асиміляція за глухістю 
4. Відвадишся Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Якби ж то Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

298. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Несешся А. Асиміляція за м’якістю 
2. Відшкребти Б. Асиміляція не відбувається 
3. Відкоша В. Асиміляція за глухістю 
4. Біготня Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 

мм’якістю 5. Зсадити Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
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  Е. Асиміляція  за способом творення 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

299. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Кігтистий А. Асиміляція за м’якістю 

2. Лічба Б. Асиміляція не відбувається 

3. Відчай В. Асиміляція за глухістю 

4. Вовтузня Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 

     5.   Відкривач            Д. Асиміляція за місцем і способом творення 

                                         Е. Асиміляція  за способом творення 

                                         Є. Асиміляція за дзвінкістю 

300. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Відпасти А. Асиміляція за м’якістю 
2. Відчужений Б. Асиміляція не відбувається 
3. Кікбоксинг В. Асиміляція за глухістю 

 4. Гавкітня Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. На кладці Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

301. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. На ніжці А. Асиміляція за м’якістю 
2. Отже Б. Асиміляція не відбувається 
3. Розчин В. Асиміляція за глухістю 
4. Східці Г. Асиміляція за місцем творення і глухістю 
5. Двірня Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 

302. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Так би А. Асиміляція за м’якістю 
2. Відцідити Б. Асиміляція не відбувається 
3. Спекаєшся В. Асиміляція за глухістю 
4. Відчахнути Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Надпивати Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

303. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1.  Відшрябати            А. Асиміляція за м’якістю 

2.  Помажся                 Б. Асиміляція не відбувається 

3.  Навстяж                  В. Асиміляція за глухістю 

4.  Розпряжений          Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
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5.  Комашня                 Д. Асиміляція за місцем і способом творення 

                                      Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 

                                      Є. Асиміляція за дзвінкістю 

304. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Легко А. Асиміляція за м’якістю 
2. Перемажся Б. Асиміляція не відбувається 
3. Складчина В. Асиміляція за глухістю 
4. Люшня Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 

 

 

 

м 

 

 

 

 

 

м’якістю м’якістю 

5. Відзвук Д. Асиміляція за місцем і способом творення 

творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

305. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Зважся А. Асиміляція за м’якістю 
2. Віджитий Б. Асиміляція не відбувається 
3. Легковий В. Асиміляція за глухістю 
4. Просьба Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Відплата Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

306. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Стерня А. Асиміляція за м’якістю 
2. Відтінок Б. Асиміляція не відбувається 
3. Канадці В. Асиміляція за глухістю 
4. Слідчий Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Змажте Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

307. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Відповзати А. Асиміляція за м’якістю 
2. Відстрочити Б. Асиміляція не відбувається 
3. Стукітня В. Асиміляція за глухістю 
4. Осадчий Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Як же Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція за способом творення 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

308. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Падчерка А. Асиміляція за м’якістю 
2. Заздрість Б. Асиміляція не відбувається 
3. Образишся В. Асиміляція за глухістю 
4. Відсуджений Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. П’ятірня Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
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                                  Е. Асиміляція  за способом творення 

                                  Є. Асиміляція за місцем творення 

309. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Відстава А. Асиміляція за м’якістю 
2. Поразці Б. Асиміляція не відбувається 
3. Свілчи В. Асиміляція за глухістю 
4. Тут же Г. Асиміляція за способом творення 
5. Відпис Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 
   

310. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Гладшати А. Асиміляція за м’якістю 
2. Пластівня Б. Асиміляція не відбувається 
3. Анекдот В. Асиміляція за глухістю 
4. Відповідач Г. Асиміляція за місцем творення і глухістю 
5. Відстріл Д. Асиміляція за місцем і способом 

творення   Е. Асиміляція  за способом творення 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

311. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 

1. Підшитий А. Асиміляція за м’якістю 
2. Брязнешся Б. Асиміляція не відбувається 
3. Абхазці В. Асиміляція за глухістю 
4. Байстря Г. Асиміляція за способом творення 
5. Відскік Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за місцем творення і м’якістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

312. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Без чого А. Асиміляція за м’якістю 
2. Зв’язуєшся Б. Асиміляція не відбувається 
3. Сльота В. Асиміляція за глухістю 
4. Відпущений Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Відсаджений Д. Асиміляція за місцем і способом 

творення                                           Е. Асиміляція  за способом творення 

                                          Є. Асиміляція за місцем творення 

313. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
    1. Відсортований      А. Асиміляція за м’якістю 

     2.   Закладчини        Б. Асиміляція не відбувається 

3. Схопити В. Асиміляція за глухістю 
4. Місця Г. Асиміляція за місцем творення 
5. Слабко Д. Асиміляція за місцем і способом 

творення   Е. Асиміляція  за способом творення 
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  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

314. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Кульбабка А. Асиміляція за м’якістю 
2. Розжитися Б. Асиміляція не відбувається 
3. Від  жука В. Асиміляція за глухістю 
4. Півслівця Г. Асиміляція за місцем творення 
5. Відсоток Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

315. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Жабка А. Асиміляція за м’якістю 
2. Відсів Б. Асиміляція не відбувається 
3. Розшивати В. Асиміляція за глухістю 
4. Слабість Г. Асиміляція за способом творення і м’якістю 
5. Отче Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за місцем творення і глухістю 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

316. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
1. Призвичаїшся А. Асиміляція за м’якістю 
2. Стільці Б. Асиміляція не відбувається 
3. Розпатякати В. Асиміляція за глухістю 
4. Відсипати Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Шабля Д. Асиміляція за місцем і способом творення 
  Е. Асиміляція  за способом творення 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

317. Запишіть буквений відповідник, який характеризує звуковий 

процес у позначеному цифрою слові. 
     1. Заробітчанин       А. Асиміляція за м’якістю 

2. Списаний Б. Асиміляція не відбувається 
3. Відсильний В. Асиміляція за глухістю 
4. Роззява Г. Асиміляція за місцем творення і м’якістю 
5. Відрізнити Д. Асиміляція за місцем і способом 

творення   Е. Асиміляція  за способом творення 
  Є. Асиміляція за дзвінкістю 

318. Визначте види асиміляції у слові  ростбіф. 
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. 

319.  Визначте види асиміляції у слові  дастьбі . 
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. 
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320. Визначте види асиміляції у слові  можновладці . 

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. 

321.  Визначте види асиміляції у слові  старообрядці. 
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. 

322. Визначте види асиміляції у слові  грядці. 
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. 

323. Визначте види асиміляції у слові  задній . 
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. 

324. Визначте види асиміляції у слові  діжці . 
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. 

325.  Визначте види асиміляції у слові  зчитувати . 
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. 

326. Визначте види асиміляції у слові  кетчуп. 
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. 

327. Визначте види асиміляції у слові  квітчати. 
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. 

328. Визначте види асиміляції у слові  котишся. 
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. 

329. Визначте види асиміляції  у слові  дивуєшся. 
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. 
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330. Визначте види асиміляції  у слові  зважся  . 

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. 

331. Визначте види асиміляції  у слові  ложці. 
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. 

332. Визначте види асиміляції у слові  віддзвеніти. 
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. 

333. Визначте види асиміляції  у слові  коротший. 
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. 

334. Визначте види асиміляції  у слові   з житлом. 
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. 

335. Визначте види асиміляції  у слові  з  джерела. 
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. 

336. Визначте види асиміляції  у слові  болітце.  
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. 

337. 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. 

338. Визначте види асиміляції  у слові  для. 
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. 

339. Визначте види асиміляції  у слові  кузня. 
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. 



193 

340. Визначте види асиміляції  у слові  двадцята. 

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. 

341. Визначте види асиміляції  у слові  людський . 
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. 

342. Визначте види асиміляції  у слові  сестричці. 
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. 

343. Визначте види асиміляції  у слові  хутчій. 
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. 

344. Визначте види асиміляції  у слові  складчастий. 
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. 

345. Визначте види асиміляції  у слові  підняти. 
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. 

346. Визначте види асиміляції  у слові  шведський. 
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. 

347. Визначте види асиміляції у слові  людство . 
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. 

 

Дисиміляція приголосних звуків. Спрощення в групах 

приголосних 

 

348. У котрому з поданих слів наявна суміжна регресивна 

дисиміляція приголосних? 
1. Ближчий. 2. Боротьба. 3. Хто. 4. Рушниця. 5.Молочний. 6. Нігті. 7. 

Точний. 8. Стерегти. 9. Шістнадцять. 10. Шипшина. 
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349. У котрому з поданих слів наявна суміжна регресивна 

дисиміляція приголосних? 
1. Страшно. 2. Яєчня. 3. Кігті. 4. Торішній. 5. Молотьба. 6. 

Соняшник. 7. Братський. 8. Рушник. 9. Контрастний. 10. Срібло. 

350. У котрому з поданих слів наявна суміжна регресивна 

дисиміляція приголосних? 
1. Річний. 2. Вужчий. 3. Легко. 4. Квоктати. 5. Заочник. 6. 

Сердешний. 7. Місячний. 8. Рибальство. 9. Смачно. 10 Корисний. 

351. У котрому з поданих слів наявна суміжна регресивна 

дисиміляція приголосних? 

1. Лицар. 2. Потішний. 3. Яєчня. 4. Ближчий. 5. Пристрасно. 6. 

Значний. 7. Відзнака. 8. Мірошник. 9.Пісний. 10. Флюгер. 

352. У котрому з поданих слів наявна суміжна регресивна 

дисиміляція приголосних? 
1. Ближче. 2. Лимар. 3. Гончар. 4. Успішний. 5. Кращий. 6. 

Сонячний.7. Безпечний. 8. Лячно. 9.Нічний. 10. Плести. 

353. У котрому з поданих слів наявна суміжна регресивна 

дисиміляція приголосних? 
1. Ненависть. 2. Просьба. 3. Розтяг. 4. Пишний. 5. Натхнення. 6. 

Колідор. 7. Вести. 8. Тричі. 9. Братство. 10. Вужче. 

354. У котрому з поданих слів наявна суміжна регресивна 

дисиміляція приголосних? 
1.  Плести.  2.  Душно.  3.  Радісний.  4.  Тхір.  5.  Колосся.  6.  

Красти.  7.  Мудрість.  8. 

Пристрасний. 9. Запашний. 10. Ручний. 

355. У котрому з поданих слів наявна суміжна регресивна 

дисиміляція приголосних? 
1. Принести. 2. Привезти. 3. Лячно. 4. Точно. 5. Шістсот. 6. 

Привести. 7. Замести. 8. Якби. 9. Молотьба. 10. Пропасти. 

356. У котрому з поданих слів наявна суміжна регресивна 

дисиміляція приголосних? 
1. Тхнути.  2. Страшний.  3.  Вище.  4.  Легший.  5.  Трахтор.  6.  

Відвести.  7.Щирість.  8. Окличний. 9. Первісний. 10. Пасти. 

357. У котрому з поданих слів наявна суміжна регресивна 

дисиміляція приголосних? 
1.  Вужчати.  2.  Пуща.  3.  Масний.  4.  Корисно.  5. Щастя.  6. 

Покласти.  7. Торішній.  8. Дорожчати. 9. Серце. 10. Сердешний. 

358. У котрому з поданих слів наявна суміжна прогресивна 

дисиміляція? 
1. Стиха. 2. Вище. 3. Месник. 4. Поросль. 5. Дорожчати. 6. Вишня. 7. 



195 

Ніщо.  8. Ближче. 9. Пасовище. 10. Сніп. 

359. У котрому з поданих слів наявна суміжна прогресивна 

дисиміляція? 
1.  Дорожчий.   2.  Козацький.   3.  Багатший.   4.  Колишній.   5.  

Вужче.   6.  Міський. 7. Плести. 8. Лимар. 9. Соняшник. 10. 

Молочний. 

360. У котрому з поданих слів наявна суміжна прогресивна 

дисиміляція? 
1. Коротший. 2. Дошці. 3. Подорожчання. 4. Торішній. 5. 

Заможний. 6. Пещений. 7. Ближчий. 8. Подружці.  9. Замести. 10. 

Найкращий. 

361. У котрому з поданих слів наявна суміжна прогресивна 

дисиміляція? 
1. Яшний. 2. Привести. 3. Дужчий. 4. Верещати. 5. Просьба. 6. 

Проїзний 7. Підвищення.  8. Тхнути. 9. Що. 10. Хто. 

362. У котрому з поданих слів наявна суміжна прогресивна 

дисиміляція? 
1.  Щирий.  2. Камінці. 3. Натхненний.  4. Відвести.  5. Коротше.  6. 

Заквітчати.  7. Покращення. 8. Підвищення. 9. Полегшення. 10. 

Смішно. 

363. У котрому з поданих слів відбулася дистантна дисиміляція 

приголосних? 
1. Здобич.  2. Срібло.  3. Замести.  4. Розкласти.  5. Тхнути.  6. 

Флюгер.  7. Літний.  8. Промінці. 9. Віднести. 10. Дорожче. 

364. У котрому з поданих слів відбулася дистантна дисиміляція 

приголосних? 
1. Бджола.  2. Захисний.  3. Столітній.  4. Потішний.  5. Ніхто.  6. 

Лимар.  7. Мандри.  8. Блиснути. 9. Після. 10. Отже. 

365. У котрому з поданих слів відбулася дистантна дисиміляція 

приголосних? 
1. Якби. 2. Замести. 3. Колідор. 4. Молочний. 5. Місце. 6. Лицар. 7. 

Рушник. 8. Пищати. 9. Корисний. 10. Замела. 

366. У котрому з поданих слів відбулася дистантна дисиміляція 

приголосних? 
1. Розчин. 2. Вогкий. 3. Листя. 4. Обласний. 5. Багатший. 6. Дохтор. 

7. Муляр. 8. Маляр. 9. Перепел. 10. Дорожчий. 

367. У котрому з поданих слів відбулася дистантна дисиміляція 

приголосних? 
1. Могутній. 2. Рибальство. 3. Гончарство. 4. Класти. 5. 

Посріблений. 6. Припасти. 7. Тиснути. 8. Після. 9. Ніжність.10. 
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Дехто. 

368. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в 

групах приголосних? 
Кинути, плести, камінці, щасливий, тиснути, шістдесят, просьба, 

хтось, класти, щодня. 

369. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в 

групах приголосних? 
Клацнути, тиснути, боротьба, пестливий, шістсот, невістці, світ, 

пізній, щось, гукнути. 

370. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в 

групах приголосних? Шістнадцять, пискнути, тріснути, мести, 

колисці, студентський, красти, хвастливий, пісний, голодний. 

371. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в 

групах приголосних? Масний, серце, відерце, шістдесят, камінці, 

весняний, грюкнути, міський, форпостний, суботній. 

372. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в 

групах приголосних? Злісний,  доцентський,  український,  глянути,  

проїзний,  велетенський,  гончар,  упасти, галасливий, щасливий. 

373. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в 

групах приголосних? Президентський,   гусці,   хустці,   книжний,   

праведний,   виїзний,   хвастливий,   месник, чудесний, налисник. 

374. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в 

групах приголосних? 
Чесно, корисно, холодно, туристський, луснути, ченця, форпостний, 

кількісний, гідність, пропагандистський. 

375. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в 

групах приголосних? Вісник,  сонце,  хористці,  агентство,  

людство,  півзахисник,  холістський,  контрастний, слатися, зумисно. 

376. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в 

групах приголосних? 
Приміський, загуснути, піаністці, жалісливий, скляний, луснути, 

квітці, поїздці, щезнути. 

377. У скількох з поданих у переліку слів відбулося спрощення в 

групах приголосних? Бліднути, захисний, доблесний, небесний, 

заглянути, ревізіоністський, легко, шелеснути, масниця, відпустці. 

378.  Котрі з  поданих речень  містять  слова,  у  яких  відбулося  

спрощення  в  групах приголосних? 
1. Степ ніби рівний, але для хідця приберігає численні горбки і 

пагорбки (В.Барка). 

2. На серці у Насті було тихо і весело (М.Коцюбинський). 
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3. Тут ніколи не було сонця і завжди стояла тінь (М.Хвильовий). 

4. Ми виходимо в сліпу вітряницю, залишаючи за собою в кімнаті і 

світло, і тепло, і людську ласку (О.Гончар). 

5. Журливо, тихо  гомонить  вода, – Немов  сльозами, краплями 

спада (Леся Українка). 

379.  Котрі з  поданих речень  містять  слова,  у  яких  відбулося  

спрощення  в  групах приголосних? 
1. Він обтер мокре чоло рукавом свитки і глянув на небо 

(М,Коцюбинський). 

2. Ще не прийшла весна, хоч вже гримлять потоки (О.Олесь). 

3. Шістдесят годин ми не змикали очей (О.Гончар). 

4. На квітці метелик мов свічечка (П.Тичина). 

5. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожного серця ударі (В.Сосюра). 

380.  Котрі з  поданих речень  містять  слова,  у  яких  відбулося  

спрощення  в  групах приголосних? 
1. Спираюсь на мур і годинами стежу, як безшелесно бродять тіні з 

місця на місце (М.Коцюбинський). 

2. Не те чеснота, лиш би книги чтить, а щоб од книг зерно добра й 

любові в своїй душі посіяти й зростить (І.Кочерга). 

3. Він був чоловік товариський, громадський (І.Франко). 

4. Я обламаю хвилинам пальці, щоб не сплітались в печаль годин 

(Л.Костенко). 

5. Чорні хмари насувались, слали тіні навкруги (Олександр Олесь). 

381.  Котрі з  поданих речень  містять  слова,  у  яких  відбулося  

спрощення  в  групах приголосних? 
1. Насправді стриму час не має, хоч важко це нам зрозуміть (Б.-І. 

Антонич). 

2. Міцний тютюнище обсаджує його маленьку хатчину (У. Самчук). 

3. Прийди, візьми мене за руку і в край щасливий поведи (Олександр 

Олесь). 

4. Пливе печаль і лагідне проміння крізь оболоки сивого бузку (Д. 

Павличко). 

5. З мого серця теж ллється струмок в море людського горя (М. 

Коцюбинський). 

382.  Котрі з  поданих речень  містять  слова,  у  яких  відбулося  

спрощення  в  групах приголосних? 
1. А колос нахилився до колоса, обважнілий і рясний, зернистий (Є. 

Гуцало). 

2. Крилата скрипка на стіні, червоний дзбан, квітчаста скриня (Б.-І. 

Антонич). 
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3. Моя ти – пісня, сила і відвага. Моє вселюдське й мамине ім’я (Д. 

Павличко). 

4.Ти ізнов мені снишся на стежці гіркої розлуки (А. Малишко). 

5. Хіба не беззахисний він зараз (О. Гончар). 

383.  Котрі з  поданих речень  містять  слова,  у  яких  відбулося  

спрощення  в  групах приголосних? 
1. В давні, дозаводські часи було, кажуть, на цьому місці велике село 

(О. Гончар). 

2. Крізь решето сіють піщаний берег стрижі (Л. Костенко). 

3. Далеко там, де неба грані, є край щасливий, дорогий (В. Сосюра). 

4.  Він  зупинився:  перед  його  очима, на  заході, бризнуло востаннє 

вогненним серпом сонце... (Г. Косинка). 

5. Не нам від сорому горіти: служили чесно ми меті (Олександр 

Олесь). 

384.  Котрі з  поданих речень  містять  слова,  у  яких  відбулося  

спрощення  в  групах приголосних? 
1.  Виглянуло  сонце  –  озеро  вмить  проясніло,  радісно  

посміхнулось  до  неба (Т.Масенко). 

2. Гадаєте, що перша-ліпша шістнадцятилітка не піде за вас (І. 

Франко). 

3. Найпрекрасніша мати щаслива (В. Симоненко). 

4. Шостий «Б» готувався до президентських виборів (В. Нестайко). 

5. Місяць мчить навколо Землі зі швидкістю три тисячі шістсот 

вісімдесят  один кілометр за годину (О. Довженко). 

385.  Котрі з  поданих речень  містять  слова,  у  яких  відбулося  

спрощення  в  групах приголосних? 
1. Написи повторювалися дванадцятьма мовами (О. Довженко). 

2. Кожна справа любить свого майстра (Н. тв.). 

3. Я прокинувся вночі від якогось навиразного гулу (Д. Ткач). 

4. О Україно! Хай нас людство судить, –  тобі одній –  думки і 

кожний рух! (Олег Ольжич). 

5. Накинув вечір голубу намітку на склений обрій, на вишневий 

сад (М. Драй-Хмара). 

386.  Котрі з  поданих речень  містять  слова,  у  яких  відбулося  

спрощення  в  групах приголосних? 
1. У мові нашій усі тони і відтінки, всі переходи звуків від твердих 

до найніжніших (В.Сухомлинський). 

2. В одному місці розрослись чималі вишняки (І. Нечуй-Левицький). 

3. Тиша ніби скло (Б. Олійник). 

4.   За   часів   козаччини   Чигирин   був   найславішим   містом   на   
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всю   Україну (І.Крип’якевич). 

5. Наша ціль – людське щастя і воля (І. Франко). 

387.  Котрі з  поданих речень  містять  слова,  у  яких  відбулося  

спрощення  в  групах приголосних? 
1. Мабуть, з людської глупоти сміятися гріх (В. Дрозд). 

2. Краплі святять на вітах, як зорі щасливі на віях (Б. Олійник). 

3. Все живе по-своєму вітало сонце і народження дня (В. Гжицький). 

4. А пожовкле листя мчить кудись у просинь (Д. Фальківський). 

5. Замість вузесеньких стежечок скрізь по садочку розіслались 

доріжки, посипані жовтим піском (І. Нечуй-Левицький). 

 

Чергування голосних звуків і фонем 

 

388. У котрих з поданих пар відбувається чергування голосних 

фонем? 
1. Весна – весни. 2. Везти – возити. 3. Ліс – лісок. 4. Рука – руці. 

5. Возити – віз. 6. Шестеро  –шостий.  7.  Витерти  –  витирати.  8.  

Сніг  –  сніжити.  9.  Летіти  –  літати.  10. Стелити – слати. 

389. У котрих з поданих пар відбувається чергування голосних 

фонем? 
1. Веселий – весело. 2. Журавель –журавля. 3. Кидати – кинути. 4. 

Носити – нести. 5. Копієчка – копійок. 6. Квітнути – цвіт. 7. 

Принести – принесений. 8. Нога – ніженька. 9. Пливти – плавати. 

10. Вити – сувій 

390. У котрих з поданих пар відбувається чергування голосних 

фонем? 
1. Жати – жну. 2. Берези – беріз. 3. Кричати – крикнути. 4. Кути – 

коваль. 5. Терти – тру. 6. Четверо – чотири. 7. Вести – водити.  8. 

Плела – плів. 9. Обрати – обирати. 10. Глотка – глитати. 

391. У котрих з поданих пар відбувається чергування голосних 

фонем? 
1. Ложка – лигати. 2. Почати – починати. 3. Чорний – чернь. 4. 

Просити – просьба. 5. Сестра – сестер. 6. Колір – кольору. 7. 

Кричить – кричать. 8. Перо – пір’я. 9. Кути – кувати. 10. Жати – 

пожинати. 

392. У котрих з поданих пар відбувається чергування голосних 

фонем? 
1. Брова – чорнобривці. 2. Плинути – плавати. 3. Замкнути - замок. 4. 

Ломити – зламаний. 5. Гнити – гній. 6. Голуб – голубка. 7. Прилетіти 

– прилітати. 8. Кидати – кинути. 9. Кроїти – крій. 10. Вечеря – 
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вечора. 

393. Скільки серед поданих пар таких, у яких відбувається 

чергування звукових виявів тієї самої голосної фонеми? 
Одинадцять – один, прибирати – прибрати, крик – крикливий,  голуб 

– голубка, сон – сну, тертий – витерти,  мій – мого, колиска – 

колисати, цей – цього, повний – повен. 

394. Скільки серед поданих пар  таких, у яких відбувається 

чергування звукових виявів тієї самої голосної фонеми? 
Нести – принесений, дерево – дерев, колесо – коліс, три – тричі, 

чотири – чотириста, тихо – тихенько, пекти – випікати, день –дня, 

хапати – вхопити, природа – природознавець. 

395. Скільки серед поданих пар  таких, у яких відбувається 

чергування звукових виявів тієї самої голосної фонеми? 
Терти – витирати, кров – кривавий, син – синівський, лебідь – 

лебідка, десятеро – десять, дерев’яний – дерево, гнити – гній, 

близько – зблизитись, дрож – дрижати, диміти – дим. 

396. Скільки серед поданих пар  таких, у яких відбувається 

чергування звукових виявів тієї самої голосної фонеми? 
Вести   – ведений, лихо – лихий,   робота – робітник, чотири – 

чотирнадцять, кожух – кожуха,  дев’ятеро – дев’ять, чого – чому, 

чисто – чистесенько, принести – принесений,  дорога – доріженька. 

397. Скільки серед поданих пар  таких, у яких відбувається 

чергування звукових виявів тієї самої голосної фонеми? 
Замела – замів, три – тринадцять, олень – оленя, ночі – ночую, 

реготати – регіт, береза – березень, привезти – привезений,  жнець – 

женця, тридцятеро – тридцять, семеро – семи. 

398. Подані  слова містять закриті склади, у яких відсутні 

чергування голосних фонем /о/ або /е/ з /і/. У дужках після 

кожного з них укажіть порядковий номер названої нижче 

причини відсутності чергування. 
1.   Фонеми /о/, /е/ чергуються з фонемним нулем. 

2.   Сполука з повноголоссям. 

3.   Сполука з –ор, -ов, -ер, -ев між приголосними. 

4.   У слові наявний похідний суфікс. 

5.   Запозичене слово. 

6.   Слово,  де /о/,  /е/  в закритому складі,  а /і/ –  у відкритому 

вживаються за аналогією. 

Народ, племен, вивозь, ніготь, вовк, міномет, Кириченко, 

сестер, віконце, меч. 

399. Подані  слова містять закриті склади, у яких відсутні 
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чергування голосних фонем /о/ або /е/ з /і/. У дужках після 

кожного з них укажіть порядковий номер названої нижче 

причини відсутності чергування. 
1.   Фонеми /о/, /е/ чергуються з фонемним нулем. 

2.   Сполука з повноголоссям. 

3.   Сполука з –ор, -ов, -ер, -ев між приголосними. 

4.   У слові наявний похідний суфікс. 

5.   Запозичене слово. 

6.   Слово,  де /о/,  /е/  в закритому складі, а /і/ –  у відкритому 

вживаються за аналогією. 

Стіжечок, жезл, берег, закон, запічок, камінець, полов, відерце, 

повен, шовк. 

400. Подані  слова містять закриті склади, у яких відсутні 

чергування голосних фонем /о/ або /е/ з /і/. У дужках після 

кожного з них укажіть порядковий номер названої нижче 

причини відсутності чергування. 
1.   Фонеми /о/, /е/ чергуються з фонемним нулем. 

2.   Сполука з повноголоссям. 

3.   Сполука з –ор, -ов, -ер, -ев між приголосними. 

4.   У слові наявний похідний суфікс. 

5.   Запозичене слово. 

6.  Слово,  де  /о/,  /е/  в  закритому  складі,  а  /і/ –  у  відкритому  

вживаються  за аналогією. 

Голівонька, жнець, потоп, Євген, повний, вод, легесенький, 

верба, завод, промінець. 

401. Подані  слова містять закриті склади, у яких відсутні 

чергування голосних фонем /о/ або /е/ з /і/. У дужках після 

кожного з них укажіть порядковий номер названої нижче 

причини відсутності чергування. 
1.   Фонеми /о/, /е/ чергуються з фонемним нулем. 

2.   Сполука з повноголоссям. 

3.   Сполука з –ор, -ов, -ер, -ев між приголосними. 

4.   У слові наявний похідний суфікс. 

5.   Запозичене слово. 

6.  Слово,  де  /о/,  /е/  в  закритому  складі,  а  /і/ –  у  відкритому  

вживаються  за аналогією. 

Шовк, осел, город, тихесенький, Господь, веселка, 

Артемовський, торг, кілок, учитель. 

402. Подані  слова містять закриті склади, в яких відсутні 

чергування голосних фонем /о/ або /е/ з /і/. У дужках після 
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кожного з них укажіть порядковий номер названої нижче 

причини відсутності чергування. 
1.   Фонеми /о/, /е/ чергуються з фонемним нулем. 

2.   Сполука з повноголоссям. 

3.   Сполука з –ор, -ов, -ер, -ев між приголосними. 

4.   У слові наявний похідний суфікс. 

5.   Запозичене слово. 

6.  Слово,  де  /о/,  /е/  в  закритому  складі,  а  /і/ –  у  відкритому  

вживаються  за аналогією. 

Доріженька, перед, возвеличити, борщ, вигод, колос, візок, герб, 

чистісінький, певний. 

403. У котрих з поданих пар чергування /о/, /е/ з //і/ та 

чергування /о/, /е/ з нулем фонеми виконують словотворчу 

функцію? 
1. Семи – сім. 2. Воля – вільний. 3. Робота – робітник.  4. День – дня. 

5. Ранок – ранковий. 6. Вогонь – вогненний. 7. Село – сільський. 8. 

Осені – осінь. 9. Мести – мів. 10. Сердець – серце. 

404. У котрих з поданих пар чергування /о/, /е/ з //і/ та 

чергування /о/, /е/ з нулем фонеми виконують словотворчу 

функцію? 
1. Зоря – сузір’я. 2. День – щодня. 3. Села – сіл. 4. Заплела – заплів.  

5. Корабель – кораблі. 6. День – днювати. 7. Коло – кільце. 8. Сон– 

сни. 9. Брести – брід. 10. Замок – замкнути. 

405. У котрих з поданих пар чергування /о/, /е/ з //і/ та 

чергування /о/, /е/ з нулем фонеми виконують словотворчу 

функцію? 
1. Мій – мого 2. Весло – весел. 3. Веселий – весілля. 4. Тьма – 

темний. 5. Стояти – стій. 6. Львів – Львова. 7. Дно – бездонний. 8. 

Жнець – женці. 9. Послати – посол. 10. Напоїти – напій. 

406. У котрих з поданих пар чергування /о/, /е/ з //і/ та 

чергування /о/, /е/ з нулем фонеми виконують словотворчу 

функцію? 
1. Терти – тру. 2. Пісок – піску. 3. Овес – вівсяний. 4. Іванів – 

Іванового. 5. Довкола – довкілля.  6.  Застебнути  –  застібка.  7.  

Плела  –  плів.  8.  Витер  –  витруть.  9.  Сосен  – сосновий. 10. Пень 

– пні. 

407. У котрих з поданих пар чергування /о/, /е/ з //і/ та 

чергування /о/, /е/ з нулем фонеми виконують словотворчу 

функцію? 
1. Вузол – вузловий. 2. Ручка – ручок. 3. Перо – пір’я. 4. Терти – 
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труть. 5. Коло – кільце. 6. Гонець – гінця. 7. Бій – боєць. 8. Мести – 

мів. 9. Вишня – вишень. 10. Згідний – згоден. 

408. Після кожної з поданих лексем запишіть  порядковий номер 

причини відсутності очікуваного чергування /е/ з /о/ після 

шиплячого або /й/. 
1. Аналогія до форм цього ж слова. 

2. Аналогія до спільнокореневих слів. 

3. Аналогія до інших слів або їх окремих форм. 

4. Іншомовне слово. 

5. Традиція написання. 

Вечоріє,  зважений,  пишеш,  книжечка,  Матвієнко,  чещуть,  

чемпіонат,  свіжості,  черга, уміємо. 

409. Після кожної з поданих лексем запишіть  порядковий номер 

причини відсутності очікуваного чергування /е/ з /о/ після 

шиплячого або /й/. 
1. Аналогія до форм цього ж слова. 

2. Аналогія до спільнокореневих слів. 

3. Аналогія до інших слів або їх окремих форм. 

4. Іншомовне слово. 

5. Традиція написання. 

У пшоні,  женити, вершечок, Довженко, пахучою,  свіжої,  можемо, 

залишений, чек, чемний. 

410. Після кожної з поданих лексем запишіть  порядковий номер 

причини відсутності очікуваного чергування /е/ з /о/ після 

шиплячого або /й/. 
1. Аналогія до форм цього ж слова. 

2. Аналогія до спільнокореневих слів. 

3. Аналогія до інших слів або їх окремих форм. 

4. Іншомовне слово. 

5. Традиція написання. 

Жетон, кочерга, відображений, блискучою, женуть,  маємо, 

твоєму, Сергієнко, дешевий, читаємо. 

411. Після кожної з поданих лексем запишіть  порядковий номер 

причини відсутності очікуваного чергування /е/ з /о/ після 

шиплячого або /й/. 
1. Аналогія до форм цього ж слова. 

2. Аналогія до спільнокореневих слів. 

3. Аналогія до інших слів або їх окремих форм. 

4. Іншомовне слово. 

5. Традиція написання.  
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Величезний,   краєчок,   черпати,   шеф,   пахучої,   величезний, 

бережеш, блискучою, присвячено, пучечок. 

412. Після кожної з поданих лексем запишіть  порядковий номер 

причини відсутності очікуваного чергування /е/ з /о/ після 

шиплячого або /й/. 
1. Аналогія до форм цього ж слова. 

2. Аналогія до спільнокореневих слів. 

3. Аналогія до інших слів або їх окремих форм. 

4. Іншомовне слово. 

5. Традиція написання. 

Дужої, шепотіти, червоний, Онуфрієнко, плакучою, спечений, 

своєму, широчезний, запишемо, шепотіти. 

413. Котрі з поданих слів містять фонему /и/, що виникла на 

місці зредукованого після /р/ або /л/? 
1. Калина. 2. Глитати. 3. Тривога. 4. Пливти. 5. Крижаний. 6. 

Тримати. 7. Чорнобривці. 8. Бриніти. 9. Клин. 10. Стелитися. 

414. Котрі з поданих слів містять фонему /и/, що виникла на 

місці зредукованого після /р/ або /л/? 
1. Дрижати. 2. Гризти. 3. Гриміти. 4. Лигати. 5. Привітати. 6. Слива. 

7. Відлига. 8. Корито. 9. Блиск. 10. Тричі. 

415. Котрі з поданих слів містять фонему /и/, що виникла на 

місці зредукованого після /р/ або /л/? 
1. Кришити. 2. Журливий. 3. Блискітка. 4. Поглинати. 5. Малий. 6. 

Колиска. 7. Кривавий. 8. Принцип. 9. Краплина. 10. Тривожно. 

416. Котрі з поданих слів містять фонему /и/, що виникла на 

місці зредукованого після /р/ або /л/? 
1. Пливти. 2. Заблищати. 3. Загриміти. 4. Крихта. 5. Блиск. 6. 

Линути. 7. Хмаринка. 8. Закривавлений. 9. Малина. 10. Горище. 

417. Котрі з поданих слів містять фонему /и/, що виникла на 

місці зредукованого після /р/ або /л/? 
1. Крик. 2. Риба. 3. Вітрило. 4. Криниця. 5. Блиснути. 6. 

Затривожитись. 7. Гримить. 8. Паливо. 9. Забриніти. 10. Долина. 

418. У котрій  з поданих пар головний вияв голосної фонеми 

чергується з її позиційним варіантом? 
1. Уперед – вперед. 2. Весна – весняний. 3. Ненависть - 

ненавидіти. 4. Голуб – голубка. 5. Теплота – теплий. 6. Колисати – 

колиска. 7. Один – одинадцять. 8. Управа – вправа. 9. Подих – 

дихати. 10. Синій – синь. 

419. У котрій  з поданих пар головний вияв голосної фонеми 

чергується з її позиційним варіантом? 
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1. Чотири – чотирнадцять. 2. Весло – весляр. 3. Малина – 

малиновий. 4. Стелити – стелю. 5. Рукопис – писати. 6. Чого – чому. 

7. Нести – несуть. 8. Крутити – крутильний. 9. Дерево –дерев’яний. 

10. Уперед – вперед. 

420. У котрій  з поданих пар головний вияв голосної фонеми 

чергується з її позиційним варіантом? 
1. Іти – йти. 2. Читайте – читають. 3. Мир – мирно. 4. Великий – 

великого. 5. Дитячий – дитина. 6. Везти – везу. 7. Учитель – вчитель. 

8. Пливти – заплив. 9. Листя – листопад. 10. Кричати – крикнути. 

421. У котрій  з поданих пар головний вияв голосної фонеми 

чергується з її позиційним варіантом? 
1. Його – йому. 2. Летіти – літати. 3. Вести – ведуть. 4. Правда – 

праведний. 5. Листя – листок. 6. Малювати – намальований. 7. 

Увійти – ввійти. 8. Лихо – лишенько. 9. Писати – пишу. 10. Довести – 

доводити. 

422. У котрій  з поданих пар головний вияв голосної фонеми 

чергується з її позиційним варіантом? 
1. Плести – плетуть. 2. Улітку – влітку. 3. Боротись – борюсь. 4. 

Дим – диміти. 5. Тихий – тихо. 6. Малюйте – малюють. 7. Вечір – 

вечеря. 8. Гора – гірський. 9. Лебідь – лебідка. 10. Перо – пір’я. 

 

Чергування приголосних звуків і фонем 

 

423. У котрому рядку всі пари слів містять чергування головного 

й комбінаторного вияву приголосної фонеми? 
А пісня – пісень, невістка – невістці, він – вона, сорочка – сорочці, 

риба – рибка 

Б день – денний, нігті  – ніготь, шість  – шістнадцять, людина – 

людський, бджола – бджілка 

В три – трійка, миєш – миєшся, спить – спиться, світити – світло, 

промінь – промінчик 

Г день – денний, лис – лисячий, пізно – пізня, легкий – легенький, 

п’ять – п’ятсот 

424. У котрому рядку всі пари слів містять чергування головного 

й комбінаторного вияву приголосної фонеми? 
А два – дві, сало – сальце, український – українець, мідь – мідний, 

менший – меншість 

Б рідний – рідня, вогий – вогко, плетеш – плетешся,  поїздка – 

поїздці, болить – біль 

В робота – робітник, радість – радісний, дьоготь – дігтяр, книжка – 
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книжці, ткати – тче 

Г свій – свого, користь – корисний, печінка – печінці, боротися – 

боротьба, корінь – корінець 

425. 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 

426. У котрому рядку всі пари слів містять чергування головного 

й комбінаторного вияву приголосної фонеми? 
А повінь – повені, весна – веснянка, великий – Великдень, змити 

– зчистити, зваж –зважся 

Б грудень – грудня,  гребти – гребля, збити – зліпити, миска – 

мисчина, бити – битва 

В митець – митця, камінець – камінця,  зроблю – зроблений, вісті – 

вісник, пити – пійло 

Г копито – копитце,  дорогий – дорожчий, кози – кіз, перо – пір’я, 

вінець – вінця 

427. У котрому рядку всі пари слів містять чергування головного 

й комбінаторного вияву приголосної фонеми? 
А мести – мітла, кігті – кіготь, змити – зцілити, пелюстка – пелюстці, 

щастя – щасливий 

Б стережіть – стережіться, повний – повен, злий – злюка, дьоготь – 

дігтяр, як – якби 

В жінка – жінці, вмиваєш – вмиваєшся,  читайте – читають,  болото 

– болітце, мостити – міст 

Г перший – першість, ялинка – ялинці, книжечка – книжка, отець – 

отче, стрічка – стрічці 

428. У котрому рядку всі пари слів містять чергування головного 

й комбінаторного вияву приголосної фонеми? 
А місце – місця, музика – музичний, день – дні, вола – віл, кіготь – 

кігтя 

Б вечора – вечір, носити – носіть, могти – міг, тіло – тільце, копито – 

копитце 

В кістка – кістлявий, день – днювати, дозвіл – дозволити, пізнє – 
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запізнитись, вогко – вогкий 

Г будень – будня, шість – шістнадцять, доцент – доцентський, змити 

– зшити, кіл – кола 

429. У котрому рядку всі пари слів містять чергування головного 

і комбінаторного вияву приголосної фонеми? 
А гонець – гінця, корито – коритця, відпустка – відпустці, грядка – 

грядці, пік – пекла 

Б торгувати – торгівля, картопля – картоплі, діжка – діжці, хатинка – 

хатинці, гора – гір 

В коло – кільце, переддень – переджнив’я, долина – долинці, якраз – 

якби, зрити – зшити 

Г зчитати – зжовкнути, шестеро – шість, розкупити – розбити, гість – 

гостя, тло – на тлі 

430. У котрому рядку  всі пари слів містять чергування 

головного і комбінаторного вияву приголосної фонеми? 
А зеренце – зеренця, гребти – гребля, швидкість – швидкісний, як же 

– якраз, піст – посту 

Б біль – болю, область – обласний, розповісти – розмалювати, 

квітка – квітчати, день –дня 

В тобі – тобою, блазень – блазня, дошка – дошці, три – тріть, 

надбудова – надзвичайно 

Г любов – любові, вересень – вересня, отже – отак, твоя – твій, 

корабель – кораблі 

431. У котрому рядку  всі пари слів містять чергування 

головного і комбінаторного вияву приголосної фонеми? 
А мисль – мислити, густий – густіший, промінь – промінчик, погода 

– погідний, тут – тут же 

Б день – денний, ніготь – нігтя, крити – покрівля, честь – чесний, 

роздути – розчути 

В колиска – колисці,  несеш – несешся, президент – президентський, 

так би – так-то, міг – може 

Г поля – піль, млинець – млинця, молотять – молотьба, спати – 

спіть, підводний – підземний 

432. У котрому рядку всі пари слів містять чергування головного 

і комбінаторного вияву приголосної фонеми? 
А бігти – бігун, копито – копитце, пекти – пік, пісня – пісенний, 

хустинка – хустинці 

Б стежка – стежці, копистка – копистці, ткати – тчуть, отже – отак, 

серце – серцю 

В квітень – квітня, котить – котиться, кричить – кричіть, грядка – 
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грядочка, стати – стій 

Г просять – просьба, літо – літній, відчувати – відходити, гомін – 

гомонить, голка – голці 

433. Назвіть порядкові номери пар слів чи форм слів, у яких 

чергуються приголосні фонеми. 
1. Змагання – змагань.  2. Повний – повен. 3. Нігті – ніготь. 4. Кінь – 

коня.  5. Ходити –  ходжу. 6. Рік – року. 7. Ловити – ловлю. 8. 

Пекти – печиво. 9. Радість – радісний. 10. Брести – бреду. 

434. Назвіть порядкові номери пар слів чи форм слів, у яких 

чергуються приголосні фонеми. 

1. Робити – робіть. 2. Надія – надійний. 3. Поняття – понять. 4. 

Хлопець – хлопче. 5. Друг – дружба. 6. Убогий – убозтво. 7. Носити 

– ноша. 8.Хвалити – хвалю. 9. Шість –шестеро. 10. Пісня – пісень. 

435. Назвіть порядкові номери пар слів чи форм слів, у яких 

чергуються приголосні фонеми. 
1. Пустити – пущу. 2. Біль – болю. 3. Ходити – ходжу. 4. Муха – 

мушка. 5. Торф – торф’яний. 6. Запитання – запитань. 7. Племен – 

плем’я. 8. Кіт – кота. 9. Мій – моя. 10. Білий – біліти. 

436. Назвіть порядкові номери пар слів чи форм слів, у яких 

чергуються приголосні фонеми. 
1. Сіль – сіллю. 2. Успіх – успішний. 3. Солома – солом’яний. 4. 

Купити – куплю. 5. Брести – брід. 6. Мести – мітла. 7. Простити – 

прощати. 8. Повага – повазі. 9. Ведмідь – ведмежий. 9. Возити – віз. 

10. Білий – білявий. 

437. Назвіть порядкові номери пар слів чи форм слів, у яких 

чергуються приголосні фонеми. 
1. Горобець – горобчик. 2. Весілля – весіль. 3. Риба – риб’ячий. 4. 

Коло – кіл. 5.День – денний. 6. Горять – горить. 7. Живий – живіть. 

8. Шість – шести. 9. Камінь – каменя. 10. Ім’я – іменний. 

438. Назвіть порядкові номери пар слів чи форм слів, у яких 

чергуються приголосні фонеми. 
1. Буг – бузький. 2. Пісок – піщина. 3. Миска – мисчина. 4. Кінь – 

коня. 5. Осінь – осінній. 6. Занепадати – занепасти. 7. Голова – 

голівонька. 8. Воротар – воротаря. 9. Близько – близенько. 10. 

Промінь – промінчик. 

439. Назвіть порядкові номери пар слів чи форм слів, у яких 

чергуються приголосні фонеми. 
1. Сніг – сніжина. 2. Носити – ноша. 3. Швидкість – швидкісний. 4. 

Козак – козацький. 5. Стаття – статей. 6. Промова – промовляти. 7. 

Купіть – купить. 8. Кропива – кропив’яний. 9. День – дня. 10. Вести 



209 

– ведуть. 

440. Назвіть порядкові номери пар слів чи форм слів, у яких 

чергуються приголосні фонеми. 
1. Весь – все. 2. Параска – Парасчин. 3. Дьоготь – дьогтю. 4. Вість – 

вісник. 5. Проводир – проводиря. 6. Купувати – купівля. 7. 

Просити – прошу. 8. Вісім – восьми. 9. Верба – верб’я. 10. Плести 

– плетений. 

441. Назвіть порядкові номери пар слів чи форм слів, у яких 

чергуються приголосні фонеми. 
1. Вузький – вужчий. 2. Могти – міг. 3. Летіти – лет. 4. Повстання – 

повстань. 5. Жати – жну. 6. Просить – проситься. 7. Колоти – кіл. 8. 

Полум’я – полум’яний. 9. Крутий – круча. 10. Щодня – щоденний. 

442. Назвіть порядкові номери пар слів чи форм слів, у яких 

чергуються приголосні фонеми. 
1.  Риба  –  риб’ячий.  2.  Високий  –  вищий.  3.  Лити  –  ллють.  4.  

Страх  –  страшний. 5. Розграфити – розграфлений. 6. Мести – мів. 7. 

Дорога – доріженька. 8. Поміч – поміччю. 9. Весна – весняний. 10. 

Уродити – урожай. 

443. Передньоязиково-ясенну фонему, яка в спільнокореневих 

словах або формах того ж слова  може чергуватися із 

задньоязиковою чи горловою, мають усі слова в рядку: 
А вощина,  пташина, запрошення, друже 

Б тиша, лежати, пищати, дружба 

В піч, огорожа, ніжка, печу, узбережжя 

Г лишенько, річка, хлопчик, луже 

Ґ мовчати, зав’яжу, служити, козачий 

444. Передньоязиково-ясенну фонему, яка в спільнокореневих 

словах або формах того ж слова  може чергуватися із 

задньоязиковою чи горловою, мають усі слова в рядку: 
А ріжечок, тиша, ведмежий, служба 

Б дужка, кличуть, блищати, піщина 

В пастуше, козаченько, черемшина, скошено 

Г пищати, колишуть, збережений, печеш 

Ґ сторожа, плеще, тече, вожу 

445. Передньоязиково-ясенну фонему, яка в спільнокореневих 

словах або формах того ж слова  може чергуватися із 

задньоязиковою чи горловою, мають усі слова в рядку: 
А мовчить, пишуть, смеречина, бережечки 

Б може, квочка, ворожий, заплачений 

В скочити, прибережний, заморожено, дівчина 
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Г пряжа, дружба, лужок, ніжка 

Ґ учитель, тчуть, пороша, верещить 

446. Передньоязиково-ясенну фонему, яка в спільнокореневих 

словах або формах того ж слова  може чергуватися із 

задньоязиковою чи горловою, мають усі слова в рядку: 
А лелеченька, лишенько, служба, лічба 

Б корінчик, свідчити, очищувати, пташка  

В мочити, стишуватись, оглушений, наша  

Г юначе, тече, пущу, бляшаний 

Ґ мурашка, бряжчати, вощаний, колишній 

447. Передньоязиково-ясенну фонему, яка в спільнокореневих 

словах або формах того ж слова  може чергуватися із 

задньоязиковою чи горловою, мають усі слова в рядку: 
А кличуть, доріженька, душа, заплачено 

Б  ніжка, дружити, страшний, ваша 

В  пищати, вощина, дружба, молочний 

Г вчорашній, личенько, обережно, смачний 

Ґ  небезпечний, річний, смішний, бажаний 

448. Передньоязиково-ясенну фонему, яка в спільнокореневих 

словах або формах того ж слова  може чергуватися із 

задньоязиковою чи горловою, мають усі слова в рядку: 
А публічний, нічний, хімічний, трагічний 

Б пече, кличуть, пуща, застереження 

В печений, зосереджений, лучник, дорожній 

Г пекучий, одвічний, страшно, ніженьки 

Ґ запечений, мучний, лячно, смішно 

449. Передньоязиково-ясенну фонему, яка в спільнокореневих 

словах або формах того ж слова  може чергуватися із 

задньоязиковою чи горловою, мають усі слова в рядку: 
А дружити, кричати, тиша, потужність 

Б течуть, ворожий, круча, вище 

В торішній, скошено, пишний, блаженний 

Г дружба, гуща, виженуть, біжать 

Ґ плеще, тече, лишенько, опущений 

450. Передньоязиково-ясенну фонему, яка в спільнокореневих 

словах або формах того ж слова  може чергуватися із 

задньоязиковою чи горловою, мають усі слова в рядку: 
А блищати, гучний, підлещуватися, ліжник 

Б смішити, кошеня, вічність, речник 

В верещати, біжить, сушити, піч 
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Г ліщина, мисчина, судження, практичний 

Ґ гірчиця, дашок, гачок, пишуть 

451. Передньоязиково-ясенну фонему, яка в спільнокореневих 

словах або формах того ж слова  може чергуватися із 

задньоязиковою чи горловою, мають усі слова в рядку: 
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 

452. Передньоязиково-ясенну фонему, яка в спільнокореневих 

словах або формах того ж слова  може чергуватися із 

задньоязиковою чи горловою, мають усі слова в рядку: 
А оптичний, комічний, електричний, аналогічний 

Б висушений, випередження, випущений, лежак 

В можете, молочар, пиріжок, окличний 

Г зображення, печиво, дорожчати, закінчувати 

Ґ ляж, клич, плач, панич 

453. У котрій з поданих пар одна фонема чергується з двома? 
1. Читання – читань. 2. Любов – любов’ю. 3. Двір - подвір’я. 4. Земля 

– земний. 5. Ходити – ходжу. 6. Пропустити – пропущено. 7. Збудити 

– збуджений. 8. Обличчя – облич. 9. Сіль – сіллю. 10. Торгувати – 

торгівля. 

454. У котрій з поданих пар одна фонема чергується з двома? 
1. Ловити – ловля. 2. Здоровий – здоров’я. 3. Ніченька – ніччю. 4. 

Племінний – плем’я. 5. Користь – користю. 6. Тон – однотонний. 7. 

Дати – віддати. 8. Піч - піччю. 9. Ломити – заломлення. 10. 

Утвердити – утверджувати. 

455. У котрій з поданих пар одна фонема чергується з двома? 
1. Бити – оббити. 2. Перо – пір’я. 3. Вимені – вим’я. 4. Крапати – 

крапля. 5. Подорожей – подорожжю. 6. Корінь – докорінний. 7. Ліс – 

узлісся. 8. Квітка – заквітчати. 9. Умиваєш – умиваєшся. 10. Кров –  

кров’ю. 

456. У котрій з поданих пар одна фонема чергується з двома? 
1. Тім’я – тім’ячко. 2. Ім’я – іменний. 3. Картопля – картопелька. 4. 

Журавель – журавля. 5. Годувати – годівля. 6. Черепок – 

череп’яний. 7. Корінь – корінний. 8. Дати – віддати. 9. Мавпа – 

мавпячий. 10. Торф – торф’яний. 

457. У котрій з поданих пар одна фонема чергується з двома? 
1. Риба – риб’ячий. 2.Верф – верф’ю. 3. Земля – безземельний. 4. 
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Розкіш – розкішшю. 5. Гребти – гребля. 6. Свято – святковий. 7. 

Щасливий – щастя. 8. Дно – бездонний. 9. Берег – узбережжя. 10. 

Львів – львів’янка. 

Склад 

 

458. Котрі слова містять два відкриті склади? 
1. Петро. 2. Весна 3. Аптека.  4. Сестра.  5. Мовчазний. 6. Майбутнє. 

7. Відібрав. 8. Майстерність. 9. Відвідувач. 10. Вийди. 

459. Котрі слова містять два відкриті склади? 
1. Ручка.  2. Ледве 3. Автобус. 4. Зустрічний. 5. Дихнути.  6. 

Вівчарство. 7. Вершечок. 8. Краєчок. 9. Повно. 10. Колиска. 

460. Котрі слова містять два відкриті склади? 
1. Сонце. 2. Дружба. 3.  Завдання. 4. Піску. 5. Відроджений.  6. 

Холодно. 7. Заочник. 8. Здоров’я. 9. Душно. 10. Колишній. 

461. Котрі слова містять два відкриті склади? 
1. Поглянув. 2. Деренчить. 3. Кроква. 4. Премудрий. 5. Керівник. 6. 

Червоний. 7. Директор. 8. Торгівля. 9. Дерев’яний. 10. Річка. 

462. Котрі слова містять два відкриті склади? 
1. Кігті. 2. Печінка. 3. Щастя. 4. Відв’яжуть. 5. Мавпячий. 6. 

Літровий. 7. Діжка. 8. Гармонійний.  9. Фізичний. 10. Людство. 

463. Котрі слова містять два відкриті склади? 
1. Конкретно. 2. Вийди. 3. Відріжуть. 4. Відмова. 5. Вовчисько. 6. 

Листяний. 7. Автомобіль. 9. Розбити. 10. Віддати. 

464. Котрі слова містять два відкриті склади? 
1. Корабля. 2. Військовий. 3. Першому. 4. Веснянка. 5. Розважливий. 

6. Боротьба. 7. Композитор. 8. Підбігти. 9. Рятівник. 10. Крісло. 

465. Котрі слова містять два відкриті склади? 
1. Спектральний. 2. Ганчірка. 3. Капустяний. 4. Розділений. 5. 

Мовчання. 6. Мірошник. 7. Зайти. 8. Помогти. 9. Дівчинонька. 10. 

Львів’янин. 

466. Котрі слова містять два відкриті склади? 
1. Підбігти. 2. Птаство. 3. Повітря. 4. Півлітровий. 5. Смерічка. 6. 

Комбінатор. 7. Маргінальний. 8. Гостя. 9. Надзвичайний. 10. 

Товариство. 

467. Котрі слова містять два відкриті склади? 
1. Медвяний. 2. Віддати. 3. Майбуття. 4. Люстерко. 5. Вивчати. 6. 

Повітря. 7. Майданчик. 8. Наливка. 9. Відбути. 10. Молотьба. 

468. Котрі слова містять один закритий склад? 
1. Відбити. 2. Пів’яблука. 3. Застілля. 4. Засновник. 5. Шістдесят. 6. 

Дніпро. 7.  Кав’ярня. 8. Лісник. 9. Риб’ячий. 10. Підійти. 
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469. Котрі слова містять один закритий склад? 

1. Роз’єднати. 2. Вертихвістка. 3. Попливли. 4. Композитор. 5. 

Ліквідувати. 6. Пісний. 7. Камінчик. 8. Вовчий. 9. Розбігтися. 10. 

Сестричка. 

470. Котрі слова містять один закритий склад? 
1. Верхів’я. 2. Лічба. 3. Промінчик. 4. Насіння. 5.Вісник. 6. 

Печальний. 7. Кислий. 8. Завтра. 9. Сьогодні. 10. Сонячно. 

471. Котрі слова містять один закритий склад? 
1. Андрій. 2. Розказати. 3. Постріл. 4. Туманний. 5. Медвяний. 6. 

Бездарний. 7. Козацтво. 8. Виникнути. 9. Відлік. 10. Ранковий. 

472. Котрі слова містять один закритий склад? 
1. Просьба. 2. Віднині. 3. Зайченятко. 4. Улітку. 5. Відзимувати. 6. 

Перейти. 7. Терновий. 8. Копитце. 9. Дивишся. 10. Будильник. 

473. Котрі слова містять один закритий склад? 
1. Відпочинок. 2. Розламати. 3. Піддашшя. 4. Гарбузиння. 5. Завчено. 

6. Гарнізонний. 7. Автомобіль.  8. Підвода. 9. Фортуна. 10. 

Пестливий. 

474. Котрі слова містять один закритий склад? 
1. Зірвати. 2. Пів’яйця. 3. Розбити. 4. Перевізник. 5. Ганчір’я. 6. 

Приміський. 7. Безробіття. 8. Начальник. 9. Кораблик. 10. 

Зіпсований. 

475. Котрі слова містять один закритий склад? 
1. Знайти. 2. Надвечір’я. 3. Жовтизна. 4. Весільний. 5. Рутвяний. 6. 

Досхочу. 7. Майстерня. 8. Шістсот. 9. Журавлиний. 10. Безголосий. 

476. Котрі слова містять один закритий склад? 
1. Каміння. 2. Підберезник. 3. Учорашній. 4. Боротьба. 5. Виступив. 

6. Навмання. 7. Кабріолет. 8. Паралельний. 9. Премудрий. 10. 

Козацтво. 

477. Котрі слова містять один закритий склад? 
1. Невміння. 2. Безпека. 3. Пропаганда. 4. Визбирати. 5. Астроном. 6. 

Розігнути. 7. Особистість. 8. Олександра. 9. Згуртований. 10. 

Книжник. 

478. Укажіть кількість прикрито-відкритих складів у поданому 

реченні. 
По блакитному трапу сходить сонце над маревом нив (В.Сосюра). 

479. Укажіть кількість прикрито-відкритих складів у поданому 

реченні. 
Що з того, що осіннім чарам прийде кінець ? (М.Рильський) 

480. Укажіть кількість прикрито-відкритих складів у поданому 

реченні. 
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То ж матері майбутнії стрічають дні ясні (П.Тичина). 

481. Укажіть кількість прикрито-відкритих складів у поданому 

реченні. 
Маланка сіла на призьбу і поклала на коліна руки (М.Коцюбинський). 

482. Укажіть кількість прикрито-відкритих складів у поданому 

реченні. 
А завтра прийдем, то будем хижу ставити (Леся Українка). 

483. Укажіть кількість прикрито-відкритих складів у поданому 

реченні. 
Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки (Леся Українка). 

484. Укажіть кількість прикрито-відкритих складів у поданому 

реченні. 

Наша ж мова сія щогодини ясніш! (В.Самійленко). 

485. Укажіть кількість прикрито-відкритих складів у поданому 

реченні. 
Гей, суспільнії вершечки, поживайте пиріжечки (В.Самійленко). 

486. Укажіть кількість прикрито-відкритих складів у поданому 

реченні. 
Місяць зійшов велично і спокійно і освічував далекі пусті поля (О. 

Кобилянська). 

487. Укажіть кількість прикрито-відкритих складів у поданому 

реченні. 
Гостей у Івана повна хата, ґазди і ґаздині (В.Стефаник). 

488. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому 

реченні. 
Сміються, плачуть солов’ї І б’ють піснями в груди (Олександр 

Олесь). 

489. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому 

реченні. 
На майдані коло церкви посмутились матері (П.Тичина). 

490. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому 

реченні. 
Законів боротьби нікому не зламати, законів материнства не 

перемінить (П.Тичина). 

491. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому 

реченні. 
Ластівки літають, бо літається, І Ганнуся любить, бо пора 

(М.Рильський). 

492. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому 

реченні. 
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Глибшає далеч. Річка синіє. Річка синіє, зітхає, сміється 

(М.Рильський). 

493. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому 

реченні. 
Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки (Леся 

Українка). 

494. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому 

реченні. 
Спи ж ти, малесенький, Пізній бо час (Леся Українка). 

495. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому 

реченні. 
Признаюсь – заздрю планетам: вони мають свої орбіти 

(М.Коцюбинський). 

496. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому 

реченні. 
Приходив обвіяний духом полів, свіжий, як дика квітка 

(М.Коцюбинський). 

497. Укажіть кількість прикрито-закритих складів у поданому 

реченні. 
Іван сів на пеньок і обдивився (М.Коцюбинський). 

 

Наголос 

 

498. У котрому рядку всі слова містять наголос, що виконує 

смислорозрізнювальну функцію? 
А заїзди́ ти – заї́здити, зазнаю́ – зазна́ ю, заня́ ття – заняття́ 

Б прошу́ – про́ шу, пта́ шник – пташни́ к, протя́ жний – протяжни́ й 

В про́ світок – просві́ток, су́ ма – сума́ , о́ чко – очко́ 

Г з’ї́здити – з’їзди́ ти, губи́ – гу́ би, гу́ кати – гука́ти 

Ґ грози́ – гро́ зи, морквя́ ний – морквяни́ й, на́ бір – набі́р 

499. У котрому рядку всі слова містять наголос, що виконує 

смислорозрізнювальну функцію? 
А а́тлас – атла́ с, весня́ ний – весняни́ й, виво́ дити – ви́ водити 

Б користува́ ння – кори́ стування, по́ ра – пора́ , ба́ ли – бали́ 

В ла́ со – ласо́ , вітчи́ зняний – вітчизня́ ний, склика́ти – скли́ кати 

Г па́ ша – паша́ , кільця́ – кі́льця, ко́ лючий – колю́ чий 

Ґ ко́ пчення – копче́ ння, ко́ пає – копа́ є, са́ мий – сами́ й 

500. У котрому рядку всі слова містять наголос, що виконує 

смислорозрізнювальну функцію? 
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А ряснота́ – рясно́ та, рядна́ – ря́ дна, са́ мого – само́ го 

Б старі́ти – ста́ ріти, стіни́ – сті́ни, комба́ йнер – комбайне́ р 

В хара́ ктерний – характе́ рний, о́ рган – орга́ н, о́ кисний – окисни́ й 

Г окру́ жний – окружни́ й, ону́ ча – онуча́ , озе́ рце – озерце́ 

Ґ за́ мок – замо́ к, замі́жня – заміжня́ , копи́ – ко́ пи 

501. У котрому рядку всі слова містять наголос, що виконує 

смислорозрізнювальну функцію? 
А  конопля́ ний – коно́ пляний, ви́ рок – виро́ к, виріза́ти – ви́ різати 

Б  я́ кось – яко́ сь, я́ сний – ясни́ й, я́ сел – ясе́ л 

В  сосна́ – со́ сна, сполу́ чний – сполучни́ й, об’є́днання – об’єдна́ ння 

Г  ба́тьківщина – батьківщи́ на, брати́ – бра́ти, ва́ рений – варе́ ний 

Ґ   боляче – боляче́ , верби́ – ве́ рби, вибіга́ти – вибігати 

502. У котрому рядку всі слова містять наголос, що виконує 

смислорозрізнювальну функцію? 
А ніко́ ли – ні́коли, забіга́ти – забі́гати, загоро́ да – за́ города 

Б зада́ рма – задарма́ , запа́ л – за́пал, за́ раз – зара́ з 

В засі́дання – засіда́ ння, за́ вжди – завжди́ , за́ хідний – захі́дний 

Г згоди́ тися – зго́ дитися, зна́чити – значи́ ти, мандрі́вний –мандрівни́ й 

Ґ мали́ новий – малино́ вий, ми́ ски – миски́ , ми́ лувати – милувати 

503. У котрому рядку всі слова містять наголос, що виконує 

смислорозрізнювальну функцію? 
А ми́ льниця – мильни́ ця, мо́ шка – мошка́ , нагляда́ч – нагля́ дач 

Б наза́ вжди – назавжди́ , на́ стил – насти́ л, нескла́ дний – нескладни́ й 

В низовини́ – низови́ ни, ні ́до чого – ні до чо́ го, ні́яковий – нія́ ковий 

Г ніку́ди – ні́куди, о́ бід – обі́д, па́ рний – парни́ й 

Ґ па́ си – паси́ , па́ хнути – пахну́ ти, копі́йки – копійки́ 

504. У котрому рядку всі слова містять наголос, що виконує 

смислорозрізнювальну функцію? 
А пере́ гук – перегу́ к, перебіга́ти – перебі́гати, перели́ вний – 

переливни́ й 

Б пера́ – пе́ ра, підклика́ти – підкли́ кати, пла́ вний – плавни́ й 

В пі́тьма – пітьма́ , пісні ́– пі́сні, плі́снявіти – плісня́ віти 

Г ри́ бний – рибни́ й, рогі́вковий – рогівко́ вий, розва́ жний –розважни́ й 

Ґ розса́ дний – розсадни́ й, са́ га – сага́ , ні́ким – ніким 

505. У котрому рядку всі слова містять наголос, що виконує 

смислорозрізнювальну функцію? 
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А ніко́ му – ні́кому, сере́динний – середи́ нний, свя́ чений – свяче́ ний 

Б си́ нявий – синя́ вий, склика́ ння – скли́ кання, скриньки́ – скри́ ньки 

В спроста́ – спро́ ста, слю́ сарський – слюса́ рський, сто́ янка – стоя́ нка 

Г сту́ па – ступа́ , су́ шений – суше́ ний, та́ нковий – танко́ вий 

Ґ твари́ на – тварина́ , тве́ рдити – тверди́ ти, темно́ та – темнота́ 

506. У котрому рядку всі слова містять наголос, що виконує 

смислорозрізнювальну функцію? 
А тіснота́ – тісно́ та, то́ вчений – товче́ ний, торби́ – то́ рби 

Б тра́ вник – травни́ к, торо́ чити – торочи́ ти, хара́ ктерний – харак- 

те́ рний 

В хма́ рки – хмарки́ , хо́ роше – хоро́ ше, ці́лити – ціли́ ти 

Г ча́ діти – чаді́ти, чере́ шневий – черешне́ вий, чу́ тки – чутки́ 

Ґ чха́ ння – чхання́ , ніде́ – ні́де, шко́ да – шкода́ 

507. У котрому рядку всі слова містять наголос, що виконує 

смислорозрізнювальну функцію? 
А щасливі́ший – щасли́ віший, я́ гідки – ягідки́ , яко́ сь – я́ кось 

Б бере́ жений – береж́ений, березни́ к – бере́ зник, біли́ зна – білизна́ 

В бро́ ви – брови́ , бра́това – братова́ , бу́ рити – бури́ ти 

Г ва́ рення – варе́ ння, верхи́ – ве́ рхи, ви́ гасати – вигаса́ти 

Ґ відбі́рний – відбірни́ й, винагоро́ да – ви́ нагорода, наво́ зити – наво- 

зи́ ти 

508. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Заборонити. 2. Завдання. 3. Завидна. 4. Завозити. 6. Зав’яжу. 7. 

Загадка. 8. Зажин. 9. Закінчити. 10. Закладка. 

509. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Заклепка. 2. Закопчений. 3. Закупка. 4. Залегкий. 5. Замазка. 6. 

Заміжня. 7. Заморський. 8. Занизький. 9. Заносити. 10. Запитання. 

510. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Запічок. 2. Запнутий. 3. Заразом. 4. Заробіток. 5. Засвітла. 6. 

Засідання. 7. Засіл. 8. Засклений. 9. Заслання. 10. Заслінка. 

511. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1.  Заставка. 2. Застопорити. 3. Застоятися. 4. Застрашити. 5. Засуха. 

6. Затемна. 7. Затичка. 8. Затишний. 9. Затінити. 10. Затінковий. 

512. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Затулка. 2. Захворювання. 3. Зачерствілий. 4. Зачіпка. 5. 

Заявник. 6.  Збаразький. 7. Збідниш. 8. Збірник. 9. Збутовий. 10. 

Звабливий. 

513. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 



218 

1. Звисока. 2. Звозити. 3. Зв’язковий. 4. Згодитися. 5. Здалека. 6. 

Здаючи. 7. Здитинілий. 8. Здичавілий. 9. Зеренце. 10. Зернятко. 

514. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Зібрання. 2. Зберу. 3. Зірковий. 4. Зірчастий. 5. Злегка. 6. Злидар. 7. 

Злітний. 8. Зміщу. 9. Змовчати. 10. Знадливий. 

515. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Знахідка. 2. Знехотя. 3. Зобразити. 4. Зозла. 5. Золочений. 

6.Зопалу. 7. З-проміж. 8. Зрання. 9. Зручний. 10. Зубожіти. 

516. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1.  Зцілити. 2.  Іграшковий.  3.  Іконопис.  4.  Ім’я.  5.  Інистий.  6.  

Іржавіти..  7.  Іржучи.  8. Іскровий. 9. Ідемо. 10. Їстівний. 

517. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Ідучи. 2. Кабанячий. 3. Кавник. 4. Кажучи. 5. Кажу. 6. Казна-

що. 7. Каламутніти. 8. Камфоровий. 9. Картопелька. 10. Картковий. 

518. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Каталог. 2. Католицький. 3. Квазар. 4. Квилити. 5. Кидальний. 6. 

Кидати. 7. Килим. 8. Кислота. 9. Кишковий. 10. Кілометр. 

519. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Кінематографія. 2. Кіновар. 3. Кінчити. 4. Кістковий. 5. 

Кладовище. 6. Клапановий. 7. Кладемо. 8. Клейковина. 9. Клейовий. 

10. Клинопис. 

520. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Кличучи. 2. Клітковина. 3. Квітчастий. 4. Клонячи. 5. Клопітний. 

6.  Клубковий. 7. Клубчастий. 8. Клюєте. 9. Клямковий. 10. Клятьба. 

521. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Кобура. 2. Ковтнемо. 3.Кожуховий. 4. Козелець. 5. Козячий. 6. 

Колесо. 7. Колірний. 8. Колісце. 9. Колія. 10. Колотячи. 

522. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Комірковий.   2. Компроміс.   3.   Конов’язь.   4.  Конопельний.  5.   

Коноплисько.   6. Контрактовий. 7. Контррозвідка. 8. Копальневий. 9. 

Копчу. 10. Корисний. 

523. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Корогва. 2.Коромисло. 3. Косий. 4. Косинець. 5. Косячи. 6. 

Котрий. 7. Котрий-небудь. 8. Кочерга. 9. Кочовище. 10. Кошіль. 

524. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Коштувати. 2. Краватковий. 3. Крапелька. 4. Крапковий. 5. 

Крадете. 6. Крашанка. 7. Кредитовий. 8. Кредитор. 9. Крейдяний. 10. 

Кремінний. 

525. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Кремсати.  2. Креслячи.  3. Крикет.  4. Криниченька.  5.  Кріометр.  
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6.  Кріселко.  7. Кровоточити. 8. Крою. 9. Кропива. 10. Кропив’яний. 

526. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Крупчастий.  2.  Крутивус.  3.  Крутизна.  4.  Крутнете.  5.  

Кручений.  6.  Кукіль.  7. Кукурудзяний. 8. Кулінарія. 9. Кульковий. 

10. Купчастий. 

527. У котрих словах правильно підкреслено наголошений склад? 
1. Куплю.  2.  Курочки.  3.  Курятина.  4.  Кухарство.  5. Кучерик.  6.  

Кущовий.  7.  Лавки. 8. Ладячи. 9. Лазневий. 10. Лантух. 

528. Визначте кількість фонетичних слів з проклітиками в 

поданому реченні. 

Як сяду при тобі я в час вечірній, багато спогадів тоді встає! (Леся 

Українка) 

529. Визначте кількість фонетичних слів з проклітиками в 

поданому реченні. 
В довгу, темную нічку невидну не стулю ні на хвильку очей (Леся 

Українка). 

530. Визначте кількість фонетичних слів з проклітиками в 

поданому реченні. 
В серці знайша я теє слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає 

(Леся Українка). 

531. Визначте кількість фонетичних слів з проклітиками в 

поданому реченні. 
Люби природу не як символ, душі своєї, люби природу не для 

себе, люби для неї (М.Рильський). 

532. Визначте кількість фонетичних слів з проклітиками в 

поданому реченні. 
Ніколи я не знав, як тяжко жить без солов’я, що в пісні аж тремтить 

(М. Рильський). 

533. Визначте кількість фонетичних слів з проклітиками в 

поданому реченні. 
Я в серці з юних літ до скону пронесу це листя трепетне на полі 

голубому (М. Рильський). 

534. Визначте кількість фонетичних слів з проклітиками в 

поданому реченні. 

А у тебе, мила, щастя і тривога на щоках холодних од очей цвіте (В. 

Сосюра). 

535. Визначте кількість фонетичних слів з проклітиками в 

поданому реченні. 
І пішов я тоді до Петлюри, бо у мене штанів не було (В.Сосюра). 

536. Визначте кількість фонетичних слів з проклітиками в 
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поданому реченні. 

Ах, не смійтеся ви наді мною, – не для вас я Вкраїну люблю! 

(П.Тичина) 

537. Визначте кількість фонетичних слів з проклітиками в 

поданому реченні. 
Хоч кукіль та волошки я буду родити – все ж плугатарю є щось із 

поля (П.Тичина). 

Орфоепічні норми 

 

538. Визначте загальну кількість м’яких приголосних звуків у 

мікротексті. 
Колись, на славу Україні, зродила мати трьох синів. Дала крилята 

їм орлині, дала їм очі 

соколині і душі, повні мрій і снів (М.Рильський). 

539. Визначте загальну кількість м’яких приголосних звуків у 

мікротексті. 
Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя 

рука, чи пісня й думка 

кволі ? (Леся Українка) 

540. Визначте загальну кількість м’яких приголосних звуків у 

мікротексті. 
Я  стою  на гострій  скелі,  мов маяк  в одкритім  морі,  зір  мій  

губиться  в просторі,  що 

прославсь до неба стелі (М.Вороний). 

541. Визначте загальну кількість м’яких приголосних звуків у 

мікротексті. 
Білесенькі сніжиночки, вродились ми з води; легенькі, як 

пушиночки, спустилися сюди 

(М.Вороний). 

542. Визначте загальну кількість м’яких приголосних звуків у 

мікротексті. 
Сміються,  плачуть  солов’ї  і  б’ють  піснями  в  груди:  «Цілуй,  

цілуй,  цілуй  її  –  знов молодість не буде!» (Олександр Олесь) 

543. Визначте загальну кількість м’яких приголосних звуків у 

поданому мікротексті. 
О, не дивуйсь, що стільки зір на небі й така прозора ночі срібна 

мла, – Ця ніч яснавбиралася для тебе, для тебе й срібло розлила 

(Олександр Олесь). 

544. Визначте загальну кількість м’яких приголосних звуків у 

поданому мікротексті. 
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В обіймах з радістю журба. Одна летить, друга спиня… І йде між 

ними боротьба, і дужчий хто – не знаю я (Олександр Олесь). 

545. Визначте загальну кількість м’яких приголосних звуків у 

поданому мікротексті. Хай по полю, золотому полю, ляже тінь. 

Хай схитнеться, жито усміхнеться: тінь І Тінь (П.Тичина). 

546. Визначте загальну кількість м’яких приголосних звуків у 

мікротексті. 
То ж матері майбутнії стрічають дні ясні. О хвилі незабутнії! О сонце 

і пісні! (П.Тичина) 

547. Визначте загальну кількість м’яких приголосних звуків у 

поданому мікротексті. Десь  далеко  єсть  країна  пишна,  вільна,  

щастям  горда,  кожний  там  живе  щасливо  – держиморда, 

держиморда (В.Самійленко). 

548. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А [моугуˡт’н´іс’т´ ], [прухкиˡĭ], [аўторуˡч’ка] 

Б  [вйеˡц´:а], [шчеисатˡи], [джм’іˡл´] 

В  [т´ажкиˡĭ], [в’ітаˡĭте], [ўд´ачˡн´іс’т´у] 

Г  [шч’іˡтц´і], [диˡвиес´:а],  [с´в’аˡто] 

Ґ  [меиршч’іˡǐ], [сороˡц´:і], [пеˡнс´ійа] 

549. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А [багацˡтво], [киˡйіўс´киĭ], [ш’ісдеис´атиеріˡч’:а] 

Б  [рошчиˡн´:іс’т´], [бойазкиˡǐ], [ц´в’іт´і¹н´:а] 

В  [копицˡ:е], [студеˡнтство], [духм’аˡниĭ] 

Г  [еґзеикуˡтор], [кожуˡх], [козаˡц´киĭ] 

Ґ  [навмиˡсне],[п’іджиˡўленн´:а], [пос’т´іˡл´ниĭ] 

550. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [принн´іˡш:и], [б’ігˡти],[контраˡс’н´іс’т´] 

Б  [гоулуˡб’ц´і], [пеиресˡ´п’іў],[т´іˡч:иен] 
В  [полиˡўйаниĭ], [б’уроˡ], [ус´м’іˡшц´і] 

Г  [косм’ічˡниĭ], [ш’іс:оˡт], [кіˡхт´і] 

Ґ  [п’ідземелˡ´:а], [с´в’ітˡлиĭ], [меидв’аˡниĭ] 
551. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А [п’іўр´іˡч’:а], [триеўк’іˡшиĭ], [муˡчиешс´а] 
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Б  [в’ідйіж:аˡти], [пос’т´іˡĭниĭ],[артиˡс’ц´і] 

В [в’ідц´іˡджеиниĭ],[п’іўв’ідраˡ],[п’атиел´іˡт´:а] 

Г  [з´іўйаˡлиĭ], [молˡиец´:а], [п’ід:убˡниек] 

Ґ  [миешчиˡна], [кор´іˡн´чик], [ан´ітелеˡн´] 
552. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [ан´іск’іˡл´ки], [зар´аˡдка], [мізиˡнчиек] 

Б  [веили׀кодуˡшн´іс’т´], [нев’іˡстчиен], [вуˡжчиĭ] 

В  [комеиндаˡн’с´киĭ], [руˡц´:і], [наўчаˡн´:а] 
Г  [поўноправˡниĭ], [п’іўр´іˡч’а], [пов’іс’т´аˡр] 

Ґ  [беизпеˡчниĭ],[лиест´іˡўка], [звйазк’і¹веиц´] 
553. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А [ж:оˡўкнути], [п’іʒзеимеˡл´а], [гоулуˡбц´і]  

Б  [в’іǯчуваˡйут´], [раˡд´іс´ц´], [смеиріˡч’ка] 

В  [воˡхк’іс’т´], [пов’іс’т´аˡр], [в’іǯчут´:аˡ] 

Г  [копиˡц:е], [беизмеˡж: а], [веирх’іˡўйа] 

Ґ   [пшеиниˡшниĭ], [доцеˡн’с´киĭ], [пеˡрш’іст´] 

554. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 
А  [л´уˡʒтво], [оксаˡнц´і], [л´:еˡц´:а] 

Б  [к’іˡс’ці], [маĭбуˡт’н´е], [неизабуˡтка] 

В  [з´в’іˡр], [миесчиˡна], [закв’іˡч:ана] 

Г  [в’іʒ:веиниˡт´], [солдаˡч:иена], [неивтоˡмниǐ] 

Ґ  [н´іˡз´ц´і], [беизумоˡўниǐ], [в’іʒ´ц´іǯеиниǐ] 

555. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А [геˡлг’іт], [зас´м’іˡчеиниĭ], [зосеиреˡǯеин´іс’т´] 

Б  [зобоўйазаˡтиес´а], [п’ідг’іˡрс´киĭ], [в’іʒзиеваˡтиес´а] 

В  [бароˡковиĭ], [в’ідсоˡток], [псе׀ўдоўчеˡн´:а] 

Г  [цеинтнеˡр], [знеисиˡлен´іс’т´],[моўчазниˡǐ] 

Ґ  [могтиˡ], [с´в’іˡц´киĭ], [с´в’аткуваˡн´а] 

556. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 
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А  [c´в’ічниˡк], [п’іс’л´азаˡўтрашн´іǐ], [короˡчшиĭ] 

Б  [кор´ін’ц´аˡ], [ол´імпіǐс´киǐ], [солдаˡц´киǐ] 

В  [остуˡǯеиниĭ], [кор´іˡвка], [намагаˡтиемеишс´а] 

Г  [реикруˡч:иена], [ж’іˡн’ц´і], [надзвуковиˡĭ] 

Ґ  [найц´ікав’іˡшиĭ], [п’іўдеˡн:иĭ], [росхоˡдиец´:а] 

557. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [узб’іˡч’:а], [рош:ар´іˡйеіс´:а], [буд:иˡс´киĭ] 

Б  [буˡĭн´іст´], [гоур´уˡчиǐ], [с´м’ійеˡц´:а] 

В  [горшчеˡчок], [гуˡʒиек], [ж:иˡўс´а] 

Г  [з:оˡўн´і], [зим’іˡўл´а], [напеиреиб’іˡǐ] 

Ґ  [нап’іўважкиˡĭ], [нам’іˡтц´і], [кап’ітаˡн’с´киĭ] 
558. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 
А [л´іˡт’н´іĭ], [рошчаруваˡн´:а], [кавйаˡрн´а] 

Б  [насаˡǯеин´:а], [в’іǯчуˡтиĭ], [дн´істеˡр] 

В  [ниешч’іўниˡǐ], [розод´іˡл´ниек], [прошчаˡйеіц´:а] 

Г  [ш’іздеис´аˡт], [приеǐмаˡч’], [копиˡц´:а] 

Ґ  [c:уˡнеиниǐ], [пл´іˡс’н´ава], [кукуруˡза] 

559. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [риˡпц´і], [моугуˡт’н´а], [пл´ушчовиˡǐ] 

Б  [киˡс’т´], [кеˡрчеинс´киǐ], [киˡйіўшчина] 

В  [гоˡлиешс´а], [куп’іˡўл´а], [ж:аˡтиĭ] 

Г  [п’іʒзеимеˡл´:а], [колиˡс’ц´і], [з´іˡĭдуц´:а] 

Ґ  [п’іˡўниек], [лог’іˡчн´іст´], [нап’іўсухиˡĭ] 

560. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 
А  [краˡк’іўс´киĭ], [л´в’іўйаˡнка], [ц´в’аховиˡĭ] 

Б  [р´із´б’аˡрство], [б’уроˡ], [макіўниˡк] 

В  [в’іǯчуˡжеин´а], [налиеўниˡĭ], [пеˡрш’іс’т´] 

Г  [п’іан´іˡс’ці], [слоўйан’с´киĭ], [наĭт´аˡшчиĭ] 

Ґ   [кам’ін’ц´аˡ], [хуˡстц´і], [п’ідн´іˡш:и] 

561. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 
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А  [хриестиейаˡнс´киĭ], [надбр´іˡўниĭ], [карпаˡц´киĭ] 

Б  [хаˡрк’іўс´киĭ], [бе׀сцеиреимоˡн:иĭ], [леиб’ідка] 

В  [ваˡжац´:а], [вагонеˡтц´і], [ўсеисиˡл´ниĭ] 

Г  [горобц´іˡ], [преизиедеˡн’с´киǐ], [ч:уˡт´] 

Ґ  [маˡк’іўка], [коус´т´уˡмниĭ], [зимоˡвиĭ] 

562. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 
А  [з´іткнеˡс´:а], [йіс´т´іˡвн´іс´т´], [пром’іˡн´:а] 

Б  [доўгаˡстиĭ], [зам’іˡц´:і], [п’іджиˡўл´ат´] 

В  [рум’аˡниĭ], [розгаˡʒ’ц´і], [п’ід:аˡш’:а] 

Г  [триˡўк’іс’т´], [цураˡйеіс´:а], [м’іˡс´ачний] 

Ґ  [ц´ікаˡвиес´:а], [рушниечоˡк], [п’іʒсолоˡǯеиниĭ] 

563. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [роспоˡд´іл], [задиўлаˡйеіс´:а], [в’ідʒеиркалеин´:а] 

Б  [п’іўр´іˡч’а], [береиз’н´а], [боўван´іˡйут´] 

В  [п’ід´іĭмаˡл´ниĭ], [в’іǯчуˡжеин´:а], [виˡл´:уц´:а] 

Г  [ўсеил´уˡʒ´киĭ], [л´ітоˡпиес], [сиеройіˡшка] 

Ґ  [лиес’т´іˡўка], [подруˡж’н΄іĭ], [смашниˡĭ] 
564. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 
А [наст´іˡн:иĭ], [пропагандиˡс´киĭ], [п’уп’іˡтр] 

Б  [в’іʒц´іˡǯеиниǐ], [виеслоˡвл´уван´:а], [коп’іĭчиˡна] 

В  [погол´іˡўйа], [сеирешка], [с´в’ітловиˡĭ] 
Г  [cх’іˡʒ’ц´іў], [молоˡǯшиǐ], [тоўс’т´іˡшиĭ] 

Ґ  [сеирдеˡшниǐ], [б’іˡхтие], [кв’іч:аˡти] 

565. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [cухос’т´іǐ], [сиелкуˡйеіс´:а], [п’ідт´аˡшковиǐ] 

Б  [п’іʒсуˡдниǐ], [над´іˡǐн´іс’т´], [шчеˡсаниǐ] 

В  [с’ц´іˡлеин´:а], [ус´м’іˡшц´і], [заˡгадка] 

Г  [тоўшчиенаˡ], [тоˡмиец´:а], [сиежуˡ] 

Ґ  [лоˡўлеин´а], [к’іст´аˡк], [аниˡч’ка] 

566. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 
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словах рядка: 

А  [зароб’іч:аˡниен], [колиˡс’ц´і], [кам’ін’чик] 

Б  [н´іˡхт´іў], [короˡпка], [беиж:аˡл´но] 

В  [н´аˡн´чиес´:а], [ногаˡйеіц´], [л´іǯбаˡ] 

Г  [краˡĭношч’і], [загадкоˡв’іст´], [р´іздв’аˡна] 

Ґ  [заўдоˡўшки],[деис´аˡц´:і], [ж’іноˡч’іст´] 

567. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 
А  [з´іǐшоˡў], [гр´аˡдц´і], [п’ідн´іˡс´:а] 

Б  [запйаˡс’т´а], [кам’ін’ц´іˡ], [кужуˡх] 

В  [еинеирг’іˡǐниĭ],[наʒзвуковиˡй], [кіˡшеичка] 

Г  [зб’іˡрниек], [ч’оўниек], [беиж:уˡрно] 

Ґ  [закв’іˡч:ана], [зосеиреˡʒ’с´а], [ос’л´аˡчиǐ] 

568. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [п’іˡс’л´а], [зазвеиниˡт], [бǯ’іл´ниˡцтво] 

Б  [порох’іўниˡц´а], [соп’іˡл’ц´і], [беиж:аˡл´ниǐ] 

В  [бол´іˡц:еи], [пеиреипраˡва], [реим’інц´іˡ] 

Г  [ромаˡс’ц´і], [пов’іˡтр´а], [п’ідзеˡмниǐ] 

Ґ  [полтаˡўс´киǐ], [йаˡг’ітка], [м’уˡзиекл] 

569. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А [обкиˡдаў], [обйіˡс´ц´а], [муˡчиешс´а] 

Б  [c´в’аткоˡвиǐ], [тоˡн´шеи], [смеир´іц´:і] 

В  [куп’іˡўл´а], [пеиреиĭшоˡў], [пов’ідоˡмлен´:а] 

Г  [звіˡʒсие], [гуˡʒиечок], [обкусаˡў] 

Ґ  [руǐн´іўниˡк], [зароб’іч:аˡнка], [коул´уˡц´:і] 
570. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [виенограˡд], [лиесиˡч:ина], [бор’іˡц´:а] 

Б  [молоʒ’ц´аˡ], [найвуˡшчиǐ], [р’іˡчеиц´:і] 

В  [колоˡдка], [лиес’т´аниˡǐ], [пеиреимоˡз’ц´і] 

Г  [моугуˡт’н´а], [с´в’ашчеˡниек], [найіˡвно] 
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Ґ  [при׀звиечаˡйеіниĭ], [зл´іˡст´], [приедиеўл´аˡйуц´:а] 

571. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А [багаˡцтво], [приедороˡж’н´іǐ], [ол´іўцеˡвиǐ] 

Б  [в’ідструмеин´іў], [мадр’іˡʒ´киĭ], [пеиреиǯчаˡсно] 

В  [гостиˡн’ц´і], [приедиеўл´аˡтиемиес´:а], [пеиреидзаˡх’ідниĭ] 

Г  [п’іднеиб’іˡн´:а], [ўнуˡц´:і], [ц´в’аˡшок] 
Ґ  [поˡс´м’ішка], [майбуˡт’н´а], [гом’інкиˡĭ] 

572. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [маˡўп’ачиǐ], [рослиˡн´:іс’т´], [квиетаˡн’ц´ійа] 

Б  [магнаˡц´киǐ], [жеˡртка], [заўвиˡшки] 
В  [поўстаˡнц´і], [приˡч:а], [п’іʒстаˡўка] 

Г  [ǯмеилиˡниǐ], [дозв’іˡл´а], [неˡт:о] 

Ґ  [пом’іˡс’т´а], [пеиреиможц´і], [рулеˡц´:і] 

573. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [деикадеˡн’с´киǐ], [знеисиˡлеин´іс’т´], [підкр´іˡплеин´:а] 

Б  [п’іʒзв’іˡтниĭ], [в’іǯчуˡжеин´:а], [д´іўчиен’ц´і] 

В  [неихоˡǯеиниĭ], [б’урокраˡт], [п’іднеˡсеин´а] 

Г  [жеˡниец´:а], [короˡтшатие], [пов’іˡтр´а] 

Ґ  [пош’т´іўка], [плас´т´іўц´іˡ], [м’ін´іат´урниĭ] 

574. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [геикзаˡмеитр], [натиекаˡйеіц´а], [нам’іˡц´:і]  

Б  [п’ідвеˡдеин´:а], [поўчаˡн´а], [водог’іˡн:иĭ]  

В  [гр´уˡк’іт], [пос’т´іˡл´ниĭ], [в’іʒ’ц´іˡǯеино]  

Г  [наʒзвуковиˡǐ], [рем’ін´ц´іˡ], [пруˡтк’іс´т] 

Ґ  [хиˡтрошчі], [запороˡз’ц´і], [смашниˡĭ] 

575. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [беир´іˡзц´і], [м’ізиˡнчиек], [гак’іўниц´а] 

Б  [ф’ін’л´аˡндеиц´], [байдуˡж’іс´ц´], [зас´т´іˡл´:а] 

В  [скиˡц´киǐ], [роб’іˡтн´а], [в’іʒсиˡдиец´:а] 
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Г  [ґиерлиˡґа], [сус´іˡʒ´киĭ], [д´іхт´аˡрниĭ] 

Ґ  [л´уб’іˡц´:а], [меид´іўниˡк], [поˡчеист´] 
576. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [киˡйіўс´киǐ], [цеиркоˡвниĭ], [диейаˡкон]  

Б [ц´в’ахие], [нагороужуˡ], [л´уд´н´іс´т´]  

В  [каˡрц´:і], [жуˡр´ачиес´], [п’ідклаˡʒ’ц´і]  

Г  [геин:аˡд´іĭ], [ґеˡлґ’іт], [шчаˡст´а] 

Ґ  [к’увеˡт], [застоˡйуйеішс´а], [духоˡўн´іс´т´] 

577. Правильно відображено вимову голосних і приголосних в усіх 

словах рядка: 

А  [пел´уˡс´ц´:і], [неигаˡйно], [йаˡг’іʒ´ц´і] 

Б  [пасиˡўн´іс’т´], [г’уˡнтеир], [л´:уˡт´с´а] 

В  [кос’т´антиˡн], [кол´аˡʒ’ц´і], [п’ідкоˡреин´:а] 

Г  [в’іўчаˡрство], [роспуˡшчеин´іс´т´], [беизгрош’іˡвйа] 

Ґ  [жал´уг’ідн´іст´], [йеипиˡскоп], [йеихиˡʒтво] 

 

Графіка й орфографія 

 

578. У котрих словах збігається кількість букв і звуків? 
1.В’язь. 2. Ліщина. 3. Сміються. 4. Пробудження. 5. Дзвінок. 6. 

Сяяння. 7. Вічність. 8. Конюшина. 9. Щебінь. 10. Юшка. 11. 

Реформістський. 12. Гущавінь. 

579. У котрих словах збігається кількість букв і звуків? 
1. Сьогодення.  2.  Європейський.  3.  Звільнення.  4.  Зусилля.  5.  

Провесінь.  6.  Щось.  7. Вінниччина. 8. Буряк. 9. Кетчуп. 10. 

Бездіяльність. 11. Коріння. 12. Якось. 

580. У котрих словах збігається кількість букв і звуків? 
1. Гарячий. 2. Бездощів’я. 3. Лють. 4. Яснесенький. 5. Купання. 6. 

Ходять. 7. Прощання. 8. Шістнадцятий. 9. Хащі. 10. Б’ють. 11. 

Весняний. 12. Пюре. 

581. У котрих словах збігається кількість букв і звуків? 
1. Бюро. 2. Святковий. 3. Піччю. 4. Юрась. 5. Якийсь. 6. Плющ. 7. 

Білявий. 8. Зів’ялий. 9. Судження. 10. Борщ. 11. Протестантський. 12. 

Ллється. 

582. У котрих словах збігається кількість букв і звуків? 
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1.  Колосся.  2.  Зять.  3.  В’юн.  4.  Яблунька.  5.  Першість.  6.  

Київський.  7.  Лютий.  8. Від’єднати. 9. Студентці. 10. Дзенькіт. 11. 

Справжнє. 12. Повстяний. 

583. У котрих словах збігається кількість букв і звуків? 
1. Будяк. 2. Цвяшок. 3. Палючий. 4. Сирітство. 5. Любов’ю. 6. Кольє. 

7. Мюнхен. 8. Рясно. 9. Безжурно. 10. Читаємо. 11. Знищено. 12. 

Ґудзик. 

584. У котрих словах збігається кількість букв і звуків? 
1. Віддзвеніти. 2. Надземний. 3. Гордістю. 4. Піджак. 5. Колись. 6. 

Невістці. 7. Як-небудь. 8. Лютість. 9. Піщаний. 10. Бюрократ. 11. 

Гоїться. 12. Відзнака. 

585. У котрих словах збігається кількість букв і звуків? 
1.  Портьєра.  2.  Кукурудза.  3.  Різдвяний.  4.  Нещастя.  5.  

Студентський.  6.  Їжачок.  7. Торф’яний. 8. Синє. 9. Крячуть. 10. 

Приязнь. 11. Збудження. 12. Пір’я. 

586. У котрих словах збігається кількість букв і звуків? 
1. Братство. 2. Боязнь. 3. Відзимувати. 4. Ін’єкція. 5. Гаятися. 6. 

Поєднання. 7. Б’ються. 8. Щуплість. 9. Тятива. 10. Шістдесят. 11. 

Пісний. 12. Могутнє. 

587. У котрих словах збігається кількість букв і звуків? 
1.  Протистояння.  2.  Шістсот.  3.  Борються.  4.  Тітчина.  5.  

Заздрість.  6.  Вдячність.  7. Англієць. 8. Дзвенить. 9. Каміння. 10. 

Що-небудь. 11. Весілля. 12. Надзвуковий. 

588. З поданих звуків складіть слова і запишіть їх. 
А  [ǐ],[к],[о],[ч],[р],[ш],[о],[и]; 

Б  [і],[е],[ч],[т´],[с’],[р´],[ш],[д]; 

В [e],[ц´:],[ў],[а],[й] 

589. З поданих звуків складіть слова і запишіть їх. 

А [ие],[д],[ч],[ĭ],[и],[а],[т´]; 

Б [і],[е],[к’],[л],[х],[т´],[с’]; 

В [а],[д:],[й],[еи],[п],[а],[т] 

590. З поданих звуків складіть слова і запишіть їх. 

А [ие],[ие],[ц´:],[а], [в], [д]; 

Б [ч:],[и],[р],[а],[п]; 

В [і],[у],[в’],[а],[т´],[ǯ],[ч] 

591. З поданих звуків складіть слова і запишіть їх. 

А [o],[ц´:],[т],[к],[а],[ие]; 

Б [ие],[в’],[ч:],[і],[к],[а],[т]; 
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В [у],[р],[п],[о],[с],[к],[c] 

592. З поданих звуків складіть слова і запишіть їх. 
А [д´],[б],[а],[ў],[у],[л´]; 

Б [еи],[р],[б],[с´:],[о],[а]; 

В [і],[ǯ],[а],[ч],[у],[в],[т´] 

593. З поданих звуків складіть слова і запишіть їх. 
А  [ĭ],[ч],[і],[ǯ],[в’],[а];  

Б [ч],[т´],[а][ш],[а],[с’];  

В [а][і][в’][л´][д:] 

594. З поданих звуків складіть слова і запишіть їх. 
А [ч:],[и],[а],[з],[в’],[н],[і]; 

Б [н],[о],[а],[ґ],[к]; 

В [л´],[о],[а],[і],[з],[в’],[д] 

595. З поданих звуків складіть слова і запишіть їх. 

А [ие],[ч],[н´:],[т],[а],[а]; 

Б [а],[п’],[з],[і],[ў],[н]; 

В [ие],[л´],[ч:],[о],[к] 

596. З поданих звуків складіть слова і запишіть їх. 

А [ǐ],[е],[в],[т´:],[м],[и],[ие]; 

Б [і],[о],[в],[ц´:],[р´],[а]; 

В [ие],[к],[а],[у],[п],[т],[с´] 

597. З поданих звуків складіть слова і запишіть їх. 
А [а],[с],[о],[т],[н´:],[ǐ],[і]; 

Б [ў],[н´],[е],[і],[т´],[п],[с’]; 

В [оу],[т´][к][у][м][с’ 

598. Котрі слова містять букви, що позначають комбінаторні 

вияви фонем? 
1. День. 2. Кігті. 3. Якби. 4. Присутність. 5. Стерегти. 6. Грядка. 7. 

Рибка. 8. Персні. 9. Боріться. 10. Великдень 11. Працівник. 12. 

Безжурно. 

599. Котрі слова містять букви, що позначають комбінаторні 

вияви фонем? 
1.  Казка.  2. Відзначати.  3. Відчути.  4.  Грудка.  5.  Борня. 6. 

Камінчик. 7. Зчесати.  8. Підкладка. 9. Карпатський. 10. Жінці. 11. 

Могти. 12. Серця. 

600. Котрі слова містять букви, що позначають комбінаторні 

вияви фонем? 
1. Кільце.  2. Коробка. 3. Тітчин.  4. Дивуєшся.  5. Розцвісти.  6. 
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Хтось.  7. Болітце.  8. Зберегти. 9. Нігті. 10. Розчистити. 11. Перегній. 

12. Неначебто. 

601. Котрі слова містять букви, що позначають комбінаторні 

вияви фонем? 
1.Тяжчий. 2. Кізоньці. 3. Голці. 4. Лебідка. 5. Костяний. 6. 

Заквітчати. 7. Стерегти. 8. Відчайдух. 9. Розжитися. 10. Кладка. 11. 

Проситься. 12. Зарубка. 

602. Котрі слова містять букви, що позначають комбінаторні 

вияви фонем? 
1. Мавка. 2. Грудці. 3. Розподіл. 4. Розчулитися. 5. Віддзвеніти. 6. 

Горобці. 7. Невістчин. 8. П’ятнадцять. 9. Гадка. 10. Отже. 11. 

Підказати. 12. Галузка. 

603. Котрі слова містять букви, що позначають комбінаторні 

вияви фонем? 
1.  Мавпячий.  2.  Людство.  3.  Безправ’я.  4.  Гостювати.  5.  

Швидший.  6.  Незабудка.  7. Двадцять. 8. Казкар. 9. Прудкість. 10. 

Гнів. 11. Коротшати. 12. Підкувати. 

604. Котрі слова містять букви, що позначають комбінаторні 

вияви фонем? 
1. Шістдесят. 2. Людність. 3. Вогко. 4. Потрібно. 5. Відгадка. 6. 

Домівка. 7. Надщербити. 8. Підкласти. 10. Розчути. 11. Передмістя. 

12. Доріжка. 

605. Котрі слова містять букви, що позначають комбінаторні 

вияви фонем? 
1.  Приманка.  2.  Двісті.  3.  Наймичці.  4.  Наїздишся.  5.  

Голубці.  6.   Міжбрів’я.  7. Батьківський. 8. Грузинський. 9. Аякже. 

10. Клювати. 11. Персня. 12. Маківка. 

606. Котрі слова містять букви, що позначають комбінаторні 

вияви фонем? 
1. Стягнути. 2. Розкритикувати. 3. Підколінник. 4. Отже. 5. 

Оселедця. 6. Відзимувати. 7. Запрягти. 8. Миєшся. 9. Ходьба. 10. 

Коритце. 11. Стіна. 12. Підкинути. 

607. Котрі слова містять букви, що позначають комбінаторні 

вияви фонем? 
1.  Накидка.  2.  Дорожчий.  3.  Наприкінці.  4.  Мудрість.  5.  

Шовковий.  6.Парасчин.  7. Колодці. 8. Відкинути. 9. Вузький. 10. 

Пластівці. 11. Надзвуковий. 12. Надсилати. 

608. У котрому  рядку  всі  слова  написано  за  одним  

принципом  (фонетичним, морфологічним, традиційним, 

смисловим)? 
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А масний, схопити, кизил, якби, прийти 

Б шістнадцять, розповісти, козацтво, кігтя, ніхто 

В розчервонітися, зсістися, усмішці, шістдесят, весело 

Г юнак, пиріг, кажан, стримати, на горі 

Ґ колосся, тижневий, товариський, весло, джміль 

609. У котрому  рядку  всі  слова  написано  за  одним  

принципом  (фонетичним, морфологічним, традиційним, 

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 

Ґ десяток, пюре, скувати, удвох, явір 

610. У котрому  рядку  всі  слова  написано  за  одним  

принципом  (фонетичним, морфологічним, традиційним, 

смисловим)? 
А якби, птаство, стримати, шести, шостий 

Б назустріч, Курочка, негарний, навесні, упоперек 

В Ващенко, пуп’янок, щоб, косиш, пень 

Г премудрий, розпуск, студентство, пиріг, кишеня 

Ґ хтось, рушник, пшоно, сирітство, великий 

611. У котрому  рядку  всі  слова  написано  за  одним  

принципом  (фонетичним, морфологічним, традиційним, 

смисловим)? 
А стелиться, низенько, підкрастися, угорі, негарно 

Б кажеш, ручці, віддзеркалення, легкий, розкупити 

В глитай, киргиз, лиман, ящірка, запис 

Г  виїжджати, дзенькіт, юний, чинара, печиво 

Ґ  піввідра, боюсь, п’ять, ще, кислота 

612. У  котрому  рядку  всі  слова  написано  за  одним  

принципом  (фонетичним, морфологічним, традиційним, 

смисловим)? 
А писнути, сповна, жовтий, середній, дивишся 

Б зозуля, п’ята, щебінь, килим, бюст 

В осьде, Кравець, на пам’ять, розкласти, їхати 

Г яблуня, ніщо, кисет, з-попід, спереду 

Ґ місяць, щастя, щасливий, пісний, виїзд 

613. У  котрому  рядку  всі  слова  написано  за  одним  

принципом  (фонетичним, морфологічним, традиційним, 

смисловим)? 
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А дивишся, гнуться, розподіл, дочці, братство 

Б ближчий, карпатський, джерело, глянеш, кювет 

В серце, капосний, стиха, набік, прибути 

Г ґрунт, наївний, шептати, зелень, верблюд 

Ґ доріжці, гнеться, розчесана, свято, проїзний 

614. У  котрому  рядку  всі  слова  написано  за  одним  

принципом  (фонетичним, морфологічним, традиційним, 

смисловим)? 
А ґирлиґа, печера, м’яч, калач, пекти 

Б непогано, Горобець, Високе, убік, на зустріч  

В вощина, розчулити, ящірка, скраю, камінчик  

Г писнути, розпекти, ставиш, сьомий, посмішці  

Ґ якось, мужність, залишаться, перо, промінці 

615. У  котрому  рядку  всі  слова  написано  за  одним  

принципом  (фонетичним, морфологічним, традиційним, 

смисловим)? 
А сердешний, мужицький, скраю, верб’я, пюре 

Б як, система, з-понад, обласний, сніг 

В набік, неволя, Черевик, уперше, якби 

Г скраю, вощина, виїзний, зелений, сподобалася 

Ґ розтяти, молишся, незчутися, вогко, низенько 

616. У  котрому  рядку  всі  слова  написано  за  одним  

принципом  (фонетичним, морфологічним, традиційним, 

смисловим)? 
А гаразд, уповні, розписати, вісник, в’яжуть 

Б насіння, несталий, нагорі, вишня, дерево  

В рушниця, вдруге, дзвін, розклад, Мюнхен  

Г п’явка, щиро, кисет, лимон, стоїть 

Ґ утрьох, Світле, як же, пів-України, калюжа 

617. У  котрому  рядку  всі  слова  написано  за  одним  

принципом  (фонетичним, морфологічним, традиційним, 

смисловим)? 
А швидкісний, гігантський, запекти, стурбований, колорадський 

Б невістчин, просинь, зважся, шістсот, веселий 

В левада, кричиш, мучишся, копистці, розчин 

Г  безпека, розхапати, уманський, нести, усьоме 

Ґ дежавю, кишлак, леміш, щиро, легенда 

618. Котре   з   поданих   речень   містить   слово,   написане   

згідно   з   фонетичним принципом? 
1. Досвід і звання не обтяжували нас…(О. Гончар). 
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2. Невидимі пташата всюди висять над полями…(О. Гончар). 

3. Жайвір тоді не боявся людини (О. Гончар). 

4. Одначе все починається з балок… (О. Гончар). 

5. Ніхто там із нас не повинен був зникнути…(О. Гончар). 

619. Котре   з   поданих   речень   містить   слово,   написане   

згідно   з   фонетичним принципом? 
1. І скільки таких дерев росте по рідній землі! (Є. Гуцало) 

2. При в’їзді в село росте тополя-трепета (Є. Гуцало). 

3. Таємниця жила в тополиній душі (Є. Гуцало). 

4. Про кого не втомлюється розповідати дерево… (Є. Гуцало). 

5. Варто лише прислухатись – і почуєш, і зрозумієш (Є. Гуцало). 

620. Котре  з  поданих   речень   містить   слово,   написане   

згідно   з   фонетичним принципом? 
1. Люблю я зелені степи нашої північної Вкраїни! (О. Кониський) 

2. Не розкажеш, не спишеш і не розмалюєш тієї степової краси… (О. 

Кониський). 

3. Сонце йде повагом угору… (О. Кониський). 

4. А зорі-мережки заграють до тебе, ніби жартують (О. Кониський). 

5. От і горобці зацвірінькали… (О. Кониський). 

621. Котре  з  поданих   речень   містить   слово,   написане   

згідно   з   фонетичним принципом? 
1. Моя цивілізація тримається на культі людини… (Є. Сверстюк). 

2. Чи людина ще щось значить у цьому потоці життя? (Є. Сверстюк) 

3. Нині, як ще ніколи в історії, кожен має бути людиною в людстві… 

(Є. Сверстюк). 

4.  Ми  мусимо  відродити  людину – мусимо  відродити  її  

духовний  корінь  (Є.Сверстюк). 

5. Інакше ми не склеїмо її (людину) з найкращих гасел і приписів (Є. 

Сверстюк). 

622. Котре  з  поданих   речень   містить   слово,   написане   

згідно   з   фонетичним принципом? 
1. Збирається  Данило  довго,  бо  треба  взяти  з  собою  чимало  

всякого  начиння (Григір Тютюнник). 

2. Кожна ягідка горіла твердим кораловим світлом… (Є. Гуцало). 

3. Біля містка внизу з давнього часу рипить журавлем громадський 

колодязь… (О. Гончар). 

4. Одчиняться ворота, він (козак) увійде туди, а все товариство… 

останеться  за ворітьми (П. Куліш). 

5. Хоч жнива й не були легкими, усе ж хлібороби ставились до них 

з особливою шанобою (В. Скуратівський). 
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623. Котре  з  поданих   речень   містить   слово,   написане   

згідно   з   фонетичним принципом? 
1. Ген там, праворуч, біліють солом’яні брилі, похитуючись над 

ланом (І. Чендей). 

2. Розморений, він незчувся, як і задрімав (І. Цюпа). 

3. За козацьких часів до лірників і бандуристів ставились з 

глибокою пошаною (З. Тулуб). 

4. Метушаться легкокрилі берегові ластівки (М. Яценко). 

5. Дядько Самійло не був ні професором, ні лікарем, ні інженером (О. 

Довженко). 

624. Котре  з  поданих   речень   містить   слово,   написане   

згідно   з   фонетичним принципом? 
1.  Тарас  посміхається  сам  до  себе,  обережно,  щоб  нікого  не  

розбудити…  (О.Іваненко). 

2. Незважаючи на глибоку старість, Захар Беркут був іще сильний і 

кремезний (І.Франко). 

3. Стежка пішла вниз, через яруги, занесені ще з весни трухлим 

очеретом… (Григір Тютюнник). 

4. Внизу, під самим берегом, росли здорові верби, спускаючи гілля 

під саму воду (І. Нечуй-Левицький). 

5. Ми сиділи в садку чудовим весняним вечором (Олена Пчілка). 

625. Котре  з  поданих   речень   містить   слово,   написане   

згідно   з   фонетичним принципом? 
1. Сам соловейко тим чудовим співом розвивав той цвіт (Олена 

Пчілка). 

2. Зупинився, не рухається наш степовий час (О. Гончар). 

3. У надрах хмари зарокотало, спершу неголосно й нестримно, а 

далі голосніше й потужніше (Григір Тютюнник). 

4. Віють з поля чудові пахощі од нестиглого жита і польових квіток  

(М. Коцюбинський). 

5. За першою хвилею котиться друга, третя (М. Коцюбинський). 

626. Котре   з   поданих   речень   містить   слово,   написане   

згідно   з   фонетичним принципом? 
1. Край шляху, в долинці, догоряє вогнище (М. Коцюбинський). 

2. У вишитій багрянцем широкополій сорочці по узгір’ях ступав 

жовтень  (І. Чендей). 

3. Великі бої запорожці ніколи не починали відразу (А. Кащенко). 

4. Птаство, радуючись весні, творило музику краси дивовижної… (О. 

Гончар). 

5. А побіля старого дуба… синіми пелюстками сміються і 
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сміються фіалки (Є. Гуцало). 

627. Котре   з   поданих   речень   містить   слово,   написане   

згідно   з   фонетичним принципом? 
1. Листя з суму жовтіє, а деяке з туги кривавиться (Остап Вишня). 

2. Відчував селянин, що він інша істота, ніж був, виходячи з двору 

(В. Барка). 

3. Стоять стебла високі та рівні, жовті та гладкі під зеленим 

листям повійки… (І.Франко). 

4. Ці пташки (горобці) дуже товариські, хоч інколи влаштовують між 

собою запеклі бійки (В. Гжицький). 

5. Я на камені над морем, легко, весело мені (Олександр Олесь). 

628. У котрому рядку всі слова написано правильно? 
1. З-посеред, Скандинавія, не можна, пліч-о-пліч, Дарданелли. 

2. Бесперешкодно, ядерно-енергетичний, ахіллесова п’ята, на-гора, 

цвях. 

3. Брутто, середньовіччя, хібащо, величезний, пристрасний. 

4. Десь-інколи, студенство, мереживо, марево, сфокусувати. 

5. Грушевий, громадянська війна, доньчин, бюллетень, ближчий. 

629. У котрому рядку всі слова написано правильно? 
1. Брацтво, тьмяний, по-перше (присл.), не зовсім, червоногарячий. 

2. Прізвисько, аби-як, первіснообщинний, не сьогодні-завтра, свято. 

3. Науково-фантастичний, дівчинці, билинонці, Шіллер, обв’язати. 

4. Туристський, Юрійович, зцілити, навідліг, кінець кінцем. 

5. Ірреальний, вілла, криворізький, миш’як, розброєння. 

630. У котрому рядку всі слова написано правильно? 
1. Авжеж (частка), підчас, безпечний, ллються, медвяний. 

2. Комп’ютер, аккумулятор, джигіт, інтерв’ю, казахський. 

3. Джінси, будь-що-будь, на ходу, в ногу, різдвяний. 

4. Наддніпрянщина, проїзний, п’єдестал, презедент, рік у рік. 

5. Пюпітр, загальноосвітній, пів’яблука, в ногу, на добраніч. 

631. У котрому рядку всі слова написано правильно? 
1. Пів-Харкова, ф’юзеляж, доцентський, зломити, дзвякати. 

2. Всеж-таки, спросоння, східнослов’янський, чотирма, шосе. 

3. Скраю, спідлоба, найблищий,по-братськи, малодосліджений. 

4. Мавпячий, важкохворий, південно-східний, пан’європейський, 

шасі. 

5. Волиньський, отакий-то, Андрійович, вряди-годи, абияк. 

632. У котрому рядку всі слова написано правильно? 
1. Військомат, проїзний, солов’ їний, персні, день у день. 

2. Священний, овочесховище, з діда-прадіда, багач, всчаний. 
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3. Священник, де-таки, чохол, нижчий, торф’яний. 

4. Плюшевий, вінегрет, давним-давно, грав’юра, косинус. 

5. Спросоння, взуттєвий, гарячий, Геннадій, шістсот. 

633. У котрому рядку всі слова написано правильно? 
1. Чумацький Шлях (сузір’я), хліб-сіль, як-небудь, немовбито, 

всетаки. 

2. Мовно-літературний, дотепер, тонший, паньство, бур’ян. 

3. Близький Схід, раз за разом, із-за, позаторік, міні-футбол. 

4. Дев’ятсот, Божа Матір, зовнішньополітичний, нізвідки, пюре. 

5. Дарма що, Збройні сили України, тьмяний, з-поміж, меншість. 

634. У котрому рядку всі слова написано правильно? 
1. Тяжко-важко, півмилі, бюст, комп’ютер, Анатолієвич. 

2. Імміграція, як-от, деінде, тишком-нишком, коли-не-коли. 

3. Голландець, речитатив, торф’ яний, західноукраїнський, сузір’я. 

4. Начебто, казіно, шосе, буряк, від’ їжджати. 

5. Гіганський, тім’я, середньовіччя, тонна, екс-чемпіон. 

635. У котрому рядку всі слова написано правильно? 
1. Курйоз, коньюнктура, мадяр, східнокитайський, міні-спідниця. 

2. Святковий, казна-що. білохвостий, різьбяр, з’їсти. 

3. На сміх, зпочатку, північно-східний, західноукраїнський, бюро. 

4. Медв’яний, пам’яттю, ін’єкція, Парасчин, прем’єра. 

5. Рік у рік, всього-на-всього, аграрнопромисловий, дзвякати, цвях. 

636. У котрому рядку всі слова написано правильно? 
1. Капосний, страйккoм, коли-не-коли, мереживо, Святе Письмо. 

2. Від’їхати, зцідити, унтер-офіцер, вариво, контрасний. 

3. Дощомір, давним-давно, кінець кінцем, південнослов’янський, 

траса. 

4. Видимо-невидимо, дощенту, до речі, темно-червоний, качан. 

5. Нізaщо, щоправда, неначеб-то, узгір’я, святковий. 

637. У котрому рядку всі слова написані правильно? 
1. Пристрастний, Франкові поезії, франківський ювілей, кювет, 

розм’якшити. 

2. Гарячий, тривога, косинус, довгожданний, возз’єднання. 

3. Кістлявий, доньчин, довгов’язий, суспільно необхідний, арф’яр. 

4. Освітянський, пісчаний, роззява, зцементувати, під час. 

5. Багатство, юннат, статею, суддя, діаметрально протилежний. 

638. У котрому рядку всі слова написані правильно? 
1. Адже ж, напам’ять (присл.), глухонімий, дзеленьчати, все ж таки. 

2. Хто-небудь, віньєтка, конферансьє, шампіньйон, де-не-де. 

3. Народно-визвольний, народногосподарський, пів’яблука, мовби-
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то, узгір’я. 

4. Неждано, під’ юджувати, пореформенний, Лук’яненко, миш’як. 

5. Віч-на-віч, Південно-Західна залізниця, Запоріжжя, Поволжя, 

об’єкт. 

639. У котрому рядку всі слова написані правильно? 
1.  Північнокримський, м’ясо-молочний, Великий Піст, ательє, 

ньюанс. 

2. Узвишшя, кар’єра, об’їжджати, предивний, савець. 

3. Кожум’яка, зродувіку, по-українському, виїжджати, бюст. 

4. Донині, під кінець, з давніх-давен, удвічі, священик. 

5. Без’язикий, допобачення, півгодини, Братислава, зв’язок. 

640. У котрому рядку всі слова написані правильно? 
1. Ломати, абсолютно сухий, суспільно-політичний, 

військовозобов’язаний. 

2. Хто-небудь, статей, відзеркалювати, рік у рік, сам-на-сам. 

3. Мелащин, трансєвропейський, криворізький, напам’ять (присл.), 

верб’я. 

4. Братство, пісчаний, Бразилія, нетто, Генеральний прокурор. 

5. Неждано-негадано, півмісяць, абияк, свіжозрубаний, коли б то. 

641. У котрому рядку всі слова написані правильно? 
1. Паливо, немовби, няньчин, запанібрата, об’їздний. 

2. Всесвітньо-історичний, одним одна, Божа Матір, вершочок. 

3. Доччин, до вподоби, пів-Азії, темно-зелений, синьоокий. 

4. Щосили, Марокко, курево, усередині (присл.), сюрреалізм. 

5. Вояччина, Вінничина, навічно, без упину, напівавтомат. 

642. У котрому рядку всі слова написані правильно? 
1. Норд-вест, празький, екс-чемпіон, шевченківський стиль, 

ад’ютант. 

2. Цюрих, брязчати, без’ядерний, гіркувато-солоний, зв’язати. 

3. Попідтинню, член-кореспондент, так-от, тонший, Уманьщина. 

4. Черв’як, сліпоглухонімий, гіпюр, кінокамера, пресцентр. 

5. Ватикан, віч-на-віч, десь-то, хочаб, поїжджу. 

643. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1.  Миколаєвич.  2.  Радіофізичний.  3.  Проїздний.  4.  Нетто.  5.  

Блищий.  6.  Різьб’яр.  7. Під’юджувати. 8. Пражський. 9. Міжгір’я. 

10. Буряк. 11. В ногу. 12. Верб’я. 13. Темно- зелений. 14. Дівчиньці. 

15. Шосе. 

644. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Червоно-гарячий. 2. Священик. 3. Кочан. 4. Пів-яблука. 5. Шасі. 

6. Іраціональний. 7. Ламати.   8.   Медвяний.   9.   Волиньський.   10.   
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Розм’якшувати.   11.   Напівавтомат.   12. Західноукраїнський. 13. На 

зло. 14. До речі. 15. Сивашський. 

645. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Тьм’яний.  2.  Пюре.  3. Священний.  4. Священник.  5.  Доньчин.  

6.  Пів-яблука.  7. Грушоподібний. 8. Аби-хто. 9. Будь-хто. 10. 

Політико-економічний. 11. Бeзвісти (присл.). 12. Віч-на-віч. 13. 

Всього-на-всього. 14. З дня-на-день. 15. Галичина. 

646. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Запоріжський. 2. Військомат.  3. Сфотографувати. 4. Зшити. 5. 

Неначебто. 6. Внічию. 7. В міру. 8. Мароканець. 9. Дотла. 10. До 

пня. 11. Мавпячий. 12. Пристрастний. 13. Який- будь. 14. Аби-який. 

15. Легкоатлетичний. 

647. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Дзвякнути. 2. Безголів’я. 3. Восчаний. 4. Ін’єкція. 5. 

Контрреволюція. 6. Казахський. 7. Чешський. 8. 

Південноукраїнський. 9. Латиноамериканський. 10. Бринчати. 11. 

Виїздний. 12. Студентський. 13. Буряк. 14. Яблунці. 15. Пюре. 

648. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Страйкoм. 2. Благословенний. 3. Мариво. 4. Де не де. 5. Коли-

не-коли. 6. Різьбяр. 7. Суспільно-політичний. 8. Суспільно-

корисний. 9. Вищий. 10. Нижший. 11. Торф’яний. 12. Розв’язати. 13. 

Мовби. 14. Як-от. 15. Поки що. 

649. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Духмяний. 2. Зв’язок. 3. Сцідити. 4. Дит’ясла. 5. Бюро. 6. 

Безбатьченко. 7. Сшити. 8. Уманьщина. 9. Терасса. 10. Кістлявий. 

11. Зформувати. 12. Дощенту. 13. Пів-Європи. 14. Презирливий. 15. 

Догори (присл.). 

650. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1.  Крякати.  2.  Тоньший.  3.  Паращин  (прикметник).  4.  

Довгожданний.  5.  Агенство.  6. Анітрохи. 7. Іподром. 8. Фюзеляж. 9. 

Напівпровідник. 10. Спірт. 11. Акумулятор. 12. Десь- не-десь. 13. 

Начебто. 14. З-над. 15. Аби-но. 

651. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1.  Тюркський.  2.  Калушський.  3.  Торф’яний.  4.  Аби-то.  5.  До  

речі.  6.  По-перше.  7. Допобачення. 8. Без угаву. 9. Абияк. 10. 

Джігіт. 11. Безцеремонний. 12. Няньчити. 13. Моркв’яний. 14. 

Вінничина. 15. Бюст. 

652. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Комп’ютер. 2. Латишський. 3. Пюпітр. 4. Речетатив. 5. Абищо. 6. 

Бюджет. 7. Одещина. 8. Голландець. 9. З-підлоба. 10. Спідлоба. 11. 
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Дівчиньці. 12. Ясно-фіолетовий. 13. Ясно- барвний. 14. Давним-

давно. 15. Дарма що. 

653. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Ясно-золотистий. 2. Де б таки. 3. Хоч би. 4. Немовби. 5. Знов-

таки. 6. Пліч о пліч. 7. Проїздний. 8. Давним-давно. 9. 

Східноєвропейський. 10. Надобраніч. 11. З давніх-давен. 12. 

Розм’якнути. 13. Між’ярусний. 14. Нібито. 15. П’ятдесять. 

654. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Пів-острів. 2. Сімдесять. 3. Модельєр. 4. Кінець-кінцем. 5. 

Сурм’яний. 6. Статей. 7. Нежданий. 8. Імміграція. 9. Ядерно-

енергетичний. 10. Вногу. 11. Якби-то. 12. Неначе б то. 13. Джінси. 

14. Траса. 15. Нюанс. 

655. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Братіслава. 2. Підійди-но. 3. Підчас. 4. Удев’ятеро 5. Пір’я. 6. 

Володимир-Волинський (місто). 7. Південноукраїнський. 8. 

Гіганський. 9. Кон’юнктура. 10 Шампіньйон. 11. Казино. 12. Пісчина. 

13. Бюджет. 14. Меньший. 15. Нежданно. 

656. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Таджикський. 2. Повік-віки. 3. Генерал-майор. 4. Екс-чемпіон. 5. 

Цвях. 6. Проїзний. 7. Жовто-гарячий. 8. Складносурядний. 9. 

Потомственний. 10. На ніч. 11. До побачення. 12. Напівсвідомо. 13. 

Нью-йоркський. 14. Їзджу. 15. Курево. 

657. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. К’ювет. 2. Видимо-невидимо. 3. Буенос-айреський. 4. Брошюра. 5. 

Дізель. 6. Аргентіна. 7. Шосе. 8. До пари. 9. Вариво. 10. Масово-

політичний. 11. Контр-адмірал. 12. Козаччина. 13. Чехол. 14. 

Переїзджаю. 15. Журі. 

658. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Ар’єргард. 2. Парфумерія. 3. Ампер-секунда. 4. Південно-

західний. 5. Рано-пораненько. 6. Якраз. 7. Хтозна-де. 8. 

Військовозобов’язанний. 9. Нежданно-негадано. 10. Алюмінійовий. 

11. З діда-прадіда. 12. Сірокам’яний. 13. Ані мур-мур. 14. Червяк. 15. 

Дев’ятьсот. 

659. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Голандія. 2. Проїзний. 3. Трансєвропейський. 4. Медвяний. 5. 

Шоссе. 6. Тяжко-важко. 7. Додому (присл.). 8. Зісподу (присл.). 9. 

Волинський . 10. Хтоб-то. 11. На відмінно. 12. Вілла. 13. 

Кременчукський. 14. Дарма що. 15. Побуквенний. 

660. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Важкоатлетичний. 2. Всього-навсього. 3. Дончин. 4. Іртишський. 
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5. Ірреальний. 6. Туди ж. 7. Ватикан. 8. Бюрократ. 9. Світло-синій. 

10. Кочан. 11. Казна-коли. 12. Деколи. 13. Ескадрилья. 14. 

Життєвий. 15. З-поміж. 

661. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1.  Конферансьє.   2. Попідвіконню.   3. Статтей.   4.   Воз’єднання   

5.   Персня.   6. Антифашиський. 7. Екс-чемпіон. 8. Мати-й-мачуха 

(рослина). 9. Стоп-кадр. 10. Фотожурналіст. 11. Дрібнокаліберний. 

12. Серцево-судинний. 13. Військомат. 14. Рижський. 15. 

Солдаччина. 

662. Котрі з поданих слів написано неправильно? 

1. Соняшний. 2. Одеський. 3. Тонна. 4. Ад’ютант. 5. Миш’як. 6. 

Кюрі. 7. Марсельєза. 8. Білярд.  9.  Ассортимент.  10.  Гамбурзький.  

11.  В  міру.  12.  Анічичирк.  13.  Авжеж.  14. Ввечері. 15. Узгір’я. 

663. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1.  Іллюстрація.  2.  Як-от.  3.  Мало-помалу.  4.  По-нашому (присл.). 

5.  Незбагненний. 6. Священник. 7. Без кінця-краю. 8. Іпподром. 9. 

Відтоді. 10. Темно-коричневий. 11. Повік- віки. 12. Підчас. 13. Рік-у-

рік. 14. Брутто. 15. Гіганський. 

664. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Журі.  2.  Бездушний.  3.  Торгово-економічний.  4.  Іміграція.  5.  

Бюро.  6.  Західно- український. 7. Миколаєвич. 8. З-поміж. 9. З 

діда-прадіда. 10. Сам-на-сам. 11. Всього-на- всього. 12. Різдв’яний. 

13. Агенство. 14. Поки що. 15. По батькові. 

665. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Проїзний. 2. Зовнішньо-політичний. 3. Дарма що. 4. Жовто-

синій. 5. Пражський. 6. Сірокам’яний. 7. Раз за разом. 8. 

Слобожаньщина. 9. Якось-то. 10. Рутвяний. 11. Бюджет. 12. Джінси. 

13. Як-таки. 14. Попідвіконню. 15. До пізна (присл.). 

666. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Конферансьє. 2. Військово-спортивний. 3. Вариво. 4. Марево. 5. 

Безупину. 6. Чохол. 7. Кон’юнктура. 8. Мексіка. 9. Люксембург-

зький. 10. Кювет. 11. Виїзний. 12. Віч-на-віч. 13. Дехто. 14. Будь-

хто. 15. Втроє. 

667. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Емоційно-образний. 2.Емоційно забарвлений. 3.Пісчина.4. Умань-

щина. 5. Шістнадцять. 6. Запоріжжя. 7. Поволжя. 8. Зпросоння. 9. 

Дзвякати. 10. Передсвятковий. 11. Як-от. 12. Під’яремний. 13. Начеб. 

14. Аби-куди. 15. Все-таки. 

668. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Незбагнeнний. 2. Недарма. 3. Всеж-таки. 4. Соціал-
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демократичний. 5. Суб’єктивно- ідеалістичний.  6.  Суб’єктивно  

оцінений.  7. Медальйон.  8.  Доллар.  9.  Інтер’єр.  10. Асоціація. 

11. Шіснадцять. 12. Присвята. 13. Торф’яний. 14. Цвях. 15. 

Прип’ятьський. 

669. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Кіньчик. 2. Адже ж. 3. Зсередини (присл.). 4. Зранку-пораненьку. 

5. Тревога. 6. Ломати. 7. Вашингтон. 8. Сиваський. 9. Плюшевий. 10. 

Священний. 11. Всесвітньо- історичний. 12. Абиякий. 13. В міру. 14. 

Об’їздний. 15. Парашут. 

670. Котрі з поданих слів написано неправильно? 

1.  Страйкoм.  2.  Південно-український.  3.  Кістлявий.  4.  

Дит’ясла.  5.  Восчаний.  6. Кіньцівка. 7. Схитрувати. 8. 

Безсистемний. 9. Сажати. 10. Сформувати. 11. Духмяний. 12. Пюре. 

13. Безвісти. 14. Доньчин. 15. Радіо-фізичний. 

671. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1. Роз’ятрений. 2. Дослідно-конструкторський. 3. Дорожший. 4. 

Зламаний. 5. Тьмяний. 6. Грушоподібний. 7. Різьбяр. 8. Східно-

європейський. 9. Чешський. 10. Немовби-то. 11. Якнайглибше. 12. 

Контр-наступ. 13. Контр-адмірал 14. Шоссе. 15. Все ж таки. 

672. Котрі з поданих слів написано неправильно? 
1.  Медальон.  2.  Коли  ж  то.  3.  Студенство.  4.  Хоч-не-хоч.  5.  

Курево.  6.  На  зло.  7. Дрогобиччина. 8. Солдаччина. 9. Врешті-

решт. 10. Тисячокілометровий. 11. Витоптанний. 12. Гремить. 13. 

Щохвилини. 14. Подвір’я. 15. Ірраціональний. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ 

ВИКОНАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 
 

Згідно з навчальними планами студенти заочного відділення 

філологічного факультету на другому курсі виконують контрольну 

роботу з фонетики і фонології сучасної   української   мови.   У   

програму  цього   курсу  входять   також   питання,   що стосуються 

суміжних мовознавчих дисциплін, зокрема орфоепії, орфографії, 

акцентології та морфонології. Контрольна робота повинна виявити 

рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу з названих 

галузей мовознавства, насамперед з фонетики і фонології,  і  їх  

вміння  застосовувати  набуті  знання  на  практиці.  Саме  тому  

першим завданням у кожному варіанті є записати текст 

фонологічною і спрощеною фонетичною транскрипціями та знайти в 

затранскрибованому тексті комбінаторні й позиційні вияви голосних 

і приголосних фонем й описати їх. Такий вид роботи найкраще дає 

можливість показати рівень засвоєння студентом програмового 

матеріалу. 

Студент, виконуючи перше завдання, повинен чітко розуміти 

різницю між орфографічним записом тексту і транскрипціями, між 

буквами і звуками та фонемами. Насамперед треба пам’ятати, що в 

транскрипції не вживаємо такі букви, які мають подвійне звукове (і 

фонемне) значення, адже основним принципом транскрибування є 

відповідність: один символ = одне значення. Таким чином, букви я, 

ю, є, ї, щ не використовуються ні в фонологічній, ні в фонетичній 

транскрипціях, адже літери ї та щ завжди позначають два звуки і 

фонеми (ї – /йі/,[йі], щ – /шч/, [шч]). Букви я, ю, є позначають один 

голосний звук (фонему) (я – /а/, [а]; ю – /у/, [у]; є – /е/, [е]) і 

м’якість попереднього  приголосного,  якщо  вони  пишуться  відразу  

після  літери  на  позначення приголосного звука (наприклад: маля – 

/мал´а/, [мал´а], люди – /л´уди/, [л´у'ди], синє – /син´е/, [си'н´е]). 

Два ж звуки (і фонеми) букви я (/йа/, [йа]), ю (/йу/, [йу]), є (/йе/, 

[йе]) 

позначають у таких випадках: 

- на початку слова: яма, юнга, єнот (/йама/, [йа'ма]; /йунга/, [йу'нга]; 

/йенот/, [йеино'т]); 

- після  апострофа: зв’язати, б’ю, з’єднав  (/звйазати/,  [звйаза'ти];  

/бйу/, [бйу']; /зйеднав/, [зйеидна'ў]); 
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- після м’якого знака: мільярд, Нью-Йорк,  віньєтка  (/міл’йард/,  

[м’іл’йа'рд]; /н´йуйорк/, [н´йу‿йо'рк]; /він´йетка/, [в’ін´йе'тка]); 

- після букв на позначення  голосних  звуків:  заява,  своє,  мию  

(/зайава/,  [зайа'ва]; /свойе/, [свойе']; /мийу/, [ми'йу]) ; 

- після  букв  я,  ю,  є,  ї:  воюють,  малює,  зяяти  (/войуйут´/,  

[войу'йут´];  /мал´уйе/, [мал´у'йе]; /з´айати/, [з´а'йати]). 

Не пишеться в транскрипціях також м’який знак, замість ньо-

го на позначення м’якості використовуємо діакритичний значок ´.  

В українській графіці нема окремих букв на позначення 

приголосних звуків [ʒ], [ǯ]. У транскрипціях використовуємо такі 

значки: ʒ – на позначення передньоязиково-зубного свистячого 

африката (орфографічно його позначають дві букви дз), ǯ – на 

позначення передньоязиково-ясенної шиплячої африкати (в 

орфографічному записі – дж). 

Не вживаємо в транскрипціях і великої букви, і пунктуаційних 

знаків: кома, крапка, тире, двокрапка, крапка з комою. За допомогою 

цих пунктуаційних знаків на письмі передають паузи. У 

транскрипціях прийнято позначати велику паузу знаком || (у кінці 

речення, тобто на місці крапки, знака оклику чи знака питання), а 

малу паузу – знаком | (на місці коми, тире, двокрапки, крапки з 

комою). 

Студент повинен розуміти різницю між фонологічною і 

фонетичною транскрипціями. 

Завданням фонологічної транскрипції є зафіксувати головні 

вияви фонем, незалежно від їх звукової реалізації у потоці мовлення. 

Саме тому у цій транскрипції не вживаємо знака наголосу, таких 

пунктуаційних знаків, як знак оклику, питання. Дужки, які 

позначають фонологічну транскрипцію, –  / /. 

Завданням фонетичної транскрипції є зафіксувати потік 

мовлення, тобто відобразити всі особливості вимови голосних та 

приголосних звуків, які спричинені звуковим оточенням, позиціями 

тощо. Виділяють точну і спрощену фонетичну транскрипції. Точна 

транскрипція повинна відобразити всі, навіть найменші, відтінки 

звучання звуків. Спрощена – тільки найбільш виразні, які менше 

залежать від індивідуальних особливостей мовця, тобто ця 

транскрипція дає можливість зафіксувати типове для певної мови на 

звуковому рівні. Від студентів заочного відділення вимагаємо саме 

вміння записувати текст спрощеною фонетичною транскрипцією. У 

цій транскрипції, на  відміну  від  фонологічної,  треба  показати  не  

тільки  головні,  а  й  комбінаторні  та позиційні вияви фонем, які 
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з’являються у 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 знаком ᴗ . Наприклад: за  мною  

[за‿мно'йу] , іди ж  [іди'‿ж ]. У спрощеній фонетичній транскрипції 

вживаються знаки !?, які позначають окличну і питальну інтонації. 

Порівняємо фонологічну і спрощену фонетичну транскрипції 

речення. 

Орфографічний запис речення: 

Електричні ліхтарі, як парубки, моргають на молоді тополі, 

милуються, грають світлом на біло-зеленому листі (Г.Косинка). 

Він на землі вкраїнській, в самому Києві, ось зовсім поряд із 

нескоримим старим Дніпром! (В.Шевчук) 

Фонологічна транскрипція: 

/електричн´і л´іхтар´і | йак парубки | моргайут´ на молод´і 

топол´і | милуйут´с´а| 

грайут´ світлом на біло зеленому лист´і/ 

/він на земл´і украйінс´кій │у самому кийеві│ос´ зовс´ім 

пор´ад із незкоримим старим дн´іпром / 

Фонетична транскрипція: 

[елеиктри'чн´і л´іхтар´і'| йак‿парубки'| морга'йут´ на‿молод´і' 

топо'л´і |миелу'йуц´:а | гра'йут´ св’і'тлом на‿б’іло‿зеиле'ному ли'с’т´і] 

[в’і'н на‿земл´і' ўкрайі'н’с´к’іĭ│ў‿само'му ки'йев’і│оз´‿зо'ўс´ім 

по'р´ад із‿нескори'мием стари'м д’н´іпро'м!] 

Для розрізнення фонологічної м’якості і фонетичного 

пом’якшення асимілятивну м’якість звуків незалежно від ступеня 

пом’якшення позначаємо знаком ’, наприклад: [ли'с’т´і], [д’н´а'], 

[со'н’ц´а]. 

Позиційні вияви голосних чи приголосних фонем  – це звуки, 

які вимовляються замість   головного   вияву   у   певній   позиції.   

Зокрема,   голосні   звуки   [е]   та   [и]   в ненаголошеній позиції 

вимовляються у таких позиційних виявах – [еи], [ие]: [сеила'], 

[веили'ка], [ву'лиец’а], [лиело']. Ненаголошений голосний [е] між 

м’якими приголосними вимовляється як [еі]: [прокиеда'йеіц´:а], 

[купа'йеіс´:а]. 

Приголосні фонеми /в/ та /й/ у трьох позиціях: 1) на початку 

слова перед приголосним; 2) у кінці слова після голосного; 3) у 
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середині слова після голосного перед приголосним – реалізуються у 

своїх позиційних виявах – звуках [ў] та [ĭ], наприклад: [ўкла'д], 

[во'ўк], [ходи'ў]; [ĭн´а'ти],  [солове'ĭко], [молоди'ĭ]. 

Комбінаторні вияви фонем – це звуки, які вимовляються 

замість головних виявів у результаті впливу на них інших звуків (під 

впливом звукового оточення), тобто вони з’являються внаслідок 

таких процесів, як акомодація, асиміляція, дисиміляція. Наприклад: 

звук [б’] у слові білка ([б’і'лка]) – це комбінаторний вияв фонеми /б/ 

(/білка/), який виник у результаті процесу акомодації перед 

наступним голосним [і]. Звук [с’] у слові радість ([ра'д´іс’т´]) – це 

комбінаторний вияв фонеми /с/ (/рад´іст´/), який виник в результаті 

часткової регресивної асиміляції за м’якістю. Звук [ш] у слові яєчня 

([йайе'шн´а]) – комбінаторний   вияв   фонеми   /ч/   (/йайечн´а/),   

який   виник   у   результаті   часткової регресивної суміжної 

дисиміляції за способом  творення. 

Студенти повинні розуміти різницю між сучасними та 

історичними фонетичними процесами і вміти їх описувати. 

Характеризуючи асиміляцію, указуємо, чи вона сучасна, чи 

історична, зазначаємо її обсяг (повна чи часткова), напрям 

(прогресивна чи регресивна) і характер змін (асиміляція за 

м’якістю/твердістю, дзвінкістю/глухістю, місцем чи способом 

творення). Наприклад:  у слові  вогкий (/вогкий/, [вохки'ĭ]) 

відбулася  сучасна  часткова регресивна асиміляція за глухістю: 

[г⃖к]→[хк]; у слові зшити (/зшити/, [ш:и'ти]) відбулася сучасна 

повна регресивна асиміляція за місцем творення та глухістю: 

[з⃖ш]→[шш]→[ш:]. У слові знання (/знан´н´а/, [знан´:а']) відбито 

наслідки історичної повної прогресивної асиміляції за місцем і 

способом творення: звук [й], який був на місці сучасного звука [н´], 

уподібнився до попереднього звука: [н´→й]→[н´н´]→[н´:] (/н´н´/). 

Звук [н´] фонематизувався і тепер на фонологічному рівні у цьому 

слові є дві однакові фонеми, які реалізуються в одному довгому 

звукові. 

Описуючи  дисиміляцію,  вказуємо,  чи  вона  сучасна,  чи  

історична,  а  також  її напрям (прогресивна/регресивна), ступінь 

сусідства звуків, які розподібнюються (суміжна/несуміжна), характер 

змін (спосіб, місце творення). Наприклад: у слові ячний (/йачний/,  

[йа'шниĭ])  відбулася  сучасна  часткова  регресивна  суміжна  

дисиміляція  за способом творення: [ч⃖н]→ [шн]. У слові лицар 

(/лицар/, [ли'цар]), пор. рицар, відбито наслідки історичної  
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регресивної несуміжної дисиміляції за способом і місцем творення: 
[р.. ⃖.р]→[л…р] (/л…р/), наслідки цієї дисиміляції вже зафіксовані 

у фонемному складі слова. 
У кожному варіанті контрольної роботи одним із завдань є 

характеристика голосних та приголосних фонем за їх головними 

виявами. 

Характеризуючи головні вияви голосних фонем,  указуємо: 

1)  ряд; 

2)  піднесення; 

3)  участь губ у творенні певного  звука. 

Наприклад:  

[і] – голосний переднього ряду, високого піднесення, 

неогублений,  

[о] – голосний заднього ряду, середнього піднесення, 

огублений. 

Приголосний звук характеризуємо в такій послідовності: 

1)  місце творення; 

2)  спосіб творення; 

3)  участь голосових зв’язок (дзвінкість/глухість); 

4)  рух язика до твердого піднебіння (твердий/м’який); 

5)  характер основного резонатора (ротовий/носовий); 

6)  співвідношення між голосом і шумом (сонорний/шумний); 

7)  додаткове акустичне забарвлення (шиплячі, свистячі). 

Наприклад:  

[б] – приголосний губний (двогубний), зімкнено-проривний, 

дзвінкий, твердий, ротовий, шумний;  

[ш] – приголосний передньоязиково-ясенний, щілинний, 

глухий, твердий, ротовий, шумний, шиплячий;  

[л´] – приголосний передньоязиково- ясенний, напіввідкритий, 

боковий,  дзвінкий, м’який, ротовий, сонорний. 

Контрольну роботу виконуйте в зошиті в клітинку, пишіть 

тільки на правій сторінці, через клітинку, залишаючи поля. 

Намагайтеся чітко відтворювати знаки транскрибування. У кінці 

роботи обов’язково напишіть список використаної літератури. 

Бажаємо успіхів! 

Контрольні завдання 

Варіант 1 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  



247 

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Давно не білена стара хата... Похилена стіна. Невелике криве 

віконце... Занехаєне порожнє  подвір’я  заросло  споришем  та  

подорожником.  Сусідська  квочка  дбайливо скликає курчат, а вони, 

пухнаті, цвірінькають та котяться звідусіль жовтавими кульбабами 

на завзяте: “Кво-кво-кво!” З освітленого сонцем вікна прозориста 

тонка рука сіє курчатам крихти.  Наскісок  по  землі  навколо  

тоненької  черешні  лежать  білі  пелюстки  цвіту,  – одцвіла так 

швидко. По один і по другий бік тину чути у сусідів на подвір’ях та 

городах голоси... Земля вогка, тепло, вітру немає, – сіють мак. 

Мажуть к Великодню хати... Копають грядки... Весняне запашне 

повітря за вікном... А в хаті від сонячного повітря ще брудніше й 

сморідніше... (А. Тесленко). 

2. У слові  освітлений опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, в яких відбуваються сучасні 

асиміляції за м’якістю,  запишіть  їх  фонологічною  та  спрощеною  

фонетичною  транскрипціями  й опишіть асиміляції. 

Злість, зміна, на берізці, у вечірнім, у пастці,  пісні, холодні, 

останній, північ, шаблі. 

Варіант 2 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Дітвора ганялася по майдані, а парубки, зсунувши бадьоро 

шапки на одно вухо, йшли повагом по вулицях, поглядаючи за 

дівчатами, що теж віддалік зібралися і ладились заводити “вулицю”. 

Як тільки сонце перестало пекти, взялися дівчата за руки і стали 

співати пісень. До них приблизилися парубки і стали собі ж 

підтягати. Пісня привабила й старих людей. Вони теж оточили 

молодих, придивляючись до їх забави, хоч це була така звичайна річ 

в українському селі, яка кожного літа в неділю або свято 

повторялася. Віддалік від того гуртка те саме робило молодше 

покоління Спасівки: діти-підлітки – хлоп’ята і дівчата. А все те в 

святкових строях, вмите та вичесане, заквітчане  і прибране (А. 

Чайковський). 

2. У слові  поглядаючи опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, в яких відбуваються сучасні 

асиміляції за глухістю,  запишіть  їх  фонологічною  та  спрощеною  
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фонетичною  транскрипціями  й опишіть асиміляції. 

Відплата,  розпитати,  нескінченний,  зцілення,  з  козаками,  

швидкі,  вогкість, шибки, безперспективний, з-під чипсів. 

Варіант 3 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Степ ще спав. Навіть цвіркуни замовкли після нічних 

концертів. Над головою Устима промахав крилами ворон, мовчки, не 

крячучи, щоб не розбудити сонного птаства, що ще дрімало у 

високих ковилах. З кожною миттю ставало світліше, вже бур’яни 

в долині перед ним не видавались лісом. Гасли останні зорі, легенько 

рожевів край неба. Першим прокинувся деркач. Чи від шуму крил 

воронових, чи, може від ходи Кармалюкової,  бо  задеркотів  

тривожно  і  десь  зовсім  поруч,  а  відізвався  через  кілька хвилин 

далеко від того місця. Він, наче щука в річці, плавав у травах, рідко 

показуючись з них. По дорозі Кармалюкові траплялись великі 

бур’яни з дудчастими стовбурами, що виросли на цілинній землі (В. 

Гжицький). 

2. У слові прокинувся опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, в яких відбуваються сучасні 

асиміляції за дзвінкістю, запишіть їх фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями й опишіть асиміляції. 

Боротьба, привокзальний, хоч раз, сметанний, глибший, 

піснями, хоч би, осьдечки, спортзал, Стокгольм. 

Варіант 4 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Яка розкішна така подорож влітку серед українського 

райського степу! Він замаєний різноманітними пахучими квітами, у 

ньому бринить бджілка – використовує пору і погоду. Перепелиця 

б’є, деркач передражнює її, гомонять степові пташки різними 

голосами. Часом зірветься стадо диких кіз, яким і не снилося, що 

над’їдуть такі створіння, які їх виполошать з безпечного 

пасовиська. То знову заколихається степова трава. Це стадо турів 

занепокоїлося. Чути приглушений рев тура, отамана стада. То знову 

стрінеться табун диких коней. Кінь-водій підносить високо голову, 

стриже вухами, а далі видає з себе голос перестороги, зрозумілий 
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усій дружині. Вдаряє задніми копитами об землю, підкидає ними 

високо вгору (А. Чайковський).  

2. У слові  українського опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  відбуваються  

сучасні  асиміляції  за місцем та способом творення, запишіть їх 

фонологічною та спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть 

асиміляції. 

Зжився,  віддзвонив, під час, з джазу, подружці, у квітці, 

комашці, заллє, під зойки, носився. 

Варіант 5 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Пора спочити, бо коні таки добре потомилися. Люди возами 

заїжджають у чотирикутник і стягають їх докупи. Випрягають коней 

і пускають на пашу. Вони насамперед лягають у траві і качаються на 

хребті з одного боку на другий. Люди добувають з возів сухе дерево, 

розводять багаття, добувають казанки і варять страву. Відразу степ 

стає людним. Йде мішана балачка. Лише вартові козаки стоять 

довкола обозу на конях, з довгими списами в руках, зорять на всі 

сторони. Вогонь палахкотить, розкидаючи   іскри   навкруги   ватри.   

Люди   розстеляють   кожухи і лягають на них. Небезпечно в степу 

лягати просто на траві, а хоч би необачно в траву руку встромити або 

босоніж стати (А. Чайковський). 

2. У слові випрягають опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких відбуваються сучасні  

повні асиміляції, запишіть їх фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями й опишіть виявлені асиміляції. 

У тепличці, радується, з собою, останній, безліччю, 

розсипалося, безсонний, відцокало, з зорею, віддзвеніло. 

Варіант 6 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Сонце, щойно викотившись із Божої кузні, пливло понад 

зеленими мирськими плавнями по чистому, мов озерна вода восени, 

небу й пригрівало зовсім не по-весняному. Тепло, затишно 

Сироватці після холодної ночі, солодко йому крізь дрімоту думалося. 
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Про того ж таки поганина, про його неприкаяну душу. Мабуть, 

вона таки в раю. В їхньому, поганському. А чи схожий той рай на 

наш, християнський? В раю завжди сонячно й затишно, і походжає 

по ньому Бог, пильнує порядку. В цю мить він бачив Бога зовсім 

близько. Як свого діда Корнія. Отакий він, з білою бородою, добрими 

очима в зморшках, у липових личаках, із кобзою в руках. Сидить на 

небесній призьбі, над якою висять віночки цибулі, славить піснею 

ясний світ (Ю. Мушкетик). 

2. У слові по-весняному опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких відбито наслідки 

історичних  асиміляцій, опишіть ці асиміляції. 

Ллялась, бджола, рушничці, хто, бряжчати, з покрівель, 

вищий, каміння, буденно, скидаючи. 

Варіант 7 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Вечоріло. Теплий весняний вітер гойдав на своїх пружних 

крилах черемхові трунки. Шаленіли у прохолодних затінках гаїв 

солов’ї, лунали їхні срібні витьохки над тихими  плесами  озерець  і  

заток.  І  здавалося,  що  вони  час  від  часу  здригалися  від 

солодощів тих співів, бралися ряботинням хвильок і знову 

завмирали... Ба, навіть сонце спинило поважний плин – шубовснуло 

в Почайну, дослухається до гуків і шумів весни. Серце людське 

мліло й також завмирало від краси вічної. І повнилося буйством, 

жаданням життя.  Наливалось  вірою  у  свою  неперейденість  і  

вічність.  Гой  ти,  отче  Местивою, даремні твої слова про миттєвість 

людського життя! Воно вічне! Як і ця весна, і буяння, і солов’їний 

шал (Р. Іванченко). 

2. У слові солов’їний опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких відбито наслідки 

історичних  асиміляцій, опишіть ці асиміляції. 

Нижчий,  б’ється,  від  життя,  останні,  тітчин,  піщаний,  

призьба,  лляти, сходити, розрісся. 

Варіант 8 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 
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Неподалік Дністра, поблизу Лядового, громадяться стрімкі 

гори; на одній горі насипана стародавня могила; на могилі два кущі 

калини, тут-таки й рештки старої каплички; а просто від могили – 

глибоке урвище; по схилах збігає кучерявий листяний ліс. Вогко й 

таємниче в глибокому яру. Срібною обручкою охопили могилу два 

струмки і несуться з кручі бурхливим потоком; та несподівано у 

трьох кроках підводиться із землі дивної форми чорна брила, ніби 

похмурий козак владно розпростер руки і мимоволі знову роз’єднує 

потік надвоє, і, тихо ремствуючи, спадають нарізно струмки на дно 

глибокого яру, а там, зрадівши, що позбулися страшного тягаря, 

знову єднаються і, міцно обійнявшися, весело дзюркочуть, течуть 

собі далі (Л. Старицька-Черняхівська). 

2. У слові ремствуючи опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких є позиційні вияви 

голосних фонем /е/ та /и/,  запишіть  їх  фонологічною  та  

спрощеною  фонетичною  транскрипціями  і  з’ясуйте умови появи 

варіантів головних виявів названих фонем. 

Зеленим, чекають, квиління, криничці, розпатланий, 

закінчується, втупившись, міксер, знаменитий, усміхається. 

Варіант 9 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Минула зима. Спритні велетні-хмари викрали й врятували від 

жорстокої зими красуню Ладу-весну. Пролетіла Лада над землею, 

усміхнулася тепло, і випарувався останній сніжок, і розтанула 

остання бурулька. Над зеленим озером підвів голову дідусь-водяний 

і сонними очима озирнувся навкруги; з блакитної річки випірнула 

радісна русалонька; застрибали, зареготали в ожилому лісі спритні 

мавки... Прилетіли й жайворонки, та не принесли звістки про пана 

Романа. 

Ось і розкішний травень, потяглися теплі місячні ночі з 

неугавними солов’їними руладами. Дарині не спиться... душно в 

низеньких кімнатках... а в садку так тепло... так гарно! (Л. 

Старицька-Черняхівська) 

2. У слові усміхнулася опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких є позиційні вияви 

приголосних фонем, запишіть їх фонологічною і спрощеною 
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фонетичною транскрипціями і з’ясуйте умови появи варіантів 

головних виявів цих фонем. 

Перекидається, вогнів, бій, вже, південь, надзвичайно, первісні, 

схилив, в нестямі, неймовірним. 

Варіант 10 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Відчував навколо живе зілля. Жовто горіли, облиті сонцем, 

галявини, і він сам наливсь у тій жовтизні. Стовбури сосен 

здіймалися навдокіл, і він задивлявся на корони, що пропадали в 

небі. Дихала трава, бігла папороть, зітхали сосни, і йому здавалося, 

що він сам – сосна. Тоді для іграшки впиравсь у дерево. Над ним 

хиталася корона, і він любив це почуття: шелестить корона, а він сам 

– дерево. Тиснув сильніше – й дерево починало гнутися. І перед ним 

лягала весела латка неба. Відпускав дерево – корона з шумом 

застеляла ту латку, а він усміхався. Бо його з головою заливало 

сонце – завше дивувався йому: ставало в його очах велике, 

розмлоєне, немов хвилювалося. Було то обличчя жінки, він навіть 

знав його: Мотря (В. Шевчук). 

2. У слові здіймалися опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми /д/, запишіть їх фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Злидні, біля дверей, виходять, під дзвін, від жаху, над селом, 

від крові, п’ятнадцять, слід, відчай. 

Варіант 11 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Був хмурий день восени. Сиві, важкі хмари облягли все небо, й 

воно наче нагнулося, налите водою, нависло хмурою покришкою над 

самою головою. Повітря було повне вогкості, і дощ мов збирався 

щохвилини. Сумно виглядав залитий водою шлях, і густі ліси 

понуро стояли навкруги, тихі, нерухомі, мовчки скидаючи листок за 

листком на мокру листяну ж настілку. Пташки розлетілись, 

поховались, і гучливий в’їдливий крик мокрого крука панував сам 
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навколо, наче глузуючи з сумної агонії літнього життя, з його 

минулої краси й сили. Сумний краєвид, очевидячки, впливав і на 

двох людей, що верхи їхали тією мокрою, розтоптаною дорогою: 

вони їхали мовчки, понуро, нап’явши відлоги на голови  (М. 

Грушевський). 

2. У слові очевидячки опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми  /т/,  запишіть  їх  фонологічною  і  

спрощеною  фонетичною  транскрипціями  й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Блискітки, заквітчали, тут були, майбутність, отже, 

єгипетський, братній, у повітрі, у клітці, ранній. 

Варіант 12 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

До  Покрови  ближче  –  роботи  людям  менше,  то  вже  до  

їхньої хати  звідусюд стежки втоптують, а найбільше – по дощі, 

йдуть люди до старого Остапа Шевця, як на прощу ходять. Знає 

старий від усякої болісті, од усякої хворості лік, і хата в них – не 

хата – зільник. Збирав старий Остап зілля всяке й до світ сонця, і по 

заході, і на весну, і влітку, і при місяці, і в росу – котре од лихої 

напасті, котре од ран, котре од навроку, а інше – од чорної немочі. 

А зі своїми болістями приносять люди до знахаревої хати 

своє життя, і лягають слова попід сволоком, і замаюють стіни і 

вікна, і снуються, переплітаються, в’яжуться і зостаються в хаті, як 

пов’язані у пучечки трави, як зісипані в торбинки зерна або ж квіти, 

що перше були свіжими, а потому прив’яли (Н. Бічуя). 

2. У слові зостаються опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми  /з/,  запишіть  їх  фонологічною  і  

спрощеною  фонетичною  транскрипціями  й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

З краю, незчисленні, перелаз, сходили, розстилає, безжурний, 

без шляхів, в казці, розквітне, без кінця. 
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Варіант 13 

1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Біля підніжжя Лисої гори збіглися в гурт вибілені хати з 

жовтими стріхами і одна скраю – під очеретом. То Чаплинка – 

козацька слобода утікачів з Гетьманщини, яких пригрівав у себе 

катеринославський намісник генерал Іван Максимович Синельников. 

Слобода ця така ще молода, що немає в ній ані церкви, ані цвинтаря: 

люди ходять на богомілля за кілька верст до Самарського монастиря, 

а вмерти ще не встиг ніхто. Від слободи  на  Лису  гору  пнуться  три  

стежки,  які  сходяться  біля  високих  осокорів,  що закрили собою 

камінну цямрину, – слобожани беруть звідси воду; а коли навесні 

осокори розпускаються, то здалеку скидаються вони на струнку 

дзвіницю (Р. Іваничук). 

2. У слові скидаються опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми  /с/,  запишіть  їх  фонологічною  і  

спрощеною  фонетичною  транскрипціями  й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Радість, срібний, не спіть, виріс же, багатство, скляний, 

винісши, шістсот, приніс би, перенісся. 

Варіант 14 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Хто бував на Україні? Хто зна Україну? Хто бував і знає, той 

нехай згадає, а хто не бував і не знає, той нехай собі уявить, що 

там скрізь білі хати у вишневих садках, і весною... весною там дуже 

гарно, як усі садочки зацвітуть і усі соловейки защебечуть. Скільки 

соловейків тоді щебече – і злічити, здається, не можна. Одного разу, 

у дорозі, вилучилося  мені  заночувати  на  селі,  у  маленькій  такій  

хатці,  у  вишневім  садочку. Приїхали  ми  пізно  ввечері  і  зараз  

спати  полягали.  На  селі  хутенько,  як  сонечко закотилось, 

помовкли голоси і рух усякий позмер. Усе округи дуже тихо було: 

чутно тільки, порошать листя під віконечком, та леління води 

річкової коло млина, та десь недалечко хтось потихесечку дитину 

люляв – і очі стулялися  (Марко Вовчок). 
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2. У слові потихесечку опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких є комбінаторні або 

позиційні вияви приголосних фонем /л/, /й/, запишіть їх 

фонологічною і спрощеною фонетичною транскрипціями  й  

опишіть  ті  фонетичні  процеси,  які  спричинили  появу  варіантів 

головного вияву названих фонем. 

Сітчастий, серйознішати, налляло, безсоромний, 

майбутність, виделці, лекція, не даймо, під’їхали, бінокль. 

Варіант 15 

1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Уся будівля зроблена по-хазяйськи: з доброго дерева, 

повкривана очеретом під корінець, кухні та загони вибілені, аж 

вилискують проти сонця, кострубаті, здорові лелечині гнізда на 

ріжках покрівель і самі поважні лелеки на них ще додають 

хазяйновитого вигляду. Попід тинами розцвітають високі рожі, по 

тину поплівсь-червоніє королів цвіт. Переднє дворище вросло ясно-

зеленим моріжком, вздовж-упоперек його поснували скрізь 

попротоптувані стежечки од горниць до усіх будівель і од кожної з 

них до інших. Дванадцять годин, сонце сяє, і сяє увесь двір: аж 

блищать побілені стіни, сяє ясно-зелена трава, квітки на тину й 

попід тином, соняшники на леваді, навіть очерет на стріхах 

(В.Леонтович). 

2. У слові кострубаті опишіть всі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких є комбінаторні або 

позиційні вияви приголосних фонем /н/, /в/, запишіть їх 

фонологічною і спрощеною фонетичною транскрипціями  й  

опишіть  ті  фонетичні  процеси,  які  спричинили  появу  варіантів 

головного вияву названих фонем. 

Туманність, солов’їний, сіпання, сержантський, підскочив, від 

сонця, пластівці, втупившись, велетенський, нескінченний. 

Варіант 16 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

На розі Єзуїтського костьолу, збудованого з тесаного каменю, 

над малими входовими дверми на висоті першого поверху міститься 
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за залізною балюстрадою низьке півколесне вікно в глибокій 

фрамузі. Значно нижче від того вікна, праворуч входу, міститься 

друга фрамуга, вижолоблена не більше півметра вглиб, і в ній 

стояла кам’яна статуя Матері Божої. При будові барикади доведено 

її з сього боку аж до балюстради над дверима, зірвано балюстраду і 

вгороджену її в барикаду, укріпляючи нею позицію повоза, який 

витягнено наверх, покладено горіколесами та привалено каміннями. 

Виважено з її ніші й статую Божої Матері і привалено нею на 

барикаді купу всяких дрібних поламаних меблів, скріплених против 

сили куль околотами соломи (І. Франко). 

2. У слові балюстрадою опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми /ж/, запишіть їх фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Ніжні, від пожежі, сніжинки, без жалю, ложці, на 

узбережжі, нижче, шантаж це, Поволжя, виріж. 

Варіант 17 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  і  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

І тундра, і тайга мають свою поезію, свою меланхолію і радісні 

мрії, позначені величними простими рисами. Синь озер і плес улітку,  

багрець і золото осені, безкраї снігові простори зими... Вони вдень 

горять від сліпучого сонця, а вночі міняться від одблисків північного 

сяйва. Тріскучі морози та скажені бурани, а зрештою весна, що несе 

безліч сподіванок... Та північна весна несе тільки сподіванки... 

А дивно прекрасна ніч! Навколо безмежний синій простір і 

блискуча, як люстра, вода. На сході, на крутому узгір’ї, безкраїй 

темний ліс. Сходить місяць, і довгі тремтливі світляні смуги лягають 

між дерев... І дивно, що ці неозорні простори з їх річками і 

тубільцями не мали своїх поетів. Назви Єнісей і Тунгуска хіба не 

звучать, як Гудзон або Делавр, а остяки – як команчі!  (П. Мельник) 

2. У слові меланхолію опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми /ш/, запишіть їх фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні 
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процеси, які спричинили появу  варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Вірші, лащиться, страшній, усмішці, більшість, лиш би, з 

шумом, узвишшя, снишся, розщедрився. 

Варіант 18 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Усті з Кирилом здавалось, що наївні діантуси червоніли в 

траві, як дитячі обличчя, а над ними схиляв свої віти журливий дрік і 

плакав золотими сльозами. Окремо займали великі простори будяки, 

сині, аж сизі. Вони здавались покинутим вогнищем, що конало 

передсмертним блакитним димком. А там, по луках, світила жовта 

кульбаба, як зорі на небі, крутилась на одній ніжці березка, міцно 

тримався землі деревій, кивала сірими вітами собача рожа і на 

горохах сиділи, як метелі, біло-рожеві, червоно-сині і жовтогарячі  

квітки.  Се  була  оргія  квітів  і  трав,  п’яний  сон  сонця,  якесь  

шаленство кольорів, пахощів, форм... (М. Коцюбинський). 

2. У слові передсмертним опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми /тʹ/, запишіть їх фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу  варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Стінка, чіпляється, люттю, татьба, беріть же, візьміть, 

хоть це, витьохкує, пітьма, об’їсться. 

Варіант 19 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Андрій підійшов до хати. Крива, похилена хатинка, з чорною 

стріхою і білими стінами, стояла поміж закинутих, із забитими 

вікнами осель, колись побудованих фабрикою для робітників, і 

здавалась чимсь живим і теплим серед холодних мерців. Біля хати 

сіріли скопані грядки, від воріт до порога вела стежечка. Зате сусідні 

городчики були повні сміття і грузу: необроблена земля їжилась 

торішнім бадиллям, і на чорних руїнах завжди сиділо вороння. 

Андрій застав Маланку покірливу й ласкаву, як завсіди по 

службі Божій. Значить, вона  лаятиме  його  сьогодні  не  так,  як  у  
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будень,  а  з  солодкою  усмішкою  і  ніжними словами. Поглядаючи 

скоса на щільно стулені жінчині вуста, він із побільшеною жвавістю 

скинув із себе свитку і розсівся на лаві, як пан (М. Коцюбинський). 

2. У слові поглядаючи опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми /д′/, запишіть їх фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу  варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Будь-що, відлюддя, редька, порадься, угіддя, віддієслівний, 

забудь це, відкриття, побудь же, переїдь. 

Варіант 20 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  й  опишіть  позиційні  і  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Ідуть дощі. Холодні осінні тумани клубочать угорі і спускають 

на землю мокрі коси. Пливе у сірі безвісті нудьга, пливе безнадія, і 

стиха хлипає сум. Плачуть голі дерева, плачуть солом’яні стріхи, 

вмивається сльозами убога земля і не знає, коли осміхнеться. Сірі 

дні зміняють темнії ночі. Де небо? Де сонце? Міріади дрібних 

крапель, мов умерлі надії, що знялись занадто високо, спадають 

додолу і пливуть, змішані з землею, брудними потоками. Нема 

простору, нема розваги. Чорні думи, горе серця, крутяться тут, над 

головою, висять хмарами, котяться туманом, і чуєш коло себе тихе 

ридання, немов над умерлим... Маленьке сіре, заплакане віконце. 

Крізь його видно обом – і Андрієві,   і Маланці,  як брудною, 

розгрузлою дорогою йдуть заробітчани... (М. Коцюбинський). 

2. У слові осміхнеться опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми /с′/, запишіть їх фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Розрісся, сниться, селянська, Полісся, ось де, якийсь же, 

агентський, трясешся, ось чому, зносьте. 

Варіант 21 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  
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вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

На Святий вечір Іван був завжди в дивнім настрої. Наче 

переповнений чимсь таємничим  і  священним,  він  все  робив  

поважно,  неначе  службу  Божу  служив.  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. Обкурював ладаном хату й кошари, щоб одігнати звіра й 

відьом. 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. Вона першою мусила 

скоштувати голубці, сливи, біб та логазу, які так старанно готувала 

для нього Палагна. Але се було не все. Ще годилось закликать на 

тайну вечерю усі ворожі сили, перед якими берігся через ціле життя 

(М.Коцюбинський). 

2. У слові обкурювати опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми  /зʹ/,  запишіть  їх  фонологічною  і  

спрощеною  фонетичною  транскрипціями  й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Без зілля, крізь шпарку, слизькість, скрізь, пониззя, вилізьте, 

крізь тунель, вивозь же, роззявити, на возі. 

Варіант 22 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Вулиця мокра від роси. Блідо горить ліхтар, він зблід, як жінка 

після пристрасної ночі. Перед готелем невеликий бульвар, що 

обривається до порту. Маяк уже погашено. Пароплав з чорним 

димарем і трьома червоними на ньому смугами видушує з себе дим, 

що помалу сотається в повітрі й заволікає: портовий вокзал, портові 

будівлі і склепи, будівлі  зерноперевантажувачів,  залізничні  вагони  

на  естакаді.  Пароплав  із  жовтим димарем помалу підносить на 

грот-мачту прапор: темний квадрат на білому полі. Капітан заявляє 

цим, що він сьогодні відпливає з нашого Міста до своєї країни за 

море. Ми йдемо серединою бульвару в напрямку до східців. 

Бульвар нагадує клітку зоологічного саду, з якої вивезли звірів і 

лагодяться її почистити (Ю. Яновський). 

2. У слові пристрасної опишіть усі фонеми за їх головними 
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виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми /ч/, запишіть їх фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Сестричці, в творчім, з черги, клоччя, одвічні, диспетчер, 

лічба, хутчій, найсмачніший, хоч це. 

Варіант 23 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Хай простить тому небо, хто підозрює мене в повсякчасному 

ухилянні вбік із широкої дороги. Я ніколи не любив ходити по 

дорогах. Тому я й люблю море, що на ньому кожна дорога нова і 

кожне місце – дорога. Старість дає право це резюмувати. Треба не 

губити напрямку, бачити попереду верхів’я гори й іти крізь хащі. Я 

вас доведу до краю, шановні. І, зупинившися на останній 

перепочинок, коли наші шляхи розійдуться, я покажу вам перейдену 

путь. Ви побачите, як слідом за нами йтимуть дослідники шляхів. 

Вирубуватимуть хащі. Прокладатимуть шлях. І може зарости та 

непевна дорога, на яку ввесь час штовхають мене консерватори. Я 

зовсім не хочу відчувати себе романістом (Ю.Яновський). 

2. У слові розійдуться опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  в  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми /цʹ/, запишіть їх фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

В колисці, з-за Дінця, лампочці, міццю, жнець цей, двадцята, 

на терці, отець же, міць би, зцілити. 

Варіант 24 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Довгі вечірні тіні перекреслюють порослу споришем вулицю. 

В хмарі рожевої куряви повертається з степу міська череда. 

Задумливо, не поспішаючи, крокують спереду широкогруді корови, 

похитуючи головою і важким, повним молока, вим’ям. Поквапливо і 
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ніби злякано дріботять брудно-сірі нещодавно пострижені вівці, і 

весело стрибають одна поперед одної стрункі стрімкі кізочки. 

Рожева курява потроху осідає, і в вечірньому повітрі гостріше 

чути пахощі степового полину разом із теплим духом хліва і молока. 

Спадає спека. Легко стало дихати, і городяни ширше розчиняють 

вікна, насолоджуючись вечірньою прохолодою (З. Тулуб). 

2. У слові насолоджуючись опишіть усі фонеми за їх 

головними виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, в яких є комбінаторні вияви 

приголосних фонем /к/, /ґ/, запишіть їх фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні процеси, які 

спричинили появу варіантів головного вияву названих фонем. 

Якби ж то, тряскіт, підґрунтя, так званий, в рюкзаку, ґніт, 

ґібралтарський, кліматичний, дзиґ, закінчення. 

Варіант 25 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

В мечеті було прохолодно й тихо. Приємно пахло степовими 

травами. Різьблені карнизи з білого мармуру, наче кам’яне мереживо 

чи сталактити, звисали з стін, а стіни, наче розкішні килими, 

мінилися кольоровими кахлями, в яких геометричні фігури тонко 

сполучалися і перепліталися із стилізованим листям і стеблинами 

південних рослин і де-не-де прозирало то пташине око, то пазурчик, 

а то й ціла пташина лапка. Навпроти мечеті височів глухий цегляний 

мур караван-сарая без жодного вікна, без воріт і навіть без вузеньких 

бійниць. Величезним колом оперізував він цілий майдан, звідки 

неясно долинав гомін юрби, тупотіння, рипіння коліс, ревіння 

віслюків і верблюдів і коняче іржання (З.Тулуб). 

2. У слові геометричні опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких є комбінаторні вияви 

приголосних фонем /х/, /г/, запишіть їх фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні процеси, які 

спричинили появу варіантів головного вияву названих фонем. 

Вогкість, трухлявий, ліг, найлегший, глухість, піднігтьовий, 

тихіший, кіготь, гігантський, гніздування. 

Варіант 26 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  
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вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

І раптом згадав поет, дивлячись на зорі – ті ж самі зорі, 

якими він милувався в дитинстві, лежачи на чумацькому возі під 

рівномірний крок круторогих волів, що сьогодні ж ніч на Івана 

Купала, чарівна ніч, коли дівчата плетуть вінки і пускають їх з 

тоненькою восковою свічечкою на тихі степові річки – ворожать про 

своє дівоче щастя, а чорновусі парубки шукають до ранку по лісових 

хащах вогняний цвіт папороті, який розкриває людині зачаровані 

скарби, довіку заховані в надрах землі. Де ж він, той чарівний 

вогняний цвіт, перед яким розсипаються кам’яні мури, залізні ґрати і 

кайдани? Ні, нічого  не вдіяла б тут і чарівна квітка папороті. Нема в 

цій безкраїй в’язниці кам’яних мурів, ґрат та дзвінких кайданів (З. 

Тулуб). 

2. У слові розсипаються опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, в яких є комбінаторні вияви 

приголосних фонем /ʒ/, /ʒʹ/, /ǯ/ запишіть їх фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названих 

фонем. 

Кукурудзяний, перед джмелем, віддзвонити, відзвітувати, 

дріжджі, від джерела, віддзьобувати, дзвінкий, ґедзь же, 

віджимати. 

Варіант 27 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

В Семиріччі вже була жарка і пишна весна. Розквітнув степ. У 

соковитих травах купами жару палали степові маки і жовті та 

червоні ліхтарики тюльпанів. Тонким ароматом віяло від шипшини в 

червоних і лимонно-жовтих квітах і від рудо-брунатних кущів диких 

півоній, а на рідких голих місцях вже блищали іскорки солі, наче 

слід останнього   приморозку.   Місцевість   ставала   горбистою.   

Здавалось,   що   тут   колись бушувало море і його велетенські хвилі 

раптом застигли. Вдалині вже неясно виступало з імли підніжжя 

могутнього гірського кряжа – Заілійського Алатау. Аул ішов без 

дороги, та й шляхів тут зовсім не було, мчали з гір бурхливі потоки 

від танення льодовиків, і їх положисті, широкі річища правили за 

шляхи (З. Тулуб). 

2. У слові розквітнути опишіть усі фонеми за їх головними 
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виявами. 

3.  Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  є  комбінаторні  

вияви  приголосної фонеми /д/, запишіть їх фонологічною і 

спрощеною фонетичною транскрипціями й опишіть ті фонетичні 

процеси, які спричинили появу варіантів головного вияву названої 

фонеми. 

Слідство, слабопідзолистий, підсідати, складчастий, 

шведський, швидкий, схудлість, город, відділення, від жінки. 

Варіант 28 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Дні коротшали. Ночі ставали холодними. Над рудим пожухлим 

степом плило по вітру легке й прозоре бабине літо, а шорсткі 

кущики перекотиполя вже підсихали й починали загинати свої зелені 

гілочки до власної стеблини, перетворюючись на прозорі, наче зшиті 

з мережива зелені кулі, готові при першому ж міцному вітрі 

відірватися од своїх ламких стеблин і вистрибом помчати в 

безкраю далечінь легкими м’ячами, щоб потім закінчити свій шлях 

в якійсь калюжі або баюрі, повній осіннього багна. Щосвята і 

щонеділі Шевченко зранку поспішав до своїх нових друзів і з щирою 

подякою віддавав їм прочитану книжку, вибирав собі іншу, а потім 

сідав  – і починалися палкі бесіди про новини (З. Тулуб). 

2. У слові відірватися опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Порівнявши різні відмінкові форми поданих слів, виявіть 

сучасні та історичні чергування та опишіть їх, з’ясуйте причини 

виникнення сучасних альтернацій. 

Щока, ніжка, чабанець, зима, піч. 

Варіант 29 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

За годину до заходу сонця попереду з’явилися спочатку окремі 

вогняні цятки. Їх ставало все більше й більше, а коли почало 

сутеніти, вогні помалу зливалися в одну блискучу смугу, що сяяла 

далеко попереду звивистим вогняним струмком і ставала щохвилини 

яскравішою та ширшою… Легка зибінь від вітерця йшла водою. 

Золотою лускою відбивалося в ній полум’я степової пожежі. І якраз 

у цю мить на самому березі Орі з’явився караван. Верблюди йшли 



264 

один за одним довгою низкою і на тлі палаючого степу здавалися 

вирізьбленими з чорного дерева. Шевченкові дух перехопило від цієї 

краси, він кинувся до возів. Він повинен намалювати цю річку, й 

золоту лускату зибінь, і верблюдів – все-все (З. Тулуб). 

2. У слові яскравішою опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Порівнявши різні відмінкові форми поданих слів, виявіть 

сучасні та історичні чергування та опишіть їх, з’ясуйте причини 

виникнення сучасних альтернацій. 

Ніч, травень, ягідка, земля, нога. 

Варіант 30 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Ранок  справляв  свій  тріумф.  Його  блакитне  чоло  не  

затьмарилось  сьогодні жодною хмаринкою. Він легко перекинув за 

обрій ніч і звитяжцем простував назустріч дневі. Тисячі пташиних 

голосів співали йому урочисті кантати, якісь занедбані, певно, від 

старих  ще  хазяїв,  жоржини  і  червоні  невибагливі  півники  

побіля  веранди  в  саду, здавалось, по-особливому сьогодні 

прибрались, і, вмиті, чепурні, трохи засмучені від своєї одвічної 

мовчанки, лагідною посмішкою вітали переможця. А ранок ішов і 

йшов. Незримі легіони його в золотих панцирах мчали нестримно 

вперед, і перед їхніми незліченними фалангами тікав, зігнувшись, 

небесними манівцями останній князь ночі – блідий, ледве помітний 

місяць  (Б. Антоненко-Давидович). 

2. У слові занедбані опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Порівнявши різні відмінкові форми поданих слів, виявіть 

сучасні та історичні чергування та опишіть їх, з’ясуйте причини 

виникнення сучасних альтернацій. 

Вухо, якір, повінь, хустка, весна. 

Варіант 31 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

І не було в Горобенка на душі ні злості, ні заздрощів, ні 

підозри, у грудях несвідомо і непомітно виростало і заповнювало всі 

кутки його одне прекрасне сонячне слово – любов. Він його ніколи б 

тепер не вимовив, але він відчував його. Він відчував його вічну 
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красу й невмирущість, і це давало йому радість. Є вічні, прекрасні 

речі, перед якими, кінець кінцем, схилялися на довгому шляху історії 

незліченні народи і схилятимуться аж доти, доки люди є людьми і 

земля землею. Є масові злидні, зубожіння, руїна, насувається 

голод… Є свої власні, заховані болі, неприємності, невдачі. Це є 

сьогодні, зараз. Але минуть роки, віки, тисячоліття – і їх не буде (Б. 

Антоненко- Давидович). 

2. У слові схилятимуться опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Порівнявши різні відмінкові форми поданих слів, виявіть 

сучасні та історичні чергування та опишіть їх, з’ясуйте причини 

виникнення сучасних альтернацій. 

Річ, котел, стежка, вік, поріг. 

Варіант 32 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Після травневих дощів з жартівливим гуркотом грому й 

грайливими гадючками блискавок у червні зайшла тривала година, 

що наприкінці місяця перетворилася на спеку, а далі в нерухомому 

розпеченому повітрі зависла посуха. Никли в невеликому міському 

саду  гіллясті  клени,  на  берестах  і  тополях  не  перешіптувалося  

застигле  листя,  на центральній вулиці вкривалися цупким шаром 

пороху зачучверілі кущі жовтої акації, і старі верби на берегах мілкої 

річки, що пробігала через місто, сумно спускали до води довге віття. 

На порожніх, знелюднених вулицях торохкотіли по бруківці бочки 

водовозів, ледве встигаючи за довгий літній день напоїти з криниць 

людей і худобу, та зрідка цокотіли, поспішаючи кудись, поодинокі 

спітнілі вершники (Б. Антоненко-Давидович). 

2. У слові центральній опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. У поданих словах поставте наголос, зазначте, які з них 

мають дублетне наголошування. Поясніть значення тих лексем, у 

яких наголос виконує змісторозрізнювальну функцію. 

Черговий, жаркий, терен, беремо, бовтати, босий, гостей, 

Гарасим, договір, два острови, веретено, весни, вигода, виразний, 

відміряти. 

Варіант 33 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 
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голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

До церкви люди посходилися, як на Великдень. Церкву колись 

будували ще запорожці – вона була тісна і старовинна. За всім 

доглядало, певно, хазяйське око братчика низового, бо міцніше 

зробити церкву не стало б хисту й нині. Все окували залізом. Навіть 

панікадило було такої неймовірної ваги, що влітку, під час одправ, 

порипували сволоки, на котрих воно висіло, лускалися дошки, і 

здавалося, втягне хреста з бані до церкви ця щира запорозька 

пожертва. Суворі звички Січі Запорозької відбилися на церкві. Ікони 

було змальовано з братчиків-будівників, з кошового отамана, з 

курінних. В такій церкві ставало страшно серед вусатих чорних 

лицарів, уквітчаних оселедцями, в козацьких свитах – лицарів 

жорстоких та відважних (Ю. Яновський). 

2. У слові панікадило опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. У поданих словах поставте наголос, зазначте, які з них 

мають дублетне наголошування. Поясніть значення тих лексем, у 

яких наголос виконує змісторозрізнювальну функцію. 

Тепло, ненависть, легкий, до того, алфавіт, феномен, була, 

випадок, ясний, зав’язка, прошарок, адаптер, адресний, оленя, 

фаховий. 

Варіант 34 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Тиша в селі, порипує на морозі сніг, балки й рівчаки вкрито 

сіренькою млою. Синім холодним блиском одсвічував пагорб, він 

був наче відполірований, а десь загубилися ті сліди, які протоптала 

мати вранці. Зараз ні кущика, ні деревця, ні найменшої живої плями 

не видно було за селом – тільки сніг і вечірня тиша. І раптом… Ми 

здригнулися. В сухому морозному надвечір’ї почулося: бухи-бухи… 

Легкий, без надриву, жіночий кашель. Так прикашлює тільки наша 

мати. Ми скрикнули і, разом змахнувши рукавами, побігли по снігу, 

заметами їй назустріч. Повітря в хаті стало густе: начадів каганець. 

Кіптява чорними змійками звивалася вгору й розмальовувала стелю 

химерними візерунками – якийсь луг чи зимовий садок оживав на 

стелі, оповитий легеньким туманом (В. Близнець). 

2. У слові відполірований опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. У поданих словах поставте наголос, зазначте, які з них 
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мають дублетне наголошування. Поясніть значення тих лексем, у 

яких наголос виконує змісторозрізнювальну функцію. 

Перевесло, тамбур, іскряний, до цього, завжди, параліч, 

ринковий, попідруки, весняний, висіти, ріжки, відходити, варений, 

завершити, абихто. 

Варіант 35 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Буря втрамбувала сніг, іти було легко. От тільки вітер, 

несильний,  але гострий, стругав попід боки, і Сашко пішов звичною 

ходою: зігнувшись, голову увібравши в плечі і лікті притиснувши до 

грудей. Так менше вивітрювалося тепло. Він спустився  в балочку й 

оглянувся: його скирта стояла на горбу самотня. Низька, зчорніла, 

присипана снігом, вона скидалась на старий сарайчик з проваленими 

стінами. Сашко брів униз, до сівалок, але часто й тривожно озирався, 

поглядав на скирту, наче боявся: чи не зникла? Бо тоді пропадеш у 

степу. Лісосмуга була вже близько, кроків за двадцять. З-під снігу 

стирчали обламані й обрубані стовбурці – чахленьке гілля пішло на 

розпал, дехто викопував і вирубував штурпаки при самій землі (В. 

Близнець). 

2. У слові вивітрювалося опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. У поданих словах поставте наголос, зазначте, які з них 

мають дублетне наголошування. Поясніть значення тих лексем, у 

яких наголос виконує змісторозрізнювальну функцію. 

Ірисовий, ненавидіти, подруга, зокрема, ясний, локшина, 

аніякий, завертень, прощення, жало, простий, орган, врозріз, зона, 

допоміжний. 

Варіант 36 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Надворі тихо, безвітряно. Тільки згори, з південного степу, 

несе жарким чебрецевим духом. Степ підходить до самої хати,  бо в 

нас загорожі нема, лиш од вулиці викопано канаву, щоб дощі не 

змивали город. Двір наш відкритий, і звідси видно на всі чотири 

сторони: толоку, а далі ріллю, а далі степ, а далі нічого не видно, 

самісіньке небо. Це коли дивишся на дорогу, що побрела кудись 

через гору. А якщо глянути вниз, на левади? Хата наша стоїть над 
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балкою, за балкою крутий спуск до річки, і на косогорі чорніє 

густий дикуватий сад, зарослий бузиною, терном, аґрусом… 

Кочережкою притоптую попіл, щоки аж горять від жару. Я знов 

напихаю бадилля, і з димаря виростає голубе стовбурище диму (В. 

Близнець). 

2. У слові стовбурище опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Поділіть подані слова на склади, вказуючи над кожним 

звуком ступінь звучності. 

Сестриччин, абатство, світський, чашці, тиждень, 

шістнадцятий, трудомісткий,   відбивна, трубчастий, 

запровадження, водолікарня, маньчжурський, невістчин, підробіток, 

оббити. 

Варіант 37 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Я  хочу друга.  Хочу,  щоб  хтось  до  мене  прийшов.  

Спираюсь  на лікті,  кидаю погляд на річку, аж туди, де вона вибігає 

з-за пагорба, напружено дивлюсь і бачу: пливе... пливе човник. Тихо 

прямує під вербами, проминає острівці водяних лілей, безшумно 

виходить на плесо, ані хлюпне, ані бовтне веслом. Сонце всипало 

річку блискітками, і човник пливе, як місяць між зорями, і хтось 

підгрібає веслом, править до нашого берега. Вже недалеко – ось він! 

Повертає до броду, і видно блакитний човник і блакитне весло, і 

сидить  у  човнику  –  хто  б  ви  думали?  –  дівчинка.  Вона  теж  

блакитна,  очі  великі  й здивовані, у косах – біла стрічка. Я не 

стямився, як човник заплив у протоку і став. Став під скелею, на 

швидкій течії (В. Близнець). 

2. У слові блискітками опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Поділіть подані слова на склади, вказуючи над кожним 

звуком ступінь звучності. 

Абітурієнтка, абонентний,  відприкметниковий, сипкий,  

серпанковий, віддалитися,    перевізник, свердлувальний, спецшкола, 

соломорозкидач, східчастий, стонадцятий, складнішати, 

жароміцність, невгіддя. 

Варіант 38 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  
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вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Ви чули, як наближається рівний і тихий дощ? Отак сидиш у 

хаті, мати одчинила вікно, і знадвору повіває свіжістю, а ти 

слухаєш... Десь далеко, в невідомому світі, зачинається шум... І то 

ще не шум, а шепотіння землі, шерхіт сухої трави, шелест 

пожовклого листя. Ти прислухаєшся: невже переспав і тобі шумить 

в голові? Ні, це вже садом іде неквапливий шум, іде до вікна і 

шумить у стіну – рівно, густо, заспокійливо, і пахне тихим дощем і 

тихими снами. Злипаються очі, і тебе огортає теплий спокій. Ти 

сидиш заколисаний, а слух, проте, гострий – чуєш, як скрипить, 

набухаючи, мокре дерево. Стихло муркотіння під вікнами, шум 

одійшов за хату, і щось торкнуло тебе за плече: ей! (В.Близнець). 

2. У слові злипаються опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Поділіть подані слова на склади, вказуючи над кожним 

звуком ступінь звучності. 

Абстрактність, аванпост, нафтосвердловина, 

підтвердження, славістський, підстилка, легкоздійсненний, 

скаржник, каньйон, віддалитися, кукурудзівник, лексикографічний, 

масштабність, мерзлячка, мистецтвознавство. 

Варіант 39 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Ось і  його річка, що має чотири броди, ось і принишкле село з 

корогвами тополь, ось і його могутні ясени над стемнілим тином, і 

старенькі вдовині ворітця, що кигикають, мов чайка, і під 

солом’яною шапкою хатина, що тримає у віконцях сновійність 

місяця. Прикладеш до них руку і теж маєш на ній місячний посів. 

Він постукав у віконце, щоб мати відчинила йому двері, 

прислухався до її ходи. Та не почув більше материних кроків, і ніхто 

не відчинив йому дверей. Як страшно людині, коли їй нема кому 

відчинити дверей. І все одно він і досі, вертаючись пізно додому, 

стукає в це віконце з місячним маревом чи клубками темені і 

прислухається до хати, до материної ходи  (М. Стельмах). 

2. У слові прислухався опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Поділіть подані слова на склади, указуючи над кожним 

звуком ступінь звучності. 

Автовокзал, авторство, милосердний, набряклий, 
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міжсудинний, навідуєшся, наддверний, обороноздатність, 

об’їжджати, осердя, підігрівний, підніжжя, проходжується, 

ремісництво, шістдесятиріччя. 

Варіант 40 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

За татарським бродом коні топчуть яру руту й туман. За 

татарським бродом, на козачому, із синього жита, з червоного маку 

викотився місяць, а коло козацької могили заскрипів, обертаючись 

навколо свого короля, старий вітряк. У цьому році буде йому 

вдосталь роботи: намахається крилами, нагуркочеться жорнами, 

навітається з людьми. Данилові аж запахло свіжим борошном, 

першим разовим хлібом, який старі хлібороби не крають  ножем,  а  

побожно  розламують  руками. Як він любив цю переджнив’яну і 

жнив’яну пору, коли після всіх тривог тиха містерія нив ставала 

радістю душі, коли, дивлячись на схилений колос, ясніли людські 

думи і щось добре шептали уста (М.Стельмах). 

2. У слові обертаючись опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких є довгі звуки, 

запишіть ці лексеми фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипцією. З’ясуйте причини появи у цих словах довгих звуків. 

Невпинно, над Дінцем, від джмеля, ніччю, стрічці, Донеччина, 

кохання, безсоромний, здається, телефонні. 

Варіант 41 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

М’якою луговою стежиною Данило вийшов на степову дорогу 

й попрямував не в село, а до вітряка, силует якого так гарно 

вписувався в довколишній світ. Там під гуркіт жорен, 

поскрипування снасті й теплий шерех муки його прихопить 

короткий степовий сон. Є ж розкіш у світі! Тільки треба розуміти її! 

А хіба не розкіш, як між крилами вітряка підводиться місяць і знову, 

вибиваючись із темряви, таємниче оживає, куриться степ? 

Висячими східцями, які скрипом перелічують кожен крок, 

Данило підіймається на ґаночок, що стоїть під двосхилим дашком, 

і заходить  у вітряк. Від коша обертається старий похилий мельник, 

чуб його, заволохачені джмелі брів, вуса і навіть зморшки на обличчі 
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присипані пилком свіжого пшеничного борошна (М. Стельмах). 

2. У слові вибиваючись опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть фонетичні слова (не менше 10), у яких фонема /т′/ 

реалізується в комбінаторних виявах. Поясніть причини їх появи. 

Запишіть ці слова фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. 

Варіант 42 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

А  ніч  і  далі  брела  заколисаним  степом,  згори  обсівала  

його  росою,  а  знизу дзвеніла стотисячним скрекотом коників. За 

конюшиною білою повінню стояли гречки, над ними в удовиній 

самотині сумувала груша-дичка, а біля неї перепілка розпачливим 

голосом скликала своїх діток, яких порозгублювала на зжатому полі. 

Таке життя: то матір розгублює дітей, то діти залишаються без 

матерів. І все одно хтось нам повинен відчинити двері. Але хто? Чи 

не ця рука, що під крилами підтримує коси? Що ж у тобі, дівчино? 

Довіра навпіл з тривогою, та вологі очі, та шерхлі вуста, що бояться 

любові, що прагнуть любові, і досвітнє завзяття до свого ділечка. І 

найбільше їй хочеться сіяти (М. Стельмах). 

2. У слові порозгублювала опишіть усі фонеми за їх 

головними виявами. 

3. Доберіть фонетичні слова (не менше 10), у яких фонема /д′/ 

реалізується в комбінаторних виявах. Поясніть причини їх появи. 

Запишіть ці слова фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. 

Варіант 43 
1. Запишіть текст фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

На хуторі вмирає день і гасне перестигла бронза пшениць. 

З лісу в широких киреях виходять вечір і туман; вони спиняють біля 

узлісся і думають: куди б це піти? Далі туман зсовується ліворуч і 

сивим дідом бреде на долину до ставу, а вечір скрадається на хутір, 

щоб почути, як, заблукавши у вишняку та гречках, затихає самотня 

хата та вулики. Отут він вірним коханцем дочекається ночі, подарує 

їй перстень місяця та й зникне у вербах та верболозах над ставом, 

біля якого пара коненят, розштовхуючи кущі калини, розкошують  у 
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молоденькій отаві і насторожено підводять голови, коли небо 

озветься гулом бомбовозів. З пасіки до оселі іде – не йде старий 

Гримач, медвяний цвіт гречок накупує його обважнілі руки, вибирає 

і вибрати не може утому (М. Стельмах). 

2. У слові  зсовується опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть фонетичні слова (не менше 10), у яких фонема /с′/ 

реалізується в комбінаторних виявах. Поясніть причини їх появи. 

Запишіть ці слова фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. 

Варіант 44 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Річка Біла неширока. Он через неї перекинулися кладочки, 

позв’язувані де вірьовкою, де перевеслом, а де й так – просто 

жмутом трави. Ними можна було любуватися, як художнім твором, 

як храмом Растреллі, як поетичною мрією, − так вони були під стать 

і пейзажеві оцьому, і тихому темпові руху хвиль  у річці, й 

такому ж темпові життя села. По них, по оцих кладочках, перелітає 

пісня, коли ото у суботу зацвітуть вулиці дівочими голосами й 

радісними гармоніями: по них котиться протяжливе „Ге-ей” 

плугатаря, що оре найдальшу свою скибу, а істик у зуби взяв, бо 

нікуди його встромити.  Парубок  і   дівчина  йдуть  одно  одному  

назустріч:  вона  й  бачить,  що зустрінуться на середині, а ступає 

босою ногою на сучкувате бервено, і зустрінуться на середині (Г. 

Хоткевич). 

2. У слові перекинулися опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть фонетичні слова (не менше 10), у яких фонема 

/з′/ реалізується в різних  комбінаторних  виявах.  Поясніть  причини  

їх  появи.  Запишіть  ці  слова фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями. 

Варіант 45 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

В’ється плай поміж скалами. Тягне вогкістю з лісу. Десь 

цоркотить струмок. Довгим, нескінченним зиґзагом повторяється 

якесь вориння. Підійдеш до нього – царинка світло-зелена, вся 
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процілована послідніми відгомонами догоряючого неба. Очі йдуть 

далеко-далеко  по  ній,  аж  поки  не  упруться  в  темну  глибінь  

дальніх  лісів.  Трошки підіймеш повіки – і сині верхи, верхи, 

верхи... Незчислимі, в безконечнім ряді. А ще вище очі   підіймеш  –  

незглибиме   склепіння  глибокого,  бездонного  неба. Окрило своїм 

омофором і благословляє. А довкола так тихо, так глибоко тихо. І 

розплистися хочеться в сім безмірі величності, злитися воєдино з 

красою і дякувати, дякувати зі слізьми, що існує вона і я в ній (Г. 

Хоткевич). 

2. У слові  величності опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть фонетичні слова (не менше 10), у яких фонема /т/ 

реалізується в комбінаторних виявах. Поясніть причини їх появи. 

Запишіть ці слова фонологічною та спрощеною фонетичною 

транскрипціями. 

Варіант 46 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Над кручуватим урвищем, над берегом Славути, над скелями 

порога Ненаситця, завмер у думній думі вершник... Все там ревло, 

внизу, стогнало, ринуло поміж громаддям, а той непорушний 

козарлюга здавався чи не витесаним з каменю порогів. Нараз, 

торкнувши вороного білогривця, козак, ніби оживши, рушив через 

біснувату воду навпростець, на лівий берег (чи не з острова 

Чортомлика, де була тоді Січ) і плив конем через вир, а Дніпро, з 

тіснини вириваючись на простір Низу, кипів і нуртував між чорним 

камінюччям, звідкіль не поверталося живим ніщо живе. Мріючи в 

перлистім шумовинні – далі й далі, то виривав, то потопав той 

небояка, і щось страшенно гупало над чорториєм, притлумлюючи 

навіть ревище порогів: то калатало козакове серце, аж стугоніли 

береги Дніпра (О. Ільченко). 

2. У слові навпростець опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть фонетичні слова (не менше 10),  у яких  фонема 

/д/ реалізується в різних  комбінаторних  виявах.  Поясніть  причини  

їх  появи.  Запишіть  ці  слова фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями. 

Варіант 47 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  
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транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Мусульманський розбійницький світ тримало в постійному 

страсі запорозьке лицарство,  Січ,  могутнє  орлине  гніздо  

вчорашніх  кріпаків  та  наймитів,  що  на  нього мусило боязко 

оглядатись не тільки власне українське панство, а й вельможі 

сусідніх держав – Польщі й Туреччини, Австрії та Венеції, і 

господарі волоські, і князі семиградські, і всі інші володарі, царі й 

королі, − гніздо звитяжців, найчесніших, найсміливіших синів 

простого люду України, котрі не корились ані своїм, ані чужим 

панам,  що  їх,  як  кажуть,  і  куля  не  брала,  і  шабля  не  рубала,  

що  з  вогню  виходили мокрими, а з води сухими, − гніздо народних 

мужицьких лицарів, які, покинувши свої обійстя, батьків, жінок, 

дітей і наречених, стояли на сторожі всього християнського світу, на 

самому його краю, до сторони бусурманської широкими грудьми (О. 

Ільченко). 

2. У слові найчесніших опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть фонетичні слова (не менше 10), у яких фонема 

/ж/ реалізується в різних  комбінаторних  виявах.  Поясніть  причини  

їх  появи.  Запишіть  ці  слова фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями. 

Варіант 48 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Тьохкання так напливало й хлюпало з усіх боків, що хлопцеві 

здавалося, буцім у кожному кущі калини сидить соловей, бо вечір 

дзвенів од них, як небесна яка-небудь бандура в руках у самого 

Господа Бога. Кузня стояла під самісінькою стіною поруйнованого 

монастиря, в безлюдному кутку, то ж там і на деревах мавки в 

русальну ніч позбиралися та й спробували було зачепити Михайлика, 

але хлопець того й не відчув, бо ж над закоханими навіть нечиста 

сила не владна, як оті мавки, не кажучи вже про відьом і чортів, 

що їх тої ночі в місті Мирославі було повнісінько. Повівав йому в 

лице нічний вітрець – і запашний, і теплий, і гіркий, і йому теж 

ім’я було найкраще в світі – Подолянка (О. Ільченко). 

2. У слові поруйнований опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть фонетичні слова (не менше 10),  у яких  фонема 
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/ч/ реалізується в різних  комбінаторних  виявах.  Поясніть  причини  

їх  появи.  Запишіть  ці  слова фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями. 

Варіант 49 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Зграйний передзвін, спадаючи в Долину, радував оборонців, і 

здавалось, буцім кожен, хто його чув, стає дужчим і завзятішим, 

легшим і чистішим, бо дзвін єднав людей у спільному пориві, як 

гуртують козацтво – пісня в поході, музика в танці, жалобний спів на 

похороні, коли людські серця калатають, як ми тепер сказали б, у 

єдиному ритмі, як одне велике серце народу, − і зараз ця певність 

єднала людей і тут, на Соборнім майдані, і там, по всій Долині, і 

десь на краю її, де мирославці грудьми стояли проти дужчого 

ворога. Похідна козацька пісня ревонула під самим собором, марно 

змагаючись з шаленим овканням дзвонів, і Лукія, перехилившись 

через бильця, поглянула вниз, під стіни храму, і побачила, як браво 

виступають озброєні мирославські ремісники (О. Ільченко). 

2. У слові  поглянути опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, в яких є дисиміляція. 

Запишіть їх фонологічною та спрощеною фонетичною 

транскрипціями й опишіть дисиміляції. З’ясуйте, які з виявлених 

дисиміляцій є історичними,  а які – сучасними. 

Верблюд, ломаччя, занижений, смачний, хто, лицар, молочний, 

рушниця, будь-що, вощаний. 

Варіант 50 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Було там немало й дарунків іноземних послів: щирозлотний 

посуд (від королів датського і аглицького), золота булава (прислана 

турецьким султаном Муратом), дари Варшави, Гольштанії, Франції, 

Статів голландських, вироби неперевершених умільців Сходу. 

Світло ліхтарів буйно множилось на блискучих гранях металу та 

дорогоцінного каміння, скла й кришталю, і, віддзеркалюючись, воно 

дрібнилось на скалки, іскрило, мерехтіло, вигравало, немовби 

Омелько на все те дивився крізь сльози, хоч і захоплення до сліз 

там не було, бо ж не було душевного схиляння перед несосвітенним 
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багатством, не було  й  жадання  володіти  чимось, а переймав  

дихання  тільки  подив  перед  чудовим умінням і талантом розумних 

людських рук (О. Ільченко). 

2. У слові щирозлотний опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, в яких відбувається 

спрощення фонем і звуків, а також ті, у яких спрощення стосується 

тільки звуків. Запишіть всі ці слова фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями і з’ясуйте, які фонеми і звуки зазнають 

спрощення. 

Кожний, шістнадцять, проїзний, випускний, агентство, 

форпостний, невістчин, зап’ястний, сонце, хвастливий, 

славістський, шістсот, ремісний, міський, масло. 

Варіант 51 
1. Запишіть текст фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Бабуся й мати, люди прості, не могли й години жити, не 

співавши, не волавши стиха крізь минуле до майбутнього, а прадавня 

їхня пісня жебоніла, наче вперше співана сьогодні. 

Не мовили вони, гляди, ні слова без журливого, ніби й не 

чуваного досі жарту. Та й спати, мабуть, не лягали без парадоксів 

несподіваної приказки чи без кумедної може- билиці, мовби в хаті 

цій придуманої зараз. Так і жили. І в хаті все було нове, явлене 

світові неначе вперше. Хоч у мами в голосі бриніли звичні сльози. 

А в маминім саду жаріли звичні квіти. І в ночі до шалу соловейків 

озивались гірким подихом любисток з нагідками, немов 

Шевченкова розрив-трава, що рве кайдани. І блимала вгорі, на 

покуті – жива лампада, найперший спомин у моїм житті (О. 

Ільченко). 

2. У слові несподіваної опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

2. Від поданих слів утворіть прикметники. З’ясуйте, у яких 

лексемах відбувається спрощення фонем і звуків або тільки звуків. 

Запишіть ці прикметники фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями й покажіть, які групи приголосних зазнають 

спрощення. Поясніть, чому у деяких випадках спрощення не 

відбувається. 

Студент, кість, проїздити, агент, пестити, турист, місто, 

випуск, тиждень, щастя, область, доблесть, журналіст, зап’ястя, 
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хвастати. 

Варіант 52 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Лубенський замок князя Яреми стояв на високій горі над 

Сулою. Ще здалеку – за кілька миль – з того боку річки видно було 

високі чотирикутні вежі з круглими банями, з вузенькими вікнами й 

довгавими стрільницями. Густий старовинний парк, оточений 

зчорнілим від часу муром, розкинувсь навколо. Грізно дивилися з 

мурів жерла гармат, зловісно чорніли в стрільницях довгі рури 

важких гаківниць, розмірно, мов неживі, походжали вартові жовніри 

з мушкетами в руках і гасловими трубами через плече. Внизу, під 

самими мурами, темнів повний води широченний глибокий рів, під 

яким, починаючи од важких, оббитих залізом дубових воріт, висів на 

товстих ланцюгах звідний міст (О.Соколовський). 

2. У слові стрільницях опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть і запишіть фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями слова,  які б ілюстрували норми вимови 

голосних звуків у сучасній українській літературній мові. 

Варіант 53 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Кілька разів падав, відчув, що дуже роздряпав об щось руку, 

але зараз же про це забув і думав тільки, що за ніч треба відбігти 

якомога далі. Ліс зустрів Максима глухим шелестом верховіть, 

духом гнилого осіннього листя, холодом вогких туманів, таємничими 

голосами нічних птахів. Але чулися не тільки ці голоси: 

почувалося, що все в лісі не спить, а живе якимсь таємничим 

життям... І кремезні дуби, й широковіті липи, й темні переплутані 

кущі здавалися живими. І не встигав Максим пересвідчитися, що то 

не руки таємничих істот, а віти звичайного дерева, як знову 

здавалося йому, що з-за стовбура виглядає страшний лісовик, що ген 

за кущами біліють одіння лісових русалок (О.Соколовський). 

2. У слові широковітий опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть і запишіть фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями слова, які б ілюстрували норми вимови 
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дзвінких приголосних звуків у сучасній українській літературній 

мові. 

Варіант 54 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Далеко-далеко – наскільки досягнеш оком – розлився старий 

Дніпро. Тут, внизу, під  ногами  хвилі  невтомно  хлюпочуть  об  

крутий  берег,  далі  –  на  самому  стрижні  – вирують і одсвічують 

крицею, а ще далі, ген аж за самотніми похилими вербами, то 

синіють, то зеленіють, то раптом бліднуть і гаснуть, зливаючись з 

ніжною блакиттю далекого, недосяжного берега. Де-не-де над цими 

безмежними просторами промайне гострокрила крячка; ліниво, ніби 

знехотя, пролетить незграбна чапура; заграють у свою мелодійну 

журну сопілку кроншнепи, або баранчик, злітаючи вгору, 

закрутиться, мов дзиґа, в передвечірньому повітрі й кілька разів, 

поспішаючи, вдарить у свій голосний бубник: бен-бен-бен! (О. 

Соколовський). 

2. У слові зливаючись опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть і запишіть фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями слова, які б ілюстрували норми вимови 

глухих приголосних звуків у сучасній українській літературній мові. 

Варіант 55 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Місто Збараж з трьох сторін оточене водою: на сході й на 

заході два великих багнистих стави, на півдні – річка Гнізда, 

сполучена з цими ставами. Отже, місто ніби в підкові. І річка, й 

стави утворюють для міста природну заслону, й тільки на 

відкритому північному заході – рів, гострокіл і паркани. Од 

східного ставу, далі на схід і на північ, підносяться  порослі  лісом  

узгір’я,  а  від  заходу,  починаючись  коло  самого  ставу, 

розкинувся на десятки миль Чорний ліс... Над річкою, недалеко від 

східного ставу, на узгір’ї – потужний величний замок, збудований 

князями збаразькими років тому чи не шістдесят. Поміж замком і 

ставом розкинулося передмістя Пригрудок. Тут живуть найбідніші 

міщани збаразькі (О. Соколовський).  

2. У слові відкритому опишіть усі фонеми за їх головними 
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виявами. 

3. Доберіть і запишіть фонологічною й спрощеною 

фонетичною транскрипціями слова, які б ілюстрували норми вимови 

шиплячих приголосних звуків у сучасній українській літературній 

мові. 

Варіант 56 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Над церквою кричать стрижі. В синьому небі, в сліпучому 

зеніті вони в’ються зграями над гаряче-золотим хрестом і кричать-

кричать. Такий крикливий вихор у сліпучій синяві. Липневий день 

догоряє десь за сутінками густих височенних дубів і лип, 

палахкотить на золотих банях і сяйно-білих стінах верхівки собору, 

що вигнався стрімко в небо. А надто вигнався він середнім тим 

найвищим хрестом, устромившись ним у синь, – таким ген-ген 

тоненьким і виблискуючим, аж наче розпеченим до сліпучих іскор. 

Два інші хрести з двох бічних бань пориваються його догнати. З 

хрестів звисають золоті нитки ланцюгів,  припинаючи  кінці  тих  

хрестів  до  бань.  А  на  золотих  нитках  та  тоненьких хрестах – 

зграї ластівок і чорних стрижів (І. Багряний).  

2. У слові устромившись опишіть всі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть і запишіть фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями слова, які б ілюстрували норми вимови 

губних приголосних звуків у сучасній українській літературній мові. 

Варіант 57 
1. Запишіть  текст  фонологічною  та  спрощеною  

фонетичною  транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  

комбінаторні  вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому 

тексті. 

Часом вам сниться сон: ви стоїте над страшною безоднею. Над 

такою безоднею, що у вас терпнуть не тільки ноги, а й терпне, 

холоне душа. І от вам треба над тією безоднею йти. І є лише 

тонесенька риска переходу понад самим краєчком, – і йти вам 

треба  по  тій  тонюсінькій-тонюсінькій  рисці,  по  вузенькій  

гривці  якогось  муру чи гірського хребта, на голокрутній висоті. Під 

вами така прірва, що лише туман сивіє десь унизу, а дна й не видно. І 

от на тій гривці, над тією прірвою балансує ваше похололе серце... 

Ви рятуєтесь тим, що прокидаєтеся зі сну. Але герой так урятуватись 
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не зможе, бо він не спить і те все не сниться йому. Він таки стоїть 

над справжньою жаскою прірвою й бажає схопитись за чиюсь руку, 

за руку б свого друга чи побратима, але такого друга немає, тому він 

стоїть сам і, відсахнувшись, дивиться в ту прірву, похоловши (І. 

Багряний). 

2. У слові прокидаєтеся опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть і запишіть фонологічною й спрощеною 

фонетичною транскрипціями слова, які б ілюстрували норми вимови 

приголосних звуків [д] та [дʹ] у сучасній українській літературній 

мові. 

Варіант 58 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  і  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Ця вулиця… Вона чомусь стала перед ним нагло сліпуче-

сонячною, дзвінкою. Вулиця його дитинства… В коліях і канавах 

повно води після громових дощів, а над ними метелики.  Великі  

берести  й  ясени,  тополі  й  верби  стоять  обабіч  вулиці,  

підпираючи високу синю баню неба, а над ними пливуть сніжно-білі 

фантастичні хмари, пливуть тихо, мерехкотять. І все те 

віддзеркалюється в канавах і калюжах. А над хмарами й попід 

хмарами, пишучи на їхній білизні чорні риски, літають стрижі й 

ластівки і ширяють з-під хмар до землі, летять низько над свічадами 

калюж, клацаючи дзьобиками – ловлять комах і білих метеликів. А 

по вулицях, по люстрах калюж і канав, підкасавши драні штанці, 

бреде-біжить  золотоголове  дитинство  і  сміється,  дзвенить,  

заливається  срібноголосо. Гасає по зелених, квітучих левадах, 

зриває щавель і лопуцьки, кладучи їх на перли зубів, сміється від 

надміру щастя (І. Багряний). 

2. У слові фантастичні опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть і запишіть фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями слова,  які  б  ілюстрували  норми  

вимови  приголосних  звуків  [т]  та  [тʹ]  у  сучасній українській 

літературній мові. 

Варіант 59 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 
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Максим сидів і міркував – як же ж це так сталося, що він 

згубив орієнтацію й збився? Він мав на увазі триматися краю лісу, 

понад лугом, понад Ворсклою, а тим часом заходив усе далі й далі в 

гущавину, в темний ліс, що стояв тут, ніби справжній праліс. Він уже 

пробував іти і правіше, і лівіше, та нарешті втратив зовсім певність. 

Тоді сів от під розкішним зеленим деревом і сидів. Якби це було в 

селі, спитав би, та й усе. А тут кого спитаєш? Ні, треба спершу 

відпочити, бо в голові і в очах усе стоїть якось не на місці. Може, 

відпочивши, на свіжу голову вдасться розплутати цю шараду – в 

чому тут річ? І Максим відпочивав, забиваючи спрагу снігом, але 

спрага від того ще лютішала. Йому починало вже здаватись, що він 

так іде бозна й відколи, від того й спрага така, і що він уже забув, 

які й люди на вигляд. Усе те залишилось десь там, де вранці 

клубочився такий густий-густий туман (І. Багряний). 

2. У слові  клубочився опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть і запишіть фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями слова, які б ілюстрували норми вимови 

свистячих приголосних звуків у сучасній українській літературній 

мові. 

Варіант 60 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Все минає і все проходить, але продовжується життя, джерело 

якого – любов. І як і найгустіший дим не в силі заступити сонця, так 

і найчорніше зло не в силі подолати добро, що виходить з любови. 

Невмирущим є все, що здібне любити. В любові тріумфує над  

чорною  тьмою  світ  –  сонячний,  прекрасний,  божественний  

світ. Завжди  живе тріумфує  над  мертвим.  Над  чорними  

кратерами  бомбових  вирв  пробиваються  ніжні пагінці трав і 

квіток. Над прірвою буйним цвітом зацвітає весна! Відгримлять 

сморідні грози, відшаліють страшні гурагани залізні, одбахають 

блискавки зла й злоби... Прийдуть знову й знову громи весняні. 

Проллються проливні дощі громові і змивають, очистять усе. І 

зацвіте рясним цвітом те, чому цвісти належить, що народжене 

цвісти й буяти. І поросте бур’янами те, чому порости бур’янами 

належить  (І. Багряний).  

2. У слові відгримлять опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 
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3. Доберіть і запишіть фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями слова, які б ілюстрували норми вимови 

задньоязикових та горлового приголосних звуків у сучасній 

українській літературній мові. 

Варіант 61 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Серпанок місяця – прозорий і рожевий, як половинка 

розламаного браслета, що його кинула богиня в блакить. Обережним 

сяйвом він ледве-ледве торкається теплого моря, що й не потребує 

зовнішнього світла, бо ж сяє само з себе, зсередини, з глибини, як 

щастя з переповненого серця, що своїм флюїдом схоплює все 

довкілля. Дорога – образ Маріїного  життя.  Вона  в’ється  

кривульками, то  біжить  якийсь  час  рівною  надійною лінією, то 

нагло заломлюється за скелю й сливе повертається назад. Вона 

біжить над прірвами, продирається майже африканським краєвидом, 

де їжаками насторожилися велетенські кактуси, великі агави 

наставили римські мечі своїх листків,  а пальми віють, як віяло над 

головою. Хто знає: певне, є дороги й кращі від цієї... Але Марії ця 

видається одинока. Бо ж вона провадила її до сподіваного щастя 

(Наталена Королева). 

2. У слові заломлюється опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих знайдіть слова, у яких є звуки [ш], [ш:], і 

запишіть їх фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Поясніть, виявом яких фонем є ці звуки. Опишіть 

фонетичні процеси, які спричинили до появи звуків [ш], [ш:] як 

комбінаторних виявів певних фонем. 

Шепотіння, прощання, зшити, віднісши, розчищений, груші, 

Парасчин, вощаний, найнижчий, без шуби. 

Варіант 62 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Я та, що всі женуть і топчуть по цілому світу. Я – правда, – 

голосно і суворо заговорила чудова постать. – І до вас я прийшла, бо 

в вас мій рятунок. Жінко, ти – світло правди й добра! В твоїх руках 

рятунок всього народу. Не зітхати і плакати, а встати за правду й 

добро і підняти за неї і синів, й чоловіків своїх, – твоє діло, жінко. 
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Ти – сяйво життя! Ти виховуєш велетнів, з-під твого крила вилітають 

орли на широкий світ, біля тебе гартується юнацька сила, ширшає 

завзяття в грудях, росте жага до боротьби за славне діло. Нехай же 

кожен, на кого впаде промінь твого сяйва, вчиться любити свою 

вітчизну, – але цього мало, – вчиться шанувати „великих”, вчиться 

любити правду і боротись за неї до смерті, до загину. Вперед! 

Прокинься! Іди сама і веди дітей на боротьбу за правду, і величні 

тіні полинуть поруч з тобою! (Л. Старицька-Черняхівська) 

2. У слові  гартується опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих знайдіть слова, у яких є звуки [ж], [ж:], і 

запишіть їх фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Поясніть, виявом яких фонем є ці звуки. Опишіть 

фонетичні процеси, які спричинили до появи звуків [ж], [ж:] як 

комбінаторного вияву певних фонем. 

Жіночість, розжеврітися, із честю, підріс же,  ходиш-бо, 

подорож,  безшумний, з джмелем, тяжіння, з щитом. 

Варіант 63 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Яке синє небо! Як гаряче сяє сонце! А ось і чудовий палац! 

Розкішні мармурові колони горнулися зеленими манами, квітки 

горять рубінами. Шовкові килими розіслались на  мармурових  

сходах.  Запашний  синій  дим  підіймається  з  золотих  

курильниць  і мішається з чудовим диханням розкішних квіток. 

Гнучка, висока пальма схилила свої світлі кучері в обійми темних 

кипарисів; смутна верба мокає свої перлисті віти в таємні хвилі 

темної глибини; день-дзень – кивають гіацинти зажуреній мірті, і 

шепоче їй палкі речі темний та гордий лавр. Щось тихо співають 

фонтани, і сиплють навколо перли та самоцвітне каміння, і ласкаво 

туляться теплі хвилі до мармурового берега басейну; а млявий  вітер  

заснув  в  обіймах  гіацинтів  та  рож. Широкі  мармурові  сходи  

розкішної будівлі спускаються в садок (Л. Старицька-Черняхівська). 

2. У слові самоцвітне опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих знайдіть слова, у яких є звуки [ǯ], [ǯ’], [ǯ:] і 

запишіть їх фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Поясніть, виявом яких фонем є ці звуки, та 

опиишіть фонетичні процеси, які спричинили до їх появи як 
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комбінаторних виявів певних фонем. 

Відчепитися, порадь же, перед жнивами, отже, від джерела, 

ходжу, хоч би, підшитий, бджілка, знать же. 

Варіант 64 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Зелені купи дерев, жовті поля, лани, гаї виразно всувалися 

серед рудого степу, на котрому тільки де-не-де росли маленькі 

кущики бур’яну, сухі, сірі, густо запорошені. Глиняні береги 

нахилили своє гілля, купаючи в прозірчастих хвилях листя, тут 

дрібне, там широке,  лапасте.  Берегом,  межи  зеленими  садками,  

під  широкими  листям  пальм  та бананів, немов під зеленими 

наметами, виглядали солом’яні покрівлі маленьких хаток; межи 

хатками городи, а далі – широкі лани і паші, то ясно-зелені, то темні, 

то жовто- золоті. На селі, було, рідко кого побачиш вдень – там 

пусто й тихо; зате на річці – там цілісінький день полощуться, 

було, діти, стоїть череда; коні, воли, верблюди ховаються від 

африканської спеки; у сухому, гарячому, тихому повітрі гулко 

розходилися ревіння худоби, дитячий крик, булькання і гомін хвиль 

та щебетання пташок (М. Грушевський). 

2. У слові розходилися опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих знайдіть слова, у яких є звуки [с], [с’], [с:], і 

запишіть їх фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Поясніть, виявом яких фонем є ці звуки, та опишіть 

фонетичні процеси, які спричинили до їх появи як комбінаторних 

виявів певних фонем. 

Журналістський,  завісці,  запасся,  звешся,  злорадство,  

зціплювати,  відсів, дорісши,  сфотографувавши, бейсбол. 

Варіант 65 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Призахідне сонце визолочувало доріжки монастирського 

саду. Звільнившись від адміністративних та світських обов’язків, 

патер Грегор сідав на мармурову лавицю й віддавався на самоті 

своїм думкам. Він досяг того, про що колись і мріяти не смів, – 

високого становища й мирської слави. Але що станеться з вічним? 

Що буде з дослідами, які впродовж десяти років були джерелом 
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хвилювань і радощів, що їх можна порівняти лише з тими, якими 

зазнали першовідкривачі нових земель, хоч усі його невідомі острови 

вміщалися в чотирьох стінах келії та на скупеньких метрах 

палісадничка. 

Син   чеха-землероба,   викладач  фізики  й   природознавства,   

він   у  монастирі виростив гарний сад, де взявся схрещувати 

місцевих бджіл з іноземними. А тому передували ще й досліди з 

сірими та білими мишами, тільки ж гидливий настоятель наказав 

повигонити геть цих тварин через їхню богобридкість (Н. 

Околітенко). 

2. У слові призахідне опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих знайдіть слова, у яких є звук [ч], [ч:], [ч’], і 

запишіть їх фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Поясніть, виявом яких фонем є ці звуки, та опишіть 

фонетичні процеси, які спричинили до їх появи як комбінаторних 

виявів певних фонем. 

Посвідчення, притча, пшеничний (лан), рекрутчина, 

сітчастий, хутчіш, швачці, клоччя, заробітчанин, засвідчений. 

Варіант 66 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

От щось зашелестіло в кущах. Не було сумніву, в кущах було 

щось живе і було воно не маленьке... Ніно інстинктивно прискорив 

ходу, але не побіг, бо розумів, що йому однаково не втекти. Проте 

ніщо за ним не погналося, і він так і не знав, що там було. Дуже часто 

різнокольорова рослинність, часом ясна, часом темна, з допомогою 

жаху та роз’ятреної фантазії, справляла ілюзію, ніби в ній ховаються 

якісь піввидимі людські постаті. 

На одному дереві кора мала такі плями, що Ніно здалося, ніби 

він бачить страшне півзвіряче, півлюдське обличчя. Ноги в Ніно так 

трусилися, що він кілька разів падав; але, зрештою, живий і здоровий 

дійшов до Дівочої скелі і побачив там чорнявого юнака, котрому 

після гасла віддав листа (Надія Кибальчич). 

2. У слові рослинність опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих знайдіть слова, у яких є звуки [ц], [ц’], [ц:], і 

запишіть їх фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Поясніть, виявом яких фонем є ці звуки, та опишіть 
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фонетичні процеси, які спричинили до їх появи як комбінаторних 

виявів певних фонем. 

Банкрутство, баскетболістці, великосвітський, не бачся, 

випічці, спортсмен, безцінь, братський, ситцевий, бутс. 

Варіант 67 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Чотири вершники в білих полотняних сорочках, тримаючи в 

руках короткі списи, вискочили з густого зеленого гаю і помчали 

навперейми табунові сайгаків, що вузькою звіриною стежкою 

піднімалися після водопою на крутий берег. Перелякані тварини на 

якусь мить завмерли. Куди тікати? Потім табун розділився. Задні 

стрибнули у воду і попливли до протилежного берега, а передні, мов 

жовті вихори, гайнули в степ. Та ще швидше просвистіли в повітрі 

гострі списи. І кожен з них знайшов свою жертву! Чотири сайгаки 

впали на м’яку траву, забилися в передсмертних корчах. Тужний 

зойк розітнув полудневу тишу. Один з вершників, старий, з довгою 

сивою чуприною, сплигнув з коня, витягнув із шкіряних піхов 

широколезого ножа. Сива грива довгого волосся розвівалася під 

подувом легкого вітерця (В. Малик). 

2. У слові просвистіли опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих знайдіть слова, у яких є звуки [з], [з’], [з:], і 

запишіть їх фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Поясніть, виявом яких фонем є ці звуки, та опишіть 

фонетичні процеси, які спричинили до їх появи як комбінаторних 

виявів певних фонем. 

Безжурний, безпам’ятство, фісгармонія, не бентежся, 

близнята, дастьбі, де з ким, роззява, ростбіф, галуззя. 

Варіант 68 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

І тоді зібралися князі й мужі велії з усіх племен язика 

слов’янського на віче і обрали князя венетів Божа, котрий сусідив з 

прийшлими готами, королем. А необізнані ромеї і готи всіх їх 

сукупно прозвали від того венетами, або, по-їхньому, антами, і так 

вони звуться донині. І став Бож правити венетами. Кажуть, був він 

муж мудрий і досвідчений. Руки мав дужі і вправні, а очі, 
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незважаючи на старість, як у орла. З лука бив на льоту птаха, а 

списом пронизував тарпана чи сайгака наскрізь. Одягався просто, 

як і всі, – в білу полотняну сорочку і такі ж полотняні штани, 

заправлені у м’які чоботи зі шкіри лошати. На голові мав сиве 

волосся, що буйною гривою спадало йому на плечі, а густа, теж сива 

борода закривала половину грудей. Великий ніс і високий, поораний 

зморшками лоб надавали йому схожості з царем степового птаства – 

орлом (В. Малик). 

2. У слові досвідчений опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих знайдіть слова, у яких є звуки [х], [х’], [г], 

[г’], і запишіть їх фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Поясніть, виявом яких фонем є ці звуки, та 

опишіть фонетичні процеси, які спричинили до їх появи як 

комбінаторних виявів певних фонем. 

Аякже, бульдог, кігтик, бухгалтерський, вагітність, злегка, 

вогняний, пругкий, Стокгольм, прохід. 

Варіант 69 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Кий  відчував,  як  зі  страху  починає  скніти  під  серцем,  але  

самовладання  не втрачав. Побачивши, як розбігаються налякані 

коні, схопив повіддя і міцно затис у руці. Посірів від жаху і Чорний 

Вепр. В його широко розплющених очах миготіли відблиски 

сліпучих блискавиць. Лівою рукою він держав повід коня, а праву 

простягнув до неба, благаючи бога грози вгамувати свій гнів. Знову 

грякнуло. Затріщало, застугоніло над головами. Дружинники 

простяглися ниць на землі, позатуляли руками вуха і ждали 

невідворотної кари. 

Злива дужчала. Світ поблік, померк. Стало темно, як пізнього 

надвечір’я. В небі трахкало, грюкало, тріщало, гупало. Розгніваний 

Перун раз по раз прокочувався по ньому в своїй вогняній колісниці і 

метав на всі боки божественні стріли. Здригалася, коливалася земля, 

і, здавалося, цьому буйству й шаленству не буде кінця (В. Малик). 

2. У слові надвечір’я опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані  слова  фонологічною  і спрощеною 

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 
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Кільканадцять, молочний кисіль, ла-маншський, первісний, 

відтак, браття, бовтнути, бухгалтерія. 

Варіант 70 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Одних висота лякає, інших окрилює. Незважаючи на втому, 

Кий відчув, як щось радісне й прекрасне раптом увійшло в його 

серце. Аж хотілося співати! Або – летіти!.. Йому  здалося,  що  

звідси  видно  півсвіту  –  така  неосяжно-прозора  далеч,  пронизана 

сонцем, простяглася в безмежжя. Перед ним лежала прекрасно-дивна 

країна, помережена ріками, заводями, озерами й протоками, вкрита 

темно-зеленими лісами й буйними зеленими травами, заквітчана 

свіжими барвами, яких він ні разу не бачив у степу, країна, котру 

можна вимріяти лише в казці або побачити вві сні. Його молодші 

супутники теж завмерли від зачудування й довго стояли мовчки, 

вражені незвичайністю, могутністю і красою краєвиду,  що відкрився 

перед ними. Хлопці глянули вниз. Там, на рівному березі невеликої 

повноводої річки Почайни, виднілося чимале селище (В. Малик). 

2. У слові незважаючи опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть  подані  слова  фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 

Брестський, відгризши, пакгауз, охвістя, оселедцевий, яєчня, 

передчуття, їжте, гігантський. 

Варіант 71 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Кожному хотілося пройти через священний купальський 

вогонь, що очищає від злих духів та скверни. Стрибали поодинці й 

парами, стрибали з веселим сміхом і жартами, з молитвами і навіть зі 

страхом, але всі – з надією на очищення. Далеко за північ 

палахкотіло багаття, далеко за північ веселилися переповнені 

молодою юнацькою силою і щастям хлопці і дівчата. Стугоніла під 

ногами земля, луною озивалося Заросся, лисніли бронзові спітнілі 

обличчя, захопленням блищали очі. Галявина не знала спочинку. 

Співи, танці, жарти, ігри в горюдуба, довгої лози, челика, жмурки, 

гра на сопілці, ріжках, гуслях, грім бубонів, різні витівки й пустощі – 
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чого тільки не набачилася і не наслухалася темна, таємнича 

купальська ніч, що здавалася ще темнішою і таємничішою від 

могутніх спалахів золотистого полум’я, крику наполоханих сов та 

ухкання лісовиків та русалок в непролазних нетрях... (В. Малик). 

2. У слові непролазні опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною  і  спрощеною  

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 

Клятьба, зжовклий, у гостях, дністрянський, дитсадок, 

баскський, бовваніти, пластівці, форпостний. 

Варіант 72 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  й  опишіть  позиційні  і  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Корінці на смак були солодкаві, викликали нудоту, й дівчина з 

огидою виплюнула їх з рота. Ні, вже краще голодувати, ніж їсти це 

противне зілля! Вона сіла під вербою і схилила голову на 

порепаний, шорсткий стовбур. Була така стомлена, що незчулася, як 

і заснула. Теплий вітер ворушив густі розпатлані коси, ласкаво 

гладив подряпані руки, білу шию,  порожевіле  від  сну  обличчя.  

Дніпро  приносив  прохолоду  і  шум  задумливих очеретів, що 

заколисував, мов дитину. А сонце спускалося за руду кручу, 

зігрівало її, пестило, як мама, і вкутувало приємною дрімотою. Та все 

ж сон був чуткий. Як тільки шелеснули прибережні кущі і злякано 

спурхнула з верби якась пташина, вона миттю розплющила очі і 

схопилася на ноги. Жах і відчай крижаним холодом стиснув їй груди 

(В.Малик). 

2. У слові розплющила опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною  і спрощеною 

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 

Плитчастий, плацдарм, бухарестський, ікряний, 

анекдотичний, зжужмлений, громіздкий, сонячного дня. 

Варіант 73 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  й  опишіть  позиційні  і  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Люди ледве пробивалися крізь чагарі і бурелом. Хто ніколи не 
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бував у цих краях, той дивувався незвичайному лісові. І справді – 

стрункі високі сосни гострими верхів’ями упиралися в голубе небо. 

Густо пахло живицею і суницями, що, мов краплини крові, червоніли  

між травою. Десь, налякане голосами людей, ломилося напролом, 

через хащі, стадо зубрів. Все тут було незвичне: широкий Дніпро і 

стрімкі горби над ним, різкий запах глиці і лагідне сонце, що зрідка 

проглядало в прогалини між гіллям, якась незайманість  масного  

чорнозему...  Навколишня  природа  здавалася  могутнішою, 

буйнішою,  величнішою,  ніж  дома.  І  це  захоплювало..  

Незважаючи  на  втому,  люди  з цікавістю приглядалися до нових 

місць, на яких їм, може, доведеться не один рік прожити (В. Малик). 

2. У слові пробивалися опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною  і  спрощеною  

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 

Квітчастий, ірландський, зцілення, міццю, гладший, 

декадентство, баластний, багрянцю, смачно. 

Варіант 74 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  й  опишіть  позиційні  і  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Звичайно, йому хотілося пливти якомога швидше, хотілося 

летіти, мов на крилах, до своєї любої Цвітанки, якої не бачив, як 

йому здавалося, хтозна-скільки. Однак не смів підганяти воїв, щоб 

гребли дужче. Переможці! А переможці мають право на 

поблажливість! 

І все ж душа його рвалася вперед. Він нетерпляче поглядав на 

крутий берег ріки – чи скоро Почайна? А коли Почайна врешті 

показалася і човни ввійшли в її нешироке гирло, він перший скочив 

на дерев’яний поміст причалу. Стояла гарна сонячна днина. Голубіло 

у високості тепле небо, блищав крицевим блиском спокійний 

Дніпро, а довкола буяли пишною зеленню і трави, і чагарники, і густі 

предковічні бори. Здавалося, що зараз не середина літа, коли в степу 

від спеки все жовтіє і сохне, а весняний місяць травень, коли всяке 

зело розквітає, почувається на силі (В. Малик). 

2. У слові предковічні опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною  і  спрощеною  

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 
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які відбуваються під час вимови цих слів. 

Безчестя, вальдшнеп, пластівці, не мучся, нокдаун, переллють, 

ла-борантський, криється, відпустка. 

Варіант 75 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  й  опишіть  позиційні  і  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Сокіл ніколи не бере своєї здобичі на землі і майже ніколи не 

хапає її, подібно яструбу, кігтями. Лови його по-артистичному 

красиві, точні, вивірені. Це захоплююче видовище. Особливо сильне 

враження від нього у ясний день, коли на тлі голубого неба сокіл 

ширяє, мов стріла. Не дивно, що соколині лови стали улюбленою 

розвагою воєвод, бояр, князів, царів і, обставлені пишно, багато, 

перетворилися з часом на справжнє ловецьке мистецтво. Помітивши 

жертву, сокіл не кидається на неї стрімголов, а підтікає під неї знизу, 

лякає і жене вгору, якомога вище і вище. А тоді робить крутий 

поворот, заходить ззаду і піднімається ще вище над нею. Ось тепер 

нещасна птаха в його владі! Їй нікуди тікати! З висоти, раптово, мов 

стріла, пущена з лука, падає він на неї і одним, відставленим і 

гострим,  як ніж, кігтем розпорює їй груди (В. Малик). 

2. У слові обставлені опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною і спрощеною  

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 

Звитяжця, зморшці, камчатський, квітчання, кембріджський, 

дністрянський, абонентський, беззаконність, допізна. 

Варіант 76 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  й  опишіть  позиційні  і  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Ярославове  обличчя  розпогодилося,  різкі  зморшки  на  лобі  

розійшлися. Він раптом відчув у серці щось таке, чого ніколи не 

відчував і навіть назвати не вмів. Ні донька Єфросинія, ні син 

Володимир, ні другий син – Олег, або Настасич, як його по імені 

матері-попаді прозвали в Галичі, не викликали у нього такого 

сильного почуття, як оці маленькі смішні чоловічки, його онуки. В 

ньому вміщалися разом і любов, і ніжність, і страх за їхнє 

майбутнє, і гордість та радість, що в них було щось твоє, що 

залишиться на світі після тебе, коли ти відійдеш у небуття. Він знав, 
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він чув не раз, що дідусі та бабусі люблять онуків дужче, ніж колись 

своїх дітей любили. Чому так – хто зна. Може, тому, що попереду у 

старих уже нема нічого світлого й радісного, крім оцих ясних 

личок? А може, тому, що онуки продовжують твоє життя, твій рід? 

Як би там не було, а він раптом переконався у правдивості людських 

спостережень (В. Малик). 

2. У слові правдивості опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною і спрощеною  

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 

Бовваніти, варіантність, великомасштабний, списаний, 

наїздься, пелюстці, передсердя, піджак, диспетчер. 

Варіант 77 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  й  опишіть  позиційні  і  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Похиливши голови, стомлено тюпали коні, скрекотала, 

перепорхуючи з гілки на гілку, сорока, а Ждан гарячково думав, як 

бути, що робити, і нічого не міг придумати. Одно  твердо  вирішив  

–  не  переправлятися  ввечері  через  широку  річкову заплаву,  де 

можна  провалитися  в  незамерзлий  прогній,  а  діждатися  ранку.  

Отже,  треба  шукати затишне місце, розкласти багаття і відігріти 

батька. 

Раптом його погляд упав на велику кучугуру снігу, поверх якої 

стримів дуплистий осиковий окоренок. Невже мисливський 

зимівник? Він потягнув повід „соб” і незабаром спинився на узліссі, 

перед напівзаметеною лісовою хатиною-землянкою. Все ще не 

вірячи такій несподіваній удачі, він притьмом сплигнув з коня, 

розгріб руками сніг біля дверцят і відчинив їх. В зимівнику давно 

ніхто не жив. Пахло сирістю  (В. Малик). 

2. У слові несподіваній опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною і спрощеною  

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 

На жердці, агентський, збезчещений, клітчастий, віспяний, 

громадськість, будяччя, вагаєшся, відтіля. 

Варіант 78 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  
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транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Курортна  газета  на  традиційному  місці  вмістила  

традиційний  знімок з традиційним написом: „Квітне мигдаль”, але 

газеті ніхто не повірив, бо хіба ж невідомо, що фотографи завжди 

мають у своїх чорних конвертах заздалегідь наготовлені знімки на 

всі пори року і найперше – для капризної весни, яка то запізнюється, 

то приходить занадто рано, пробиваючись крізь сніги й морози 

теплим сонечком і зеленою травичкою. Тепер і Отава міг 

переконатися, що мигдаль уже зацвів. Деревце стояло все в біло-

рожевій ніжності,  таке  нереально-легке,  що  боязко  було  

простягнути  до  нього  руку:  ану  ж зніметься і полетить, як 

зляканий небачений птах, полишаючи цю вогку, завіяну холодними 

вітрами землю, забираючи з неї найбільшу радість, яка тільки може 

бути на світі (П.Загребельний). 

2. У слові запізнюється опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною і спрощеною  

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 

Ландшафт, лічба, міжгір’я, найшвидший, напасть, 

напівлегкий, оселедця, підчіплювати, підживлення. 

Варіант 79 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть й опишіть позиційні і комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Велетенський чоловік з побитим крутою сивизною диким 

заростом на голові й на обличчі, прикритий спереду шкурою тура, 

зачепленою грубим ременем за схожу на стовбур старого дуба шию, 

чаклував над полум’ям. Червоне, жовте, сизе, а то зненацька шугне 

звідти чорне і злякано сховається за миготливу червоність, бузкова 

каламуть розчиняється в ніжній синяві, – барви народжувалися, 

вигравали, мінилися, барви жили буйним, веселим життям спершу в 

горні, потім на обличчі, на широких дідових руках, на всій його 

могутній постаті, а відтак пливли на Сивоока, проходили крізь нього, 

і він відчував, що  починає  жити цими барвами,  оцими  вогняними  

спалахами  в задимленій хижі, а ще він жив відвагою такою самою, 

як та, що була в дідових руках, коли вони без страху занурювалися в 

нуртовисько полум’я і діставали звідти заціловані вогнем дивні 

речі (П. Загребельний). 
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2. У слові народжувалися опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною  і  спрощеною  

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 

Не морщся, панібратський, передзахідний, відлюддя, братчик, 

бачишся, абатство, зціджувати, клинцьований. 

Варіант 80 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть й опишіть позиційні і комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Старі сиві птахи, злякані згуком походу, важко злітали понад 

галяву, і їхній повільний крик наганяв тугу за вільним простором. 

Але купець гнівно бив у боки свого жеребця, гнав його між дерева, і 

валка теж затягалася туди довгим-предовгим полозом, і 

розполоханий крик старих сивих птахів долинав до неї, мов з того 

світу. Хоч стояла нестерпна спека, земля під ногами ставала дедалі 

вологішою, вже вода виступала в кінському сліду, а потім в 

людськім, ліс постережно навіть для недосвідченого ока миршавів 

більше і більше, так ніби Дажбог полишив його своєї опіки, і дерева 

хиріли без Дажбогової душі, і маліли безупинно, росли покривлено й 

покорчено, ішли врозтіч, пускаючи поміж себе переплутані кущі, 

високу жирну траву, пухке купиння – всі видимі просліди близьких 

грузовиськ і трясовин (П. Загребельний).  

2. У слові недосвідченого опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною  і  спрощеною  

фонетичною транскрипціями й опишіть сучасні фонетичні процеси, 

які відбуваються під час вимови цих слів. 

Вісімнадцять, гратчастий, дитбудинок, долізши, 

доцентський, безсмертя, будапештський, велосипедистці, осьде. 

Варіант 81 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  й  опишіть  позиційні  і  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Він відчаєно виштовхнувся руками з нагрітої постелі, – руки 

мав напрочуд дужі як на його вісім літ, силою дорівнював чи й не 

дорослому мужу, – поштовх рук був такий несподіваний для нього 

самого, що він сів і простягнув ноги, як то роблять усі здорові люди. 

А потім подався на край ложа і вже не міг стриматися, вже ноги самі 
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послизнули по м’якому хутру, вже відкинуто легку ковдру з 

білячих шкурок, і вперше в своєму житті князь Ярослав без 

сторонньої допомоги, сам став на ноги й стояв, зчудовано стояв, не 

падав, хоч все в ньому колотилося й клекотало від страху й 

напруження, все напнулося в ньому – от-от перерветься і він помре, 

але нічого протиприродного не ставалося, дивна сила втримувала 

його на ногах, князь Володимир дивився на свого сина з відвертим 

страхом, Рогніда теж озирнулася, побачила Ярослава на ногах, 

зойкнула, кинулася до сина (П.Загребельний). 

2. У слові виштовхнувся опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Доберіть слова, у яких відбуваються спрощення фонем (і 

звуків) і тільки звуків (не менше, як шість – сім слів), і запишіть їх 

фонологічною та спрощеною фонетичною транскрипціями. 

Варіант 82 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Краєвид мовби од сотворіння світу: здиблене громаддя, 

віковічна кошлатість дерев, чорні громи вод у печерах і чорториях. 

А над усім цим, у кам’яній підхмарності, сховані за непробивними, 

не знати ким і коли складеними з сірих гранітних брил височезними 

стінами – нужденний клаптик землі, шершаві, кістково-тверді 

цвинтарні кипариси, довгі ряди видовбаних у материковій стіні 

гнізд-келій. Келії громадилися одна зверх одної кількома поверхами 

так, що ставало лячно від самої думки про людське животіння в отих 

щонайвищих норах, але згодом ти пересвідчувався в хибності свого 

першого враження, бо монастир було розташовано так, що тут у 

найбільшу спеку віяло гірською прохолодою, а коли хто вмудрявся 

бодай трохи піднестися над рівнем цього пристанища, видовбавши 

собі келію над рештою братії, то мав змогу найпершим зустрічати 

прохолодні потоки благословенного болгарського білого вітру, якого 

так не стачало людині внизу (П.Загребельний). 

2. У слові громадилися опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Провідміняйте подані іменники і виявіть форми, у яких 

відбуваються фонологічні або фонетичні чергування. Ці слова 

запишіть фонологічною і спрощеною фонетичною транскрипціями й 

опишіть процеси, які спричинили виникнення цих альтернацій. 

Нянька, молодець, піч, дьоготь. 
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Варіант 83 

1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Наша українська мова, попри всі злигодні долі, зберегла й 

себе, і свого творця – 

український народ. Про красу, багатство, милозвучність та інші її 

високі якості сказали чимало слів і українці, й неукраїнці. Поет і 

фольклорист XIX століття Амвросій Метлинський захоплено писав, 

що “при висловленні будь-якого почуття, будь-якої пристрасті 

українцеві ніколи нічого не бракує в рідній мові його… все 

висловиться цією мовою, виплеканою не на безжиттєвому ґрунті 

граматики, а в полі брані й у розпалі помсти, на вільних бенкетах 

козацтва та розгульному побуті гайдамаків; мовою, викоханою  в  

розмовах  із  рідним  краєм  безпритульного  блукача  на  чужині,  в  

піснях любові, розігрітих полум’яними цілунками коханців, і в 

піснях розлуки, розігрітих горючими слізьми очей дівочих, у ніжних 

та дбайливих розмовах матерів із синами, з якими вони готувалися 

до розлуки надовго, коли не навіки..” (О. Пономарів). 

2. У слові милозвучність опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Провідміняйте подані іменники і виявіть форми, у яких 

відбуваються фонологічні або фонетичні чергування. Ці слова 

запишіть фонологічною і спрощеною фонетичною транскрипціями й 

опишіть процеси, які спричинили виникнення цих альтернацій. 

Горішок, нитка, полудень, синь. 

Варіант 84 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Кроків за тридцять від мене праворуч хруснула гілка, – 

зашамотіло осіннє листя, й зацькований вовк, витикнувшись із 

гущавини, зупинився якраз між мною і моїм гостроголовим сусідою. 

Я притиснув ложу до плеча. Звір був не із тих, що легко даються в  

руки.  Вовк  був,  очевидно,  дуже  досвідчений, і тому,  озирнувшись  

навкруги,  він обережно й потихеньку почвалав до куща 

гостроголового. Це був величезний материй вовк, саме із тих вовків, 

що, зарізавши, скажімо, теля, легко мчиться з ним до лігва. Це був 

могутній прекрасний екземпляр. Була велика спокуса вдарити по 

ньому картеччю, але я все-таки остаточно вирішив перший постріл 
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віддати своєму гостроголовому, загодя передчуваючи,  що він вовка 

не зупинить, і тільки другий взяти собі. … Я кинувся до місця свого 

сусіда. Там вже нікого не було… (М. Хвильовий). 

2. У слові передчуваючи опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Провідміняйте подані іменники і виявіть форми, у яких 

відбуваються фонологічні або фонетичні чергування. Ці слова 

запишіть фонологічною і спрощеною фонетичною транскрипціями й 

опишіть процеси,  які спричинили виникнення цих альтернацій. 

Плитка, молодь, галушка, кожушок. 

Варіант 85 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

У місячній повені і в марищі тіней утопилися ліси. 

Передосінній сум тече по тихих стовбурах і затікає жовтизною у 

листя, міддю в жолуддя, огнем у горобину. І гіркістю горобини, і 

вогкістю грибовищ, і терпкістю хвої, і бродінням опалого листя 

пахне тепер лісова земля, що в доброму напівсні вибиває з-під 

кореня то боровика, то красноголовця, то рижика, то бабку – хай 

побавляться дрібнята під місяцем, бо під сонцем люди не дадуть. 

Затопленим лісом іде, поспішає Богдан в не знає, де б’ється його 

серце – чи в грудях, чи попереду в деревах. Дурило воно його 

раніше, дурить і тепер. Іноді здавалось, що хтось іде попереду – 

виразно чулась жіноча хода – чи не Яринина? Він кидався у тіні, у 

місячні стовпи, а кроки стихали чи озивалися збоку. То, напевне, 

були кроки осені, чи луни, чи печалі його  (М. Стельмах). 

2. У слові красноголовець опишіть усі фонеми за їх 

головними виявами. 

3. Утворіть усі особові форми теперішнього часу дієслів 

сміятися, брати і запишіть їх фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями. Виявіть фонологічні та фонетичні 

чергування та поясніть причини їх появи. 

Варіант 86 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Під вечір небо біліє і рідне та розступається перед тобою 

кудись дуже, дуже далеко. Від вовчих ярів та від панських ставків 

подуває холод, часом по колоссю перебіжить  вітер  та схвилює  
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пшеницю  і  скучерявить  жито.  Часом якась  забута пісня заграє на 

сухій билині, або крикне перелетна птаха, або загримить вистріл на 

болоті. І знов тихо. Вечірній смуток сідає на землю, і з придорожніх 

хрестів та каплиць щирить до себе свої білі зуби, а широкий простір 

робиться ще ширший. А твій шлях видовжується перед тобою в 

безконечність. А ти на ньому такий безсилий і маленький, що 

здається тобі: не доїдеш, не доб’єшся до цілі ніколи. Аж ось перед 

тобою хмара, якби поїзд переїхав та пустив гриву диму. А з тої 

хмари виринає безліч ніг, туловів, голов – це діти женуть товар у 

село (Б.Лепкий). 

2. У слові видовжується опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Утворіть усі особові форми теперішнього часу дієслів 

взуватися, прати й запишіть їх фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями. Виявіть фонологічні та фонетичні 

чергування і поясніть причини їх появи. 

 

Варіант 87 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

На межі розлого-кучерявої Полтавщини з замріяною 

Слобожанщиною, над старовинним   шляхом,   в   неглибокій   

улоговині   між   двома   пагорбами   притулився невеличкий 

хуторець. Хаток так на тридцять. Хатки там були убогі, обшарпані, з 

невеличкими подвір’ями, а за хатками ні тобі огороду, ні тобі саду-

винограду. Так ото, як улітку, то стирчать біля хатини з півдесятка 

соняшників, та ще попідвіконню – один-два рожеві кущі, а там, де 

треба було бути садочкові, – там бовваніла або вишня, або дика 

грушка, або кислиця. Не дуже ревли в тому хуторі корови, не іржали 

коні, та й свиней небагато калюжилося по ковбанях на неширокій 

хутірській вуличці, не куріла там вечорами, ідучи з паші, овеча отара, 

– а так мекне десь під повіткою одна-однісінька овечка, та й по тому. 

Не густо було там і курей  (Остап Вишня). 

2. У слові Слобожанщина опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Утворіть усі особові форми майбутнього часу дієслів 

об’їстися, вивезти і запишіть їх фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями. Виявіть фонологічні та фонетичні 

чергування і поясніть причини їх появи. 
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Варіант 88 

1.Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Хай простять мені смугляві берези! Вони в селі Чорному 

стоять над ставом, мов соромливі дівчата, що вийшли купатись, 

роздяглися і спустили до колін свої білі сорочки; їх ноги миє зелена 

вода ставу, стан обіймають сосни, а кучеряве гілля цілують вечорами 

зорі, ранками – сонце; тоді берези ще більше соромляться, 

закривають засмаженими руками-гіллями краєчки своїх очей і от-от 

пирснуть зо сміху, – але на їх суворо дивиться дуб, гладить вітрами 

лисину осокор, сумно хитає головою стара верба, і поговір шумить 

борами. Соромом горять тоді берези: немає де сховатись, присісти; 

стоять розпечені, а сонце січе над ними червоний оксамит… 

Благодать Божа… У сосновому бору заховалась, наче  в  піжмурки,  

сліпа  церковця  села  Чорного,  підтикалась  нехворощю  селянських 

городів і підморгує престольним оком на рейки залізниць, пізні 

гречки і берези (Г. Косинка). 

2. У слові селянських опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Утворіть усі особові форми теперішнього часу дієслів 

одягатися, нести і запишіть їх фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями. Виявіть фонологічні та фонетичні 

чергування й поясніть причини їх появи. 

Варіант 89 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Мовчазно стояли хлопці. Почував кожен, як щось важливе 

йому відкрилося тут, таке, що раніше й не помічалося ніколи: ця 

злагода вод і мудрість тиші. Мов чудо, відкривав для себе Богдан 

оцих запізнілих качат і палаючий глоду кущ в дивовижності його 

сотворення і його життя. Раніш би так не сприймав. Ніякі кафедри не 

навчили б того, що навчила тебе страдницька твоя путь по фронтах, і 

власний біль, і горя молодого безмір… Ніби зупинився в своєму 

течиві час. Передосінньо вспокоєна, зупинена в рості природа. 

Вслухайся в неї, вслухайся в себе. Ні, таки ж і в цих умовах не 

деградує людина. Одних неволя нищить, інших розбещує, але ж 

скільки таких, кого дух розтління не торкнувсь, хто і в невільництві 

ще мовби гостріше відчув свою людську самоцінність. Можна, 
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звичайно б, стати тяглом, приглушитися, знедуховніти, але яка б 

була вартість такого життя? (О.Гончар) 

2. У слові самоцінність опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Утворіть усі особові форми теперішнього часу дієслів 

гризтися, брести і запишіть їх фонологічною та спрощеною 

фонетичною транскрипціями. Виявіть фонологічні та фонетичні 

чергування і поясніть причини їх появи. 

Варіант 90 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Мов стрічка, що, рвучись, безладно летить на екрані, летить, 

прискорюючись шалено,  мигтючо  до  хаосу,  так  щодалі  швидше  

–  в  міру  того,  як  входиш  в  літа  – відлітають дні, місяці, роки. 

Змигують прискорені весни, прискорені золоті осені… І що швидше 

вони летять, то щемливіше дорожиш усім, що бачиш, кожним 

зійденим сонцем, найменшою росинкою життя. Кожну усмішку 

спиваєш спраглим поглядом, кожній травинці хотів би сказати: “Ти 

мудра, прекрасна. Тобі нема ціни”. У пору юності зовсім інша діє 

теорія відносності: там довгі дні, там інше відчуття часу. Юність 

певна себе, в блаженному невіданні їй здається, що життя людське 

безконечне, життєва дорога стелитиметься попереду рівна, 

гладенька, а вона тобі судилась – на довгі перегони – вся в бакаях, 

вирвищах (О. Гончар). 

2. У слові прискорюючись опишіть всі фонеми за їх 

головними виявами. 

3. Утворіть усі можливі форми дієслова зважитися і запишіть 

їх фонологічною та спрощеною фонетичною транскрипціями. 

Виявіть фонологічні та фонетичні чергування і поясніть причини їх 

появи. 

Варіант 91 
1. Запишіть текст фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Тільки заплющила очі – бачила сонцем залитий луг, луг 

квітчастий, повен життя, в багатющій гамі кольорів – білих, 

васильково-синіх, бузкових, лілових, що з дивним художнім смаком 

переткались, переплелись на тлі соковито-зеленого (природа має 

такий гарний смак!), і дзвіночки і навіть кінський квасець, 
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піднявшись над повінню трав стрункістю своїх стебел-суцвіть з їх 

ніби припаленою, теракотовою смагою, – ніщо не порушувало 

гармонію барв. “Творчість – це любов, найперше любов! – думала 

вона пристрасно. – Головне треба бути здатним любити! І відтоді, як 

я це відчула, як полюбила – я стала артисткою! Мені тепер під силу 

творити справжнє, може, навіть довговічне! Але яка  ти  сьогодні!  

Як  багато  на  себе  береш!  Для  тебе  зараз  нема  недосяжного…”  

(О.Гончар). 

2. У слові піднявшись опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Утворіть усі можливі форми дієслова морочитися і запишіть 

їх  фонологічною та спрощеною фонетичною транскрипціями. 

Виявіть фонологічні та фонетичні чергування і поясніть причини їх 

появи. 

Варіант 92 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Очі сліпило мигтючістю неба й води. Оливково-сріблястий, 

чисто південний колорит панує на всьому. Мовби колір давнини, 

барва вічності. Жодного вертольота в повітрі, час від часу тільки 

птах пролетить над вербами, над очеретами – біло, неквапно. Небо 

гирла, небо Овідія. Яка злагода, яка розкіш у природі, що недавно 

шаленіла чорним вибухом циклону. Сяє півкуля неба, дає світло усім 

цим водам, вербам, очеретам, а вони у взаємній щедрості віддають 

своє світло йому. Світло оце всепроймаюче, мабуть, тільки й воно не 

стане тліном. Силу, що творить, силу сонця й непогасних вчинків 

людських – хіба її вбити циклонам? Маревом, блиском усе 

переповнене. Все злилось, поєдналось у стихії сонця, в гармонії 

життя. Стоп, катер! Яка очеретина! Як вона переблискує, торкнута 

вітерцем... Скільки пластики в коливанні цієї стеблини… (О. 

Гончар). 

2. У слові переблискує опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Утворіть усі можливі форми дієслова відсидітися і 

запишіть їх фонологічною та спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Виявіть фонологічні та фонетичні чергування і 

поясніть причини їх появи. 

Варіант 93 
1.  Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  
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фонетичною  транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й 

комбінаторні вияви голосних і приголосних фонем у поданому 

тексті. 

Материзна се тут, предківщина студентова. Віки промовляють 

до нього в цей опівнічний час, коли вже не джмелять моторчики по 

садках, не шелестить вода із шлангів і над заколисаною в місячнім 

сяйві Зачіплянкою, над її тихими вуличками панує тільки червона 

сторожкість неба та спокійна ясність собору. Вночі собор ніби ще 

величавіший, ніж удень. І ніколи не набридає студентові на нього 

дивитись. Один із тих велетів тисячолітніх, що розкидані по всій 

планеті, – то мов похмурі цитаделі стоять з щілинами вікон-бійниць, 

то стрілчастими шпилями десь черкаються хмар, то в розлогих 

опуклостях бань відтворюють образ неба… Серед людських 

поколінь, серед текучих віків височать незрушно,  оклечавши  себе  

символами-оздобами,  кам’яними  химерами,  вкарбувавши  в собі 

пристрасті епох (О. Гончар). 

2. У слові предківщина опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Утворіть від дієслів казати, цідити, фарбувати, ловити, 

ходити нові слова за допомогою префіксів з-, під-, від-, роз- та 

запишіть їх фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Виявіть асиміляції в утворених лексемах і опишіть 

їх. 

Варіант 94 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Хочеться кожне слово помити в українській криниці, де 

дівчина воду брала, і поставити слова чистими рядами, щоб 

незабутнє вигравало в них, як сонце на Великдень, і радувало 

людські серця у великі і трудні часи. Хотілось би вишити слова, 

мов червоні квіти на холодних рушниках, і розвішати рушники в 

кожній хатині, аби хто на них не глянув, з якого боку не зайшов, щоб 

вони завжди були непорочними, як говорила колись про себе моя 

скорботна мати. 

Де вони? Ой вийду я на високу гору і гляну на захід, на 

Україну. Подивлюсь на перетяте прожекторами небо, перелічу 

знайомі зорі... Пригадаю літа молодії, коли не топтав  я  землі  ще,  а  

плавав  неначе  над  нею,  коли  думав  ощасливити світ своїми 

красивими вчинками, як і всякий юнак, і марив про свою 
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улюблену, складаючи слова, а зайняти не смів (О. Довженко). 

2. У слові прожекторами опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Від іменників агент, форпост, радість, проїзд, місто, 

невістка, користь, тиждень, людина, брат, депутат утворіть 

прикметники за допомогою суфіксів -ськ- та – н, запишіть їх 

фонологічною і спрощеною фонетичною транскрипціями і з’ясуйте, 

які в них відбуваються фонетичні  або морфонологічні зміни. 

Варіант 95 
1.  Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  

фонетичною  транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  

комбінаторні  вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому 

тексті. 

І  став  я  композитором.  І  зразу  все,  що  я  знав,  відчував,  

усе,  що  бачив  мій духовний зір, – все обернулося в звуки. І став я 

свобідним, як мені здалося. Я розчинився на мільйони звучань моєї 

доби у трансцедентній їх найвищій сфері і написав для людства, 

якою частиночкою єсть, які складають світ, правду мого натхненного 

серця, всю, без страху, красиву і достойну, без ложних, слизьких і 

підлих прикрас, без угодництва, без потурання тупості застарілих 

холодних і гордих неуків і їх нещадних заступників, що вірують у 

Бога, як вершник у засідланого коня. 

Яку я музику створив? В що обернулась пристрасть моя, мій 

труд святий і мої бажання палкі? Чому продзвеніла музика моя 

благовісним дзвоном понад світом? Чим підкорила собі людські 

душі? Куди простягавсь її зміст, в які хвилюючі спрямування? Про 

що співала вона, що величала? (О. Довженко) 

2. У слові благовісним опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною і спрощеною  

фонетичною транскрипціями. Виявіть і опишіть асиміляції. 

Складчастий, скетч, фісгармонія, шляхетський, хатчина, 

футболіст, розходження, прикарпатський, ситце. 

Варіант 96 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

Бачилася мені дорога живим створінням, ласкавим та ніжним, 

оживленими сприймав я ниви, зілля, ошатні високі хмари, що 

пливли, пишаючись, серед блискучої блакитняви; жайворонки там 



304 

аж захлиналися од натхнення, а в хлібах дзвінко били перепели… 

Поблискувала невисохла роса, де-не-де зустрічалася самотня груша з 

тугими зав’язями грушок, а по узбіччях – лапаті подорожники. 

Величезні, горді, ніби лицарі, будяки, жовта кашка з її медвяним 

духом, м’який видих материнки, несміливі ромашки, розливи 

чебрецю захоплювали горбки і радили раду. Чулося гудіння бджіл, 

джмеля, швидкі ґедзі моталися над кінським крупами, пахло сіном – 

хтось викосив край дороги траву, і її вже взяв сонячний тлін. 

Довкола було стільки мирного хвилювання, яскравого сонця, життя й 

буяння, що я, підтягуючи співакам, не міг одвести від тієї краси 

погляду (Вал. Шевчук). 

2. У слові підтягуючи опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною і  спрощеною  

фонетичною транскрипціями. Виявіть і опишіть асиміляції. 

Портсигар, представник, розщедритися, сирітський, 

Страсбург, тчімо, тривко, фосген, льєжський. 

Варіант 97 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Я забрався до куреня і ось уже кілька годин дивлюся, як 

сукаються водяні нитки. Вогке повітря ллється до куреня, сіно 

починає пахнути сильніше, довкола стоїть тиша, чутно лише 

однотонний швергіт – видно скошені струмені й залитий водою світ. 

Висить сіре марево, і я в ньому відчуваюся єдиною живою 

істотою на сотню гін. Дощ затягувався, а мені й хотілося того – 

затяжного й тихого плескоту, коли все покривається серпанком і 

вода стає володарем світу, а земля спрагло підкоряється їй, як 

жінка, котра довго не знала любові. Я відчуваю отаке щільне 

з’єднання двох потужних начал – це заспокоює мене й умиротворює. 

Дивлюся на дощ, щедрий і теплий, – земля парує. Той дим 

підіймається хвилями, в яких угадую людські постаті. Невиразні й 

півзатерті – всі ті, з ким випало зустрічатися (Вал. Шевчук). 

2. У слові підкоряється опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною і спрощеною  

фонетичною транскрипціями. Виявіть і опишіть асиміляції. 

Маньчжурія, масштабність, лебідчик, легковажний, копитце, 

предтеча, привізши, єгипетський, жмуриться. 
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Варіант 98 

1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Тихе щастя відчув я, пробираючись безлюдними 

житомирськими вулицями, був теплий осінній вечір, пахло леглим 

листям, десь угорі проходжувався вітер, танцюючи на втомлених 

верхівках дерев; я зупинився, заплющився і звів голову. Після того 

миттю розтулив очі, і на мене кинулося раптом небо, повне 

величезних вологих зір, повне оксамитової темряви; я продивився ту 

темінь так глибоко, як це може людське око. Щось пробудилось у 

мені, таке дивне й кошлате, щось зойкнуло і вмерло. Стояв, широко 

розплющивши очі, і в ті очі натікало місячне проміння, сухе й тепле; 

так само припорошувався теплим і сухим зірковим пилом. Дерево, 

яке стояло біля мене, несподівано здригнулося, як живе, – в 

химерний листопад я потрапив... Тоді й відчув: нíколи мені 

вистоювати на цій дорозі й під цим небом; мене чекає, здається, 

безсонна ніч... (Вал.Шевчук). 

2. У слові заплющився опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною і  спрощеною  

фонетичною транскрипціями. Виявіть і опишіть асиміляції. 

Доїздіть,   дігтярний,   добросусідський,   зчеплений,   вістці,   

землячці,   вправа, басишся, закарпатський. 

Варіант 99 
1. Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  комбінаторні  

вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому тексті. 

З яким почуттям тебе спом’януть? Кажуть, що інстинкт смерті 

є нібито визначальним у житті людини. Нібито все диктує страх 

перед невідомістю, перед тайною зникнення… Та чи так насправді 

це? Чи не більше мусить лякати живущого те, що проіснувати він 

може безцільно, пройти дорогу життя людиною-авоською, відцвісти 

свої весни пустоцвітом? Так у чому все-таки він, „конечний зміст 

всієї мудрості земної”? Як бути справжнім? Як вдосконалитись? Як 

маєш повестись, щоб відчути себе перед лицем всесвіту справді 

вінцем природи? Ось перед тобою шедевр, поема степового 

козацького зодчества. Є ритми свої в споруді собору, є вільний політ 

натхнення, любов висока… Чи створиш ти щось рівне цьому, щось 

краще за це? В чому твоя душа увічнить себе, де вони, поеми твої? 
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Але де ж вона, твоя ще не виспівана пісня? (О. Гончар)  

2. У слові проіснувати опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть  подані  слова фонологічною і спрощеною 

фонетичною транскрипціями. Виявіть і опишіть асиміляції. 

Безголосся, не залежся, засвідчення, канадці, вітчим, у гостях, 

автозчеплення, азіатський, юрисдикція. 

Варіант 100 
1.  Запишіть  текст  фонологічною  і  спрощеною  

фонетичною  транскрипціями. Знайдіть  і  опишіть  позиційні  й  

комбінаторні  вияви  голосних  і  приголосних  фонем  у поданому 

тексті. 

Життя проклало свої русла повз цей собор, будні ідуть повз 

нього нескінченними чередами, нові покоління на цих селищах 

освідчуються в коханні, проносять Широкою старих металургів на 

вічний спочинок, а півкулі бань все пливуть над Зачіплянкою, як 

образ нескінченності, все височить на майдані ця сива скеля віків. 

Собор завжди несе в собі певний настрій, але найбільше любить 

Баглай його уночі, в розшумілі вітряні ночі, коли налетілий східняк 

рве листя з по-нічному грізних дерев, і навкруги місячно й вітряно, і 

собор стоїть серед такої видної ночі увесь якийсь наповнений, біліє 

фантастично, мов вітром напнутий парус… Є в ньому своя пластика, 

є ритми свої, тільки йому властиві… Але є щось таке і в твоєму 

теперішньому житті? Хай інакше, нове, але є! І ти шукатимеш ці 

ритми. Може, Зачіплянка для того тебе й народила, щоб відкрив ти 

свою, Баглаєву, музику барв  (О. Гончар). 

2. У слові теперішньому опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Запишіть подані слова фонологічною і  спрощеною  

фонетичною транскрипціями. Виявіть і опишіть асиміляції. 

Спадщина, ссавець, страсбурзький, шотландський, фельдшер, 

автовокзал, розчарування, пшеничний хліб. 

 

Зразки виконання контрольних завдань 
1. Запишіть текст фонологічною і фонетичною 

транскрипціями. Знайдіть і опишіть позиційні й комбінаторні вияви 

голосних і приголосних фонем у поданому тексті. 

Добрячі коні спірно мчать поміж синіми разками хат, 

вилітають на галяву, і звідси все село, затоплене місячною повінню, 

зменшені під високим небом дерева і хати здаються лише картиною, 
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недбало і розкішно кинутою в живий перелив снігів. Левко, 

перебираючи віжками, косо поглядає на мовчазні, мов забуті 

селитьби, на завмерлі одноногі  журавлі,  на  приземкуваті  сліпучі  

криниці і неясно здогадується, наскільки кращим і багатшим здається 

село уночі. То місячне сяйво одягає його у святешний одяг, кудись 

ховає все убожество, лахміття, що муляє очі вдень. Дивиться Левко 

на зіткані з срібла вишняки і мало не зітхає (М.Стельмах). 

2. У слові вилітають опишіть усі фонеми за їх головними 

виявами. 

3. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких є комбінаторні вияви 

фонеми /д/, запишіть  їх  фонологічною  і  спрощеною  фонетичною  

транскрипціями  та  поясніть причини появи варіантів голов¬ного 

вияву названої фонеми. 

Досвідченість, доповідач, відшарування, злигодні, закладка, не 

марудься, медяник, півдня, відзвук, звідти. 

1.                             А. Орфографічний запис тексту 

Добрячі коні спірно мчать поміж синіми разками хат, вилітають на 

галяву, і звідси все село, затоплене місячною повінню, зменшені 

під високим небом дерева і хати здаються лише картиною, недбало 

і розкішно кинутою в живий перелив снігів. Левко, перебираючи 

віжками, косо поглядає на мовчазні, мов забуті селитьби, на 

завмерлі одноногі журавлі, на приземкуваті сліпучі криниці і неясно 

здогадується, наскільки кращим і багатшим здається село уночі. То 

місячне сяйво одягає його у святешний одяг, кудись ховає все 

убожество, лахміття, що муляє очі вдень. Дивиться Левко на 

зіткані з срібла вишняки і мало не зітхає (М.Стельмах). 

Б. Фонологічна транскрипція 

/ добр′ачі кон′і спірно мчат′ поміж син′іми разками хат │ 

вил′ітайут′ на гал′авину│і звідси усе село │затоплене місачнойу 

повін′н′у │зменшен′і під високим небом дерева і хати здайут′с′а 

лише картинойу │недбало і розкішно кинутойу у живий перелив 

сн′ігів ║ левко │ перебирайучи віжками│косо погл′адайе на 

мовчазн′і │мов забут′і селит′би│на завмерл′і одноногі журавл′і │на 

приземкуват′і сл′іпучі криниц′і і нейасно здогадуйет′с′а │ наскіл′ки 

крашчим і багатшим здайет′с′а село уночі║то міс′ачне с′айво одагайе 

його у сватешний од′аг │кудис′ ховайе усе 

убожество│лахміт′т′а│шчо мул′айе очі уден′║ дивит′с′а левко на 

з′іткан′і з ср′ібла вишн′аки і мало не з′ітхайе/ 
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В.  Фонетична транскрипція 

 [добр′а'ч’і ко'н′і сп’і'рно мча'т′ пом’ізˬси'н′імиǀ разка'мие ха'т│ 

ви׀л′іта'йут′ наˬгал′а'виену│іˬзв’і'ʒсие  ўсе׀сˬеило'│зато'плеине׀  

м’і'с′ачнойу  по'в’ін′:у│ зме'ншеин′і п’ідˬвиесо'кием не'бом деире'ва 

іˬхати' здайу'ц′:а лиеше׀ˬкарти'нойу│неидба'ло іˬроск’і'шно 

ки'нутойу  ўˬжиеви'ĭ  пе׀реили'ў  с’н´іг’і'ў║леўко'│пеире׀биера'йучи׀  

в’і'жками׀│ко'со погл′ада'йеи наˬмоўчаз’н´і'│ моўˬзабу'т′і│ 

сеили'д′би│ наˬзаўме'рл′і одноно'г’і жураўл′і'│наˬприезе׀мкува'т′і  

с’л′іпу'ч’і криени'ц′і іˬнеийа'сно здога'дуйеіц′:а│ наск’і'л′кие 

кра'шчием  іˬбага'чшием здайе'ц′:а  сеило'  уноч’і'║тоˬм’і'с′ачне׀  

с′а'ĭво  од′ага'йеи його' уˬс´в’ате'шниĭ о'д′аг│куди'с′ хова'йеи  ўсе׀ 

ˬубо'жеиство│ лахм’і'т′:а │ шчоˬму'л′айе׀  о'ч’і уде'н′ ║ди'виец′:а 

леўко' наˬз′і'ткан′і  с:р′і'бла ви׀шн′аки' іˬма'ло не׀ ˬз′ітха'йе] 

Г. Позиційні вияви голосних і приголосних фонем 

[ие] – позиційний вияв голосної фонеми /и/, який виступає у 

ненаголошеній позиції: [разка'мие], [наˬгал′а'виену], [іˬзв’і'ʒсие], 

[п’ідˬвиесо'кием], [лиешеǀˬкарти'нойу], [ўˬжиеви'ĭ], 

[наˬприезе'мкува'т′і], [криени'ц′і], [кра'шчием], [іˬбага'чшием], [ 

ди'виец′:а ]; 

[еи]  –  позиційний  вияв  голосної  фонеми  /е/,  який  

виступає  у  ненаголошеній 

позиції: [ўсе׀ˬсеило'], [зато'плеине׀], [зме'ншеин′і], [деире'ва], 

[неидба'ло], [пе׀реили'ў], [пеире׀биера'йучи׀], [погл′ада'йеи], 

[сеили'д′би],  [іˬнеийа'сно],  [од′ага'йеи], [хова'йеи], [ўсе׀ 

ˬубо'жеиство]; 

 [еі] – позиційний вияв голосної фонеми /е/, який виникає у 

ненаголошеній позиції 

між м’якими приголосними: [здога'дуйеіц′:а]; 

[ў] – позиційний вияв голосної фонеми /у/ на початку слова 

перед приголосним: [ўсе׀ ˬсеило' ], [ўˬжиеви'ĭ ], [ўсе׀ ˬубо'жеиство]; 

[ў] – позиційний вияв приголосної фонеми /в/ , який виступає 
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–  в середині слова після голосного перед приголосним: 

[леўко'], [наˬмоўчаз’н′і'], [моўˬзабу'т′і ],  [наˬзаўме'рл′і ], [жураўл′і']; 

–  в кінці слова після голосного: [ пе׀реили'ў ], [с’н′іг’і'ў]; 

[ĭ] –   позиційний вияв приголосної фонеми /і/, який виникає 

– у середині слова після голосного перед приголосним: 

[с′а'ĭво]; 

– у кінці слова після голосного: [ ўˬжиеви'ĭ], [ уˬс´в’ате'шниĭ]. 

Д.  Комбінаторні вияви приголосних фонем 

[ч’] – комбінаторний вияв фонеми /ч/, який виник в результаті 

процесу акомодації перед наступним голосним [і]: [ добр′а'ч’і], 

[с’л′іпу'ч’і], [уноч’і'],  [о'ч’і]; 

[п’] – комбінаторний вияв фонеми /п/, який виник в результаті 

процесу акомодації перед наступним голосним [і]: [сп’і'рно], 

[п’ідˬвиесо'кием]; 

[м’] – комбінаторний  вияв  фонеми  /м/,  який  виник  в  

результаті  процесу 

акомодації перед наступним голосним [і]: [пом’ізˬси'н′іми׀], 

[м’і'с′ачнойу], [тоˬм’і'с′ачне׀], [лахм’і'т′:а ]; 

[в’] – комбінаторний вияв фонеми /в/, який виник в результаті 

процесу акомодації перед наступним голосним [і]: [іˬзв’і'ʒсие], 

[по'в’ін′:у], [в’і'жками׀]; 

[к’] – комбінаторний вияв фонеми /к/, який виник в результаті 

процесу акомодації перед наступним голосним [і]: [іˬроск’і'шно], [ 

наск’і'л′кие]; 

[г’] – комбінаторний вияв фонеми /г/, який виник в результаті 

процесу акомодації перед наступним голосним [і]:  [одноно'г’і], 

[с’н′іг’і'ў]; 

[з]  –  комбінаторний  вияв  фонеми  /ж/,  який  виник  в  

результаті  регресивної часткової асиміляції за місцем творення: 

[пом’ізˬси'н′іми׀]; 

[ʒ]  –  комбінаторний  вияв  фонеми  /д/,  який  виник  в  

результаті  регресивної часткової асиміляції за способом творення: 

[іˬзв’і'ʒсие]; 

[ц′:] –комбінаторний вияв фонем /т′/ і /с′/, який виник в 

результаті двохетапної асиміляції: 1) звук [т′] перед [с′] змінився на 

[ц′] в результаті часткової регресивної асиміляції за місцем і 

способом творення; 2) у новоутвореному звукосполученні [ц′с′] 

відбулася прогресивна повна асиміляція за способом творення: [ц′с′] 
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→ [ц′:]: [здайу'ц′:а], [ди'виец′:а], [здайе'ц′:а], [здога'дуйеіц′:а]; 

[с]  –  комбінаторний  вияв  фонеми  /з/,  який  виник  в  

результаті  регресивної часткової асиміляції за глухістю: 

[іˬроск’і'шно]; 

[с’] – комбінаторний вияв фонеми /с/, який виник в результаті 

регресивної часткової асиміляції за м’якістю: [с’н′іг’і'ў], [с’л′іпу'ч’і]; 

[з’]  –  комбінаторний  вияв  фонеми  /з/,  який  виник  в  

результаті  регресивної часткової асиміляції за м’якістю: 

[наˬмоўчаз’н′і']; 

[д′] – комбінаторний вияв фонеми /т′/, який виник в результаті 

регресивної часткової асиміляції за дзвінкістю: [сеили'д′би]; 

 [ч] – комбінаторний  вияв  фонеми  /т/,  який  виник  в  

результаті  регресивної часткової асиміляції за місцем і способом 

творення :  [іˬбага'чшием]; 

[с:] – комбінаторний вияв фонем /з/ і /с/, який виник в 

результаті регресивної повної асиміляції за глухістю: [с:р′і'бла]. 

2.  Вилітають  /вил´ітайут´/ 

[в] – головний вияв фонеми /в/, приголосний губний 

(двогубний), щілинний. дзвінкий, твердий, ротовий, сонорний; 

[и] – головний вияв фонеми /и/, голосний переднього 

ряду, високого (обниженого) піднесення, неогублений; 

[л´] – головний вияв фонеми /л´/, приголосний 

передньоязиково-ясенний, напіввідкритий (боковий), дзвінкий, 

м’який, ротовий, сонорний; 

[і] – головний вияв фонеми /і/, голосний переднього ряду, 

високого піднесення, неогублений; 

[т] – головний вияв фонеми /т/, приголосний 

передньоязиково-зубний, зімкнено- проривний,  глухий, твердий, 

ротовий, шумний; 

[а] – головний вияв фонеми /а/, голосний заднього ряду, 

низького піднесення, неогублений; 

[й] – головний вияв фонеми /й/, приголосний 

середньоязиковий, щілинний, дзвінкий, м’який, ротовий, сонорний; 

[у] –  головний вияв фонеми /у/, голосний заднього ряду, 

високого піднесення, огублений; 

[т´] –   головний вияв   фонеми /т´/,   приголосний

 передньоязиково-ясенний, зімкнено-проривний,  глухий, 

м’який, ротовий, шумний. 

3. У словах досвідченість (/досвідчен´іст´/, [досв’і'ǯчеин´іс’т´]), 
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відшарування (/відшаруван´н´а/, [в’іǯшарува'н´:а]) є звук  [ǯ] – 

комбінаторний вияв фонеми /д/, який виник у результаті сучасної 

часткової регресивної асиміляції за місцем і способом творення. У 

словах злигодні (/злигодн´і/, [зли'год’нʹі]), півдня (/півдн´а/, 

[п’іўд’нʹа']) є звук [д’] – комбінаторний вияв фонеми /д/, який виник 

в результаті сучасної регресивної часткової асиміляції за м’якістю. У 

слові відзвук (/відзвук/, [в’і'ʒзвук]) є звук [ʒ] – комбінаторний вияв 

фонеми /д/, який виник в результаті сучасної часткової регресивної 

асиміляції за способом творенн 

Зразки виконання третього завдання 

Серед  поданих  слів  знайдіть  ті,  у  яких  відбувається  

сучасні  асиміляції  за глухістю, запишіть їх фонологічною та 

спрощеною фонетичною транскрипціями і опишіть асиміляції. 

Прогризти,  полегкість, розсадити, безпека, спитати,  

розповісти, підписати, дігтяр, зціджений, гриб. 

Полегкість  (/полегкіст´/, [поле'хк’с’т′]) – відбувається  сучасна  

часткова регресивна     асиміляція за глухістю:  [г←к]  → [хк].   

Спитати (/зпитати/, [спита'ти]) відбувається сучасна часткова 

регресивна асиміляція за глухістю, засвідчена в орфографічному 

записі слова: [з←п]→[сп].  

Розповісти (/розповісти/, [роспов’істи']) – відбувається сучасна 

регресивна асиміляція за глухістю: [з←п]→[сп].  

Дігтяр (/д′ігт′ар/, [д′іхт′а'р]) – відбувається сучасна  часткова  

регресивна  асиміляція  за  глухістю: [г←т´]→[хт′].  

Зціджений (/зц´іǯений/, [с’ц′і'ǯеиниĭ]) – відбувається сучасна 

часткова регресивна асиміляція за глухістю і м’якістю. 

Серед поданих слів знайдіть ті, у яких відображено наслідки 

історичних  асиміляцій, опишіть ці асиміляції. 

Призьба, вужчий, піщаний, сходити, зв’язаний, бджола. 

Призьба  (пор. присісти) – у цьому слові відображено 

наслідки історичної часткової регресивної асиміляції за дзвінкістю: 

[с´←б]→[з´б]. Наслідки закріплені у фонологічному складі слова: 

/приз´ба/. 

Вужчий (пор. вузький) – у цьому слові відображено наслідки 

асиміляції і дисиміляції. Проста форма вищого ступеня порівняння 

прикметників утворюється за допомогою суфікса -ш-: [ву'з´шиĭ] → 

[ву'жшиĭ] (відбулася історична часткова регресивна асиміляція за  

місцем  творення  і  твердістю).  Згодом  відбулася  історична  
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часткова  прогресивна суміжна дисиміляція за способом творення: 

[вужшиĭ]→[вужчиĭ]. Наслідки цих процесів відображено в 

фонологічному складі слова: /вужчий/. 

Піщаний (пор. пісок) – у цьому слові відображено наслідки 

історичної регресивної часткової асиміляції за місцем і способом 

творення: [с←ч]→ [шч]. Наслідки цих процесів відображено в 

фонологічному складі слова: /пішчаний/. 

Бджола (пор. рос. пчела) – у цьому слові (бъчела) 

відображено наслідки історичної прогресивної  асиміляції  за  

дзвінкістю:  [бч]→[бǯ].  Наслідки  асиміляції  закріплено  в 

фонологічному складі слова: /бǯола/. 

Серед поданих слів знайдіть ті,  у яких є позиційні вияви 

голосних фонем /е/ та/и/, запишіть їх фонологічною та 

спрощеною фонетичною транскрипціями і з’ясуйте умови появи 

варіантів головних виявів названих фонем. 

Весняний, купаєшся, критика, береш, сито, слимак. 

У словах весняний (/весн′аний/, [веис’н′а'ниĭ]), береш 

(/береш/, [беире'ш]) є звук 

[еи] – позиційний вияв фонеми /е/ в ненаголошеній позиції. 

У  слові  купаєшся  (/купайешс´а/,  [купа'йеіс´:а])  є  звук  [еі]  –  

позиційний  вияв фонеми /е/ в ненаголошеній позиції між м’якими 

приголосними. 

У словах критика (/критика/, [кри'тиека]), слимак (/слимак/, 

[слиема'к]) є звук [ие] 

– позиційний вияв фонеми /и/ в ненаголошеній позиції. 

Порівнявши різні відмінкові форми поданих слів, виявіть 

сучасні та історичні чергування та опишіть їх, з’ясуйте причини 

виникнення сучасних альтернацій. 

Книжка,  ніч, заєць. 

Книжка – книжці  (/книжка/ – /книжц´і/) – відбувається 

історичне чергування приголосних фонем /к/-/ц´/. Порівнявши ці ж 

форми називного і давального відмінків іменника книжка, виявили 

сучасну альтернацію приголосних звуків [ж] - [з´] ([кни'жка] – 

[кни'з’ц´і]), яка виникла внаслідок сучасної часткової регресивної 

асиміляції за місцем творення і м’якістю. 

Книжка – книжки (наз. відм. мн.), книжок, книжками, на 

книжках – відбувається сучасне чергування голосних звуків [и] - [ие] 
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([кни'жка] – [книежки'], [книежо'к], [книежка'ми], [на книежка'х]), 

яке виникло внаслідок появи позиційного вияву фонеми /и/ в 

ненаголошеній позиції. 

Книжка – книжок (/книжка/ – /книжок/) – відбувається 

історичне чергування голосних фонем /Ø/ - /о/. 

Ніч – ночі, ночей, ночами, на ночах (/н´іч/ – /ночі/, /ночей/, 

/ночами/, /на ночах/) – відбуваються історичні чергування голосних 

фонем /і/ - /о/ та приголосних фонем /н′/ - /н/. Порівнявши ж форми 

називного і родового відмінків однини, виявили сучасне чергування 

приголосних звуків [ч] - [ч’] ([н´і'ч] – [но'ч’і]), яке виникло внаслідок 

появи комбінаторного вияву фонеми /ч/ під впливом наступного 

голосного [і]. 

Ніч – ніччю (/н′іч/ – /н′іччу/) – відбувається історичне 

чергування однієї фонеми /ч/ з двома /чч/ (яке є наслідком історичної 

повної прогресивної асиміляції за місцем, способом творення, 

глухістю і твердістю). На звуковому рівні при порівнянні цих форм 

зафіксовано чергування [ч]-[ч’:]. 

Заєць – зайця, зайцю, зайці, зайців, зайцям, зайцями, на зайцях 

(/зайец′/ – /зайц′а/, /зайц′у/, /зайц′і/, /зайц′ів/, /зайц′ами/, /на зайц′ах/) 

– відбувається історичне чергування голосних фонем /е/ - /Ø/. На 

фонетичному рівні при порівнянні цих форм виявлено чергування 

звуків [й]-[ĭ] ([за'йец′] –[за'ĭц′а],[за'ĭц′у], [заĭц′і'], [заĭц′і'ў],[заĭц′а'м], 

[заĭц′а'ми], [наˬзаĭц′а'х]), яке виникло внаслідок появи позиційного 

вияву фонеми /й/ в середині слова після голосного перед 

приголосним. 

Заєць – зайцем (/зайец´/ – /зайцем/) – крім чергування /е/-/Ø/ та 

[й]-[ĭ], зафіксовано також історичне чергування приголосних фонем 

/ц´/-/ц/. 

Поділіть подані слова на фонетичні склади, указуючи ступінь 

звучності кожного звука.  

Мудрити, плаксивий, обценьки, робишся, портфель, 

кравецтво, мавпячий, розплакався, гострий, бондар, смішно, 

висхідний, заочник, підшивка, подвір’я. 
 35  235  15     135 115 354     52  153  15  

[му-дри'-ти], [пла-кси'-виĭ], [об-це'н′-ки] 
 35   25   15      153  1153      135 35 1135 

[ро'-бие-с′:а], [пор-тфе'л′], [кра-ве'-цтво], 

 354  15  154    351 135   154  15     25 11354 

[ма'ў-п’а-чиĭ], [рос-пла'-каў-с´а], [го'-стриĭ],   
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 253  253      13 5   135    35 115 2354 

 [бо'н-дар], [см’і'-шно], [ви-сх’і-дни'ĭ], 

15  5  1351       152  154   15     15  235  335 

[за-о'-чниек], [п’іǯ-ши'ў-ка], [по-дв’і'-рйа]. 

Коментар до виконання   цього завдання: ступінь звучності 

кожного звука позначаємо відповідною цифрою над звуком в 

фонетичній транскрипції (5 – голосний звук; 4 – нескладотворчий 

([ў], [ǐ]); 3 – сонорний приголосний; 2 – шумний дзвінкий 

приголосний; 1 – шумний глухий приголосний). 

Доберіть фонетичні слова (не менше 7), у яких фонема /з/ 

реалізується у комбінаторних виявах. Поясніть причини їх появи. 

Запишіть ці слова фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. 

У словах спитати, розходитися (/зпитати/, /розходитис´а/ – 

[спиета'ти], [росхо'диетис´а]) фонема /з/ реалізується у своєму 

комбінаторному вияві – звукові [с], який виник внаслідок сучасної 

часткової регресивної асиміляції за глухістю. 

У слові зціпити (/зц´іпити/ – [с’ц′і'пиети]) фонема /з/ 

реалізується у комбінаторному вияві – звукові [с’], який з’явився в 

результаті сучасної часткової регресивної асиміляції за глухістю і 

м’якістю. 

У слові зшити (/зшити/ - [ш:и'ти]) фонема /з/ реалізується у 

звукові [ш:] – комбінаторному вияві, який виник в результаті 

сучасної повної регресивної асиміляції за місцем творення і 

глухістю. 

У  фонетичному  слові  без  жиру  (/без  жиру/  –  

[беиж:и'ру]) є  звук  [ж:]  – комбінаторний вияв фонеми /з/, який 

виник внаслідок прогресивний повної асиміляції за місцем творення. 

У слові безчестя (/безчест ′а/ - [беижче'с’тʹа] ) комбінаторний 

вияв фонеми /з/ звук [ж] є результатом сучасної часткової 

регресивної асиміляції за місцем творення. 

У слові заздрість (/заздр′іст´/ – [за'з’д’р′іс’т′]) звук [з’] є 

комбінаторним виявом фонеми /з/, який виник внаслідок сучасної 

часткової регресивної асиміляції за м’якістю. 

Серед поданих слів знайдіть ті, у яких є дисиміляція. Запишіть 

їх фонологічною та спрощеною фонетичною транскрипціями і 

опишіть дисиміляції. З’ясуйте, які з виявлених дисиміляцій є 

історичними, а які – сучасними. 
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Вести, смачний, віддати, рушниця, просьба, вічний, срібло. 

Вести (/вести/, [веисти']) – у цьому слові відбито наслідки 

історичної регресивної суміжної дисиміляції за способом творення 

(пор. веду): [д←т]  → [ст]. 

Смачний (/смачний/, [смашни'ĭ]) – у цьому слові відбувається 

сучасна регресивна суміжна дисиміляція за способом творення: 

[ч←н] → [шн]. 

Рушниця   (/рушниц′а/, [рушни'ц′а]) – у цьому слові відбито 

наслідки історичної регресивної суміжної дисиміляції за способом 

творення (пор. ручний): [ч←н] → [шн]. 

Срібло (/ср´ібло/, [ср´і'бло]) – у цьому слові відбито наслідки 

історичної прогресивної несуміжної дисиміляції за способом 

творення (пор. рос. серебро): [р´ ..→..р]→ [р´....л]. 

Серед поданих слів знайдіть ті,  у яких відбувається 

спрощення фонем і звуків, а також   ті,   у   яких   спрощення   

стосується   тільки   звуків.   Запишіть   усі   ці   слова фонологічною 

і спрощеною фонетичною транскрипціями і з’ясуйте, які фонеми і 

звуки зазнають спрощення. 

Проїзний,  випускний,  тижневий,  радісний,  студентський,  

невістчин, агентство, ремісник. 

Проїзний (пор. проїзд) – /пройїзний/, [пройізни'ĭ] : /здн/ - /зн/.  

Тижневий (пор.тиждень) – /тижневий/, [тиежне'виĭ]: /ждн/ - 

/жн/.  

Радісний (пор. радість)  – /рад´існий/, [ра'д´існиĭ]: /ст´н/ -/сн/.  

Студентський  – /студентс´кий/, [студе'н’с´киĭ]: [нтс´] - [н’с´].  

Невістчин – /невістчин/, [неив’і'шчиен]: [стч] - [шч]. 

Агентство – /агентство/, [аге'нство]: [нтств] - [нств]. 

Ремісник (пор. ремесло) – /ремісник/, [реим’існи'к]: /слн/ - /сн/. 

У поданих словах поставте наголос, зазначте, які з них мають 

дублетне наголошування. Поясніть значення тих лексем, у яких 

наголос виконує змісторозрізнювальну функцію. 

Відчай, боривітер, бовтнути, васильки, варений, веретено, 

вершковий, виспівати, аніде, адаптер, завертень, попідруки, 

заведете, прощення, посивіти. 

Вíдчай – відчáй (дублетний наголос), борúвітер, бóвтнути – 

бовтнýти (дублетний наголос), васúльки, вáрений (дієприкметник) – 

варéний (прикметник), веретéно, вершкóвий (пов’язаний з мірою 

довжини) – вершковúй (виготовлений з вершків; вершинний), 
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вúспівати (утв. від співати) – виспівáти (утв. від спіти), анідé, 

адáптер, зáвертень, попíдруки, заведетé, прощéння, посúвіти – 

посивíти (дублетний наголос). 

Від поданих слів утворіть прикметники. З’ясуйте, у яких 

лексемах відбувається спрощення фонем і звуків або тільки звуків. 

Запишіть ці прикметники фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями і покажіть, які групи приголосних зазнають 

спрощення. Поясніть, чому у деяких випадках спрощення не 

відбувається. 

Виїздити, місто, форпост, хвастати, щастя, контраст. 

Виїздити – виїзний: відбувається спрощення фонем і звуків 

/здн/ ([здн])  - /зн/ ([зн]): /вийіздити/ ([виǀйізди'ти]) – /вийізний/ 

([виǀйізни'ĭ]). 

Місто – міський: відбувається спрощення фонем і звуків /стс 

′к/ ([стс ′к] ) - /с´к/ 

([с´к]): /місто/ ([м’і'сто] ) – /міс′кий/ ([м’іс′ки'ĭ]). 

Форпост – форпостний: відбувається тільки спрощення звуків 

([стн] - [сн]), бо це слово іншомовного походження: /форпост/ 

([форпост]) – /форпостний/ ([форпо'сниĭ]) 

Хвастати – хвастливий – спрощення не відбувається, оскільки 

воно призведе до затемнення семантики слова: /хвастати/ 

([хвастати]) – /хвастливий/ ( [хвастли 'виĭ]). 

Щастя – щасливий: відбувається спрощення фонем і звуків 

/ст′л/ ([с’т'л]) - /сл/ ([сл]): /шчаст′а/ ([шча'с’т′а])  –  /шчасливий/ 

([шчасли'виĭ]). 

Контраст – контрастний: спрощення зазнають тільки звуки 

[стн] - [сн], оскільки це  слово  іншомовного  походження:  

/контраст/  ([контра'ст])  –  /контрастний/ ([контра'сниĭ]). 

Доберіть і запишіть фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями слова, які б ілюстрували норми вимови голосних 

звуків у сучасній українській літературній мові. 

У сучасній українській літературній мові всі голосні звуки під 

наголосом вимовляються   чітко:   [со'нце]   (/сонце/),   [в’і'ра]   

(/віра/),   [ду'дка]   (/дудка/),   [гре'бл′і] (/гребл′і/), [си'н′і ĭ] (/син′ій/), 

[ка'зка] (/казка/). Так само чітко, не уподібнюючись іншим звукам,  

голосні    [а],  [о],  [у],  [і]  вимовляються  і  в  ненаголошених  

складах:  [горо'х] (/горох/),  [каза'ти]  (/казати/),  [по'суд]  (/посуд/),  

[о'бр′іĭ]  ([обр′ій]).  Тільки  голосний  [о] перед складом з 

наголошеним звуком [у] або [і]  реалізується у вияві [оу]: [зоузу'л´а] 
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(/зозул´а/), [тоуб’і'] (/тобі/). Звуки [е] та [и] в ненаголошених складах 

вимовляються нечітко, наближаючись у вимові один до одного, 

тобто реалізуючись у звуках [еи], [ие], наприклад: [веисна'] 

(/весна/), [зиемо'виĭ] (/зимовий/), [криело'] (/крило/). Крім того, звук 

[е] в ненаголошеній позиції між м’якими звуками вимовляється як 

[еі]: [купа'йеіц′:а] (/купайет′с′а/). 

Серед поданих знайдіть слова, у яких є звуки [ж], [ж:], і 

запишіть їх фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. Поясніть, виявом яких фонем є ці звуки, та 

опишіть фонетичні процеси, які спричинили до їх появи як 

комбінаторних виявів певних фонем. 

Зшиток, без жиру, бездоріжжя, жінка, жар-птиця, ріс же, 

крижні, безшовний, книжці, говориш же, зженіть. 

Серед поданих лексем звуки [ж], [ж:] є в таких фонетичних 

словах: без жиру, жар- птиця, ріс же, крижні, безшовний, говориш 

же, зженіть. У словах жар-птиця (/жарптиц´а/,[жарˬпти'ц  ′а]),  

крижні  (/крижн′і/,  [кри'жн′і])  звук  [ж]  є  головним  виявом фонеми 

/ж/. У словах без жиру (/без жиру/, [беиж:и'ру]), зженіть (/зжен′і'т´/, 

[ж:еин´і'т´]) звук [ж:] є комбінаторним виявом двох фонем /з/ та /ж/, 

який виник в результаті сучасної повної регресивної асиміляції за 

місцем творення: [з←ж] → [жж] → [ж:]. У фонетичному слові ріс 

же (/р´іс же/, [р´і'ж:е]) звук [ж:] – комбінаторний вияв фонем /с/ та 

/ж/, який виник внаслідок сучасної повної регресивної асиміляції за 

місцем творення та дзвінкістю: [с←ж] → [жж] → [ж:]. Звук [ж:] 

також виступає комбінаторним виявом фонем /ш/ та /ж/ у слові 

говориш же (/говориш же/, [гово'риеж:е]), він є результатом сучасної 

повної регресивної асиміляції за дзвінкістю. Звук [ж] є 

комбінаторним виявом фонеми /з/ у слові безшовний (/безшовний/, 

[беижшо'ўниĭ]). Він з’явився в результаті сучасної часткової 

регресивної асиміляції за місцем творення: [з←ш] → [жш]. 

Від   іменників   Карпати,   злість,   день,   соловей   утворіть   

прикметники   за допомогою суфіксів -ськ- або -н-, запишіть твірні і 

похідні слова фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями  і з’ясуйте,  які в них відбуваються фонетичні або 

морфонологічні  зміни. 

Карпати – карпатський: /карпати/, [карпа'ти] –/карпатс′кий/, 

[карпа'ц´киĭ]; у  слові карпатський відбувається повна двохетапна 
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асиміляція: 

1) часткова регресивна асиміляція  за способом творення  і  

м’якістю: [т←с′]  → [ц′с′]; 

2) повна прогресивна асиміляція за способом творення: : 

[ц′→с′]→ [ц′]. 

Злість – злісний:  /зл′іст´/,  [з’л′і'с’т′] – /з’л′існий/, [з’л′і'сниĭ]; і 

в слові злість, і в лексемі злісний відбувається сучасна регресивна 

асиміляція за м’якістю:[з←л′] → [з’л′], а в слові злість асиміляції за 

м’якістю зазнає також і звук [с]: [с←т′] → [с’т′], в похідному ж 

прикметнику фонетичних умов для такого пом’якшення немає 

(внаслідок історичного спрощення звука і фонеми /тʹ/), а тому 

фонема /с/ реалізується у своєму головному вияві – твердому 

звукові. 

День – денний: /ден´/, [де'н´] – /денний/, [де'н:иĭ]; при 

утворенні прикметника відбувається морфонологічне чергування /н/-

/н´/, на звуковому рівні спостерігаємо комбінаторний вияв двох 

однакових фонем /н/, /н/ – довгий звук [н:]. 

Соловей – солов’їний: /соловей/, [солове'ĭ] – /соловйіний/, 

[солоўйі'ниĭ]; з погляду морфонології при утворенні прикметника 

відбувається чергування голосних фонем /е/-/Ø/, на фонетичному 

рівні в слові соловей у позиції кінця слова після голосного фонема 

/й/ реалізується у своєму позиційному вияві [ĭ]; умови існування 

нескладового звука [ў] створюються у похідному прикметнику (після 

голосного перед приголосним). 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ФОНЕТИКИ, ФОНОЛОГІЇ, ОРФОЕПІЇ, 

ГРАФІКИ, ОРФОГРАФІЇ 
 

АКАННЯ –   нерозрізнення о – а, е – а   в ненаголошеній позиції,   

заміна о,е на звук а(вода, сестра – вада, с´астра). 

АКОМОДАЦІЯ (лат. accomodacio – пристосування) – один з видів 

комбінаторних змін звуків: пристосування вимови голосного й 

приголосного, що стоять поруч. У сучасній українській мові, 

наприклад, приголосні перед лабіалізованими голосними о, у 

огублюються: д
о
очка, т

о
уман., а голосні заднього ряду під впливом 

сусідніх м’яких приголосних стають більш передніми: д′.акувати, 

са.д′іть. 

АКУСТИЧНА ТЕОРІЯ СКЛАДУ, теорія сонорності, теорія 

висхідної гучності – теорія, що розглядає склад як сполуку звуків з 

більшим чи меншим ступенем гучності. Голосний, як найгучніший 

звук, приєднує до себе менш гучні звуки – нескладотворчі, тобто 

приголосні.  Згідно з цією теорією межа між складами проходить у 

місці найменшої гучності. 

АКЦЕНТ (лат. accentus – наголос) 1. Те саме, що наголос. 2. 

Діакритичний знак, за допомогою  якого  на  письмі  позначається  

наголос  (ногá  –  мн.  нóги).    3.  Своєрідне вимовляння звуків 

нерідної мови, зумовлене артикуляційною базою рідної мови 

(іншомовний А), або сукупність особливостей вимови, характерних 
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для певного діалекту і не властивих літературній мові, зумовлена 

недосконалим володінням її нормами (діалектний А.). 

АКЦЕНТОЛОГІЯ (від лат. accentus – наголос і грец. ιόγνο – слово, 

вчення) – розділ мовознавства, що вивчає акцентні (просодичні) 

засоби мови. 

АЛОФОН ( від грец. άιινο – інший і  ζωλή – звук) – варіант 

фонеми, її звуковий вияв у певній фонологічній позиції. 

АЛФАВІТ (грец. άιζάβεενο, від назв перших літер грецького 

алфавіту – альфа та бета (віта), абетка, азбука  – сукупність усіх 

букв або складових знаків, прийнятих у писемності будь-якої мови і 

розташованих у певному усталеному порядку. 

АПОСТРОФ (’) (від грец.  άπόδεξνζνο – звернений убік) – 

надрядковий значок у вигляді коми,   яким   передають   на   письмі   

роздільну   вимову   твердих   приголосних   перед наступними я, ю, 

є, ї (п’ять, під’їзд, пір’я, Лук’ян). 

АРТИКУЛЯЦІЙНА ТЕОРІЯ СКЛАДУ – теорія, згідно з якою 

склад утворюється шляхом артикуляторного м’язового напруження, 

що зростає в напрямку до вершини складу (голосного) і спадає на 

його межі. 

АРТИКУЛЯЦІЯ (лат. articulatio – розчленування, від articulare – 

розчленовувати, чітко вимовляти) – робота органів мовлення в 

процесі мовотворення. 

АСИМІЛЯЦІЯ (лат. assimilatio – уподібнення) – вид комбінаторних 

змін звуків: артикуляційне уподібнення звуків один до одного в 

межах слова або словосполучення. А. виникає між звуками одного 

типу (голосних з голосними, приголосних з приголосними). 

Розрізняють повну і часткову А. – залежно від ступеня уподібнення 

звуків. Вплив попереднього  звука  на  наступний  є  прогресивною  

А.,  а  наступного  на  попередній  – регресивною. Взаємодіяти 

можуть сусідні звуки (контактна А.) і звуки на відстані (дистантна 

А.). А. приголосних буває за місцем і способом творення, твердістю, 

м’якістю, участю голосу (глухістю, дзвінкістю), а голосних – за 

рядом, підняттям, огубленням (лабіалізацією). 

АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ЗВУКІВ – різні способи 

дослідження мовних звуків. Розрізняють три основні аспекти 

вивчення мовних звуків – акустичний (фізичний), 

фізіологічний(артикуляційний), соціальний (функційний). Перший 

аспект передбачає вивчення акустичних властивостей звука, його 

якостей залежно від періодичності коливань, що становлять джерело 

звукових хвиль, тобто їх вияву у вигляді музичних тонів чи шуму; 
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висоту звуків, що зумовлюється кількістю коливань за певну 

одиницю часу; інтенсивність, що залежить від амплітуди і частоти 

коливань; тембр, залежний від поєднання  основного  і  додаткових  

тонів.  За  акустичними  властивостями  звуки поділяються на 

голосні і приголосні, дзвінкі і глухі,  високої і низької тональності. 

Другий аспект –   це дослідження роботи органів мовлення в 

процесі творення звука. На основі артикуляційних ознак звуки 

діляться на голосні і приголосні; голосні поділяються на переднього, 

середнього, заднього ряду, високого, середнього низького підняття, 

огублені і неогублені, а приголосні   – на губні, передньоязикові, 

середньоязикові, задньоязикові і т.д. Третій аспект – це вивчення 

функцій звука у слові, найважливішими з яких є розпізнавальна   й   

розрізнювальна.   Цей   аспект   найважливіший   для   лінгвіста,  

який передусім вивчає звук як функційну одиницю мови, тобто 

фонему. 

АФРИКАТИ  (лат.  affricata  –  притерта,  від  affricare  –  терти)  

–  зімкнено-щілинні приголосні – складні приголосні звуки, 

артикулюючи які розкриваємо зімкнення і повітря проходить з 

тертям через щілину. До них належать звуки [ц], [ц´], [ч], [ч’], [ǯ], 

[ǯ’], [ӡ], [ӡ´]. 

БОКОВІ ПРИГОЛОСНІ, латеральні приголосні – приголосні, при 

вимові яких зімкнення язика із зубами або альвеолами залишається 

непорушним, але обидва боки язика не притискуються до зубів, а  

утворюють щілину, крізь яку проходить струмінь видихуваного 

повітря. До них належать приголосні [л], [лʹ]. 

БУКВЕНО-ЗВУКОВЕ  ПИСЬМО  (інші  назви  –  алфавітне,  

літерно-звукове,  фонемо-графічне) – письмо, де кожен графічний 

знак (буква) передає окремий звук (фонему).  

ВЕЛИКА  ЛІТЕРА,  велика  буква  –  графема  в  системі  

алфавіту,  протиставлена  за написанням і функціонально малій 

літері. 

ВИБУХ, експлозія – миттєве розмикання органів мовлення під 

натиском видихуваного струменя повітря. Внаслідок В. утворюються 

вибухові (проривні, експлозивні) приголосні – [п], [т], [к], [б], [д], [ґ]. 

ВИПАДНІ ЗВУКИ – звуки, що випадають у корені або в суфіксі при 

словозміні чи словотворі, тобто чергуються з нулем звука (в 

українській мові це насамперед звуки о,е): сон  – сну, день – дня. 

ВИТРИМКА – одна з фаз вимови приголосного: саме звучання 

звука. 

ВІБРАНТИ (лат. vibrans (vibrantis)  – дрижачий) – дрижачі 
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приголосні звуки (напр. звук р в українській мові). 

ВІДКРИТИЙ СКЛАД – склад, що закінчується на голосний звук. 

Напр. у слові весна два відкриті склади: ве-сна. В сучасній 

українській мові переважають відкриті склади.  

ВІДСТУП  –  одна  з  фаз  вимови  приголосного  звука:  повернення  

органів  мовлення  у початкове положення. 

ВОКАЛІЗМ  (від  лат.  vocalis  –  голосний  звук)  –  система  

голосних  звуків  мови  або діалекту на певному етапі  їхнього 

розвитку. 

ГАПЛОЛОГІЯ  (від грец. άπιόο – простий і ιόγνο – слово) – 

різновид діерези,  спрощення морфемного або звукового складу 

слова внаслідок випадіння одного з двох сусідніх однакових чи 

подібних складів або окремих звуків під дією дисиміляції (Ісус із 

Іісус, розм. сьодні  із сьогодні, довгобразий із довгообразий). 

ГАРМОНІЯ ГОЛОСНИХ (грец. αξκνλία – співзвучність, 

злагодженість) – особливий вид регресивної асиміляції голосних у 

суміжних складах: попередній голосний певною мірою 

уподібнюється до наступного за підняттям або лабіалізацією. Напр., 

ненаголошений [е] перед наступними наголошеними голосними 

вищого підняття [и], [і], [у]  наближається до [и] або чергується з 

ним  (меитú, у сеил´í, беирý або митú, у сил´í, бирý), а перед 

голосними [е], [а] зберігає свою якість (метé, мелá). 

ГЛАГОЛИЦЯ – (від. старослов’ян. глаголъ «слово», глаголати 

«говорити») одна з найдавніших  слов’янських  систем  письма  

(азбук).  Більшість  фахівців  вважає,  що  її створив близько 863 

року слов’янський просвітитель Кирило для потреб першої 

міжслов’янської літературної мови – старослов’янської мови. 

ГЛУХІ ПРИГОЛОСНІ – приголосні, при вимові яких голосові 

зв’язки не дрижать, а утворюють між собою щілину, крізь яку 

проходить струмінь видихуваного повітря: [п], [п’], [т], [тʹ], [к], [к’], 

[ц], [цʹ], [ч], [ч’], [с], [сʹ], [ф], [ф’], [ш], [ш’],  [х], [х’]. 

ГОЛОВНИЙ ВАРІАНТ ФОНЕМИ, головний вияв фонеми – звук, 

мінімально залежний від сусідніх звуків та від позиції в слові. 

ГОЛОС  – звуковий потік, що утворюється в гортані 

завдякиперіодичним коливанням голосових зв’язок при проходженні 

через них повітряного струменя. 

ГОЛОСНІ ЗВУКИ, голосівки – звуки мовлення, в основі яких 

лежить музикальний тон (голос), утворюваний при розкритому 

мовному каналі внаслідок коливань голосових зв’язок  і  дальшої  

модифікації  у  надгортанних  порожнинах.  В  українській  мові  є  
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6 голосних звуків, що виступають у максимально незалежній позиції: 

[а], [о], [у], [е], [и], [і].  

ГОЛОСОВІ ЗВʼЯЗКИ – два ряди симетричних м’язових волокон на 

щитоподібному хрящі.  Між  ними  при  вдиханні  повітря  

утворюється  щілина  у  вигляді  трикутника (голосова щілина). Під 

час вимови вільні краї голосових зв’язок зближуються по всій 

довжині і струмінь повітря, що виходить із легень, натикається на 

перепону – зімкнені голосові зв’язки. Періодичне зімкнення і 

розімкнення утворюють періодичні коливання повітря, що 

сприймаються як музикальний тон (голос). Якщо між голосовими 

зв’язками з’являється щілина, виникає шепіт.  

ГРАЖДАНСЬКИЙ ШРИФТ, «гражданка» –  шрифт, який почали 

застосовувати в Росії у книжках світського характеру після 

проведеної 1708-1710 рр. реформи замість давнього шрифту, 

базованого на кирилиці. 

ГРАФЕМА (від грец. γξαζή – запис, накреслення) – найменша 

смислорозрізнювальна одиниця писемної мови, що відповідає 

фонемі в усному мовленні. В українській мові розрізняють 33 

графеми. 

ГРАФІКА  (грец.  γξαζηθή,   від  γξάζω   –  писати)  –  сукупність  

усіх  рукописних  та друкованих знаків певної писемності 

(графеми, розділові знаки, шрифтові різновиди та ін.), а також 

розділ мовознавства, що вивчає співвідношення писемних знаків зі 

звуковою системою мови. 

ГУБНІ ПРИГОЛОСНІ – приголосні, що утворюються за участю 

губ. Поділяються на губно-губні б, п, м, в, що утворюються при 

змиканні або зближенні нижньої губи з верхньою, та губно-зубні в, 

ф, що утворюються нижньою губою і верхніми зубами. 

«ДЕВʼЯТКИ ПРАВИЛО» – правило, за яким згідно з сучасним 

правописом після приголосних звуків д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р іншо-

мовне і перед наступними приголосними слід передавати через и. 

ДЕНАЗАЛІЗАЦІЯ – (від лат. de- – префікс зі значенням віддалення, 

припинення, скасування, усунення і назалізація) – втрата носової 

артикуляції, перехід носового голосного в ротовий. 

ДЕПАЛАТАЛІЗАЦІЯ – (від лат. de- – префікс зі значенням 

віддалення, припинення, скасування, усунення  і палаталізація), 

диспалаталізація – втрата м’якості приголосних.  

ДЕФІС (-), рисочка, розділка (нім. Divis – риска, від лат. divisio – 

поділ, розчленовування) – розділовий знак, коротка горизонтальна 

рисочка, що вживається між частинами деяких типів складних слів, 
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позначення переносу частини слова в інший рядок, а також при 

скороченні слова. 

ДЗВІНКІ  ПРИГОЛОСНІ –  приголосні, при вимові яких дрижать 

голосові зв’язки: [б], [б’], [в], [в’], [д], [д´], [ʒ], [ʒʹ], [з], [зʹ], [ǯ], [ǯʼ], 

[ж], [жʼ], [ґ], [ґʼ], [г], [гʼ], [м], [мʼ], [н], [нʹ], [л], [лʹ], [р], [рʹ], [й]. 

ДИГРАФ  – ( від грец.δί(ο) – двічі і γξάζω – пишу), диграма – 

сполучення двох чи більше букв, що передають один звук (напр. дж, 

дз в українській мові). 

ДИКЦІЯ (лат. dictio – вимова) – чітка, виразна вимова звуків. 

ДИСИМІЛЯЦІЯ (лат.dissimilatio – розподібнення) – один з видів 

комбінаторних змін звуків: розподібнення приголосних у межах 

слова. Розрізняють регресивну Д. (зміну звука під впливом 

наступного) і прогресивну (зміну звука під впливом попереднього). 

Можлива Д. сусідніх звуків (контактна Д.) і звуків, розділених 

іншими звуками (дискантна Д.). І контактна і дискантна Д. може бути 

прогресивна і регресивна. 

ДИСТРИБУЦІЯ ЗВУКА(англ. distribution – розподіл, 

розповсюдження, від лат. distributio – поділ, розподіл) – сукупність 

усіх оточень, у яких зустрічається звук, на відміну від оточень, у 

яких він зустрічатись на може. Напр., звук [и] в українській мові 

зустрічається переважно після твердих приголосних і не 

зустрічається після м’яких і пом’якшених приголосних звуків. 

ДИФЕРЕНЦІЙНА ОЗНАКА, дистинктивна ознака, розрізнювальна 

ознака – ознака, яку використовують для розрізнювання звукових 

одиниць (напр.. звукових виявів фонеми).  

ДИФТОНГ (грец. δίζϑνγγνο, від δίζ – двічі та ϑνγγνο – звук), 

двозвук – поєднання двох голосних звуків в одному   складі (напр. 

дифтонг і̂е у   наголошеному складі в північноукраїнських говорах: 

ді̂ед, лі̂ес). 

ДІАКРИТИЧНІ ЗНАКИ, діакритики (грец. δηαθξηεηθόο – 

розрізняльний, розпізнавальний) надрядкові, підрядкові 

середньорядкові знаки, які вживаються для уточнення значень 

окремих літер (напр.. знак м’якості (ʹ) (мінута), пом’якшення (’) 

(апостроф) чи наголосу (ˡ) у фонетичній транскрипції). 

ДІЕРЕЗА  –  (грец.    δηαίξεδίο  –  розділення)  –  втрата звука  чи  

складу в мовленнєвому потоці, напр.  бороздна – борозна, 

курноносий – курносий. 

ДОВГІ ЗВУКИ – звуки, що характеризуються більшою тривалістю 

звучання порівняно з іншими звуками. У сучасній українській мові 

довгих голосних немає, а довгі приголосні існують, і виникли вони 
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або внаслідок збігу двох однакових приголосних між морфемами 

(від:ати), або внаслідок історичної (житьѥ - житʹтʹе - житʹ:а) чи 

сучасної (дивишсʹа - дивисʹ:а) повної асиміляції приголосних. 

ДРАГОМАНІВКА – фонетичний правопис, який опрацювала в  70-

их  рр. 19 ст. у Києві група українських філологів   під керівництвом 

П. Житецького (до неї входив і М.Драгоманов)  для укладання 

словника української мови.  За цим правописом кожен звук 

позначався окремою літерою, тому з української азбуки вилучено 

букви я, ю, є, ї, щ, а також й, який запропоновано замінити 

латинським j. Якщо букви я, ю, є позначали два звуки, їх 

замінювали   двома  літерами із початковою j, тобто jа, jу, jе ( напр. 

моjа), якщо вони позначали один звук, то перед ними а, у, е потрібно 

було  писати ь (синьа). Замість ї, щ слід вживали jі, шч  відповідно 

(jісти, дошч). 

ДРИЖАЧІ  ПРИГОЛОСНІ, вібранти  –  приголосні,  при  вимові  

яких  відбувається ритмічне  зімкнення і розімкнення зігнутого 

кінчика язика з альвеолами, унаслідок чого мовленнєві органи  

дрижать (утворюють вібрацію). До них належать звуки [р], [рʹ]. 

ЕКСКУРСІЯ  (лат.  excursio  –  початок),  початок  –  одна  з  фаз  

вимови  звука:  вихідне положення органів мовлення при вимові 

певного звука. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА   ФОНЕТИКА  –  розділ   фонетики,   що   

вивчає   акустичні властивості мовних звуків, їхню артикуляцію за 

допомогою спеціальних приладів.  

ЕКСПІРАТОРНА  ТЕОРІЯ  СКЛАДУ – теорія,  що  пояснює  

творення  складу  в результаті  м’язового  напруження  голосових  

зв’язок,  через  що  видихуваний  струмінь повітря тече не плавно, а 

утворює поштовхи, тобто склади. 

ЕНКЛІТИКА  (грец.  έγλθιηεηθή –  нахилена,  від.  έγλθιζω  –  

нахиляюся)  –  слово  без наголосу, яке стоїть перед словом з 

наголосом, утворюючи з ним одне фонетичне слово.  

ЕПЕНТЕЗА (грец. έπέλϑεδηο – вставка) – поява неетимологічного 

звука між двома іншими для полегшення вимови (напр. е у формі 

земель ← земль). 

ЖЕЛЕХІВКА – український фонетичний правопис в Західній 

Україні в останній чверті 19 століття, який створив на основі 

фонетичного принципу правопису Є. Желехівський для свого 

«Малоруско-німецкого словаря». Однією з особливостей цього 

правопису було позначення буквою і голосного [і] після твердих 

приголосних (дім, стіл), а літерою  ї – після м’яких (дїло, сїм). 
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ЗАГАЛЬНА ФОНЕТИКА – розділ фонетики, що вивчає спільні для 

багатьох мов звукові закони, тобто загальні закономірності творення 

звуків, їхніх сполук, впливу одних на інші, акустичні й артикуляційні 

властивості тощо, і служить основою для вивчення звукових 

особливостей окремих мов. 

ЗАДНЬОЯЗИКОВІ ПРИГОЛОСНІ – приголосні [ґ], [ґ’], [к], [к’], 

[х], [ х’] що творяться внаслідок активної артикуляції задньої 

частини спинки язика. 

ЗАКРИТИЙ  СКЛАД  –  склад,  що  закінчується  на  приголосний  

звук.  Напр.  у  слові понеділок останній склад закритий: по-не-ді-

лок. 
ЗВУК – найдрібніша акустико-артикуляційна одиниця мовлення, 

конкретний варіант фонеми як звукового інваріанта в системі мови. 

Звук у фонетиці розглядають у трьох аспектах: акустичному 

(слухове враження, яке викликає звук), артикуляційному (робота 

органів мовлення при вимові звука), функційному (розрізнення 

знакових одиниць мови, до складу яких входить звук). 

ЗВУКОВІ ЗАКОНИ, фонетичні закони – регулярні звукові 

відповідності між різновидами тих самих слів в одній мові або 

споріднених мовах (напр., чергування о, е  у відкритому складі з  і – 

в закритому в українській мові:  коза – кіз, семи – сім).  

ЗІМКНЕНО-ПРОРИВНІ  ПРИГОЛОСНІ  –  звуки,  при  вимові  

яких  активний  орган мовлення змикається з пасивним, а струмінь 

видихуваного повітря прориває це зімкнення (звуки [б], [б’], [п], [п’], 

[д], [дʹ], [т], [тʹ], [ ґ], [ґ’], [ к], [кʼ]  в українській мові). 

ЗІМКНЕНО-ПРОХІДНІ ПРИГОЛОСНІ, напіввідкриті – 

приголосні, при артикуляції яких активні й пасивні органи мовлення 

утворюють водночас зімкнення, а повітря проходить крізь щілину в 

іншому місці. До них належать звуки [м], [м’], [н], [нʹ], [л], [лʹ], [р], 

[рʹ]. 

ЗІМКНЕНО-ЩІЛИННІ ПРИГОЛОСНІ,  африкати (лат. affricata – 

притерта, від affricare – терти) – складні приголосні звуки, 

артикулюючи які розриваємо зімкнення, і повітря проходить з тертям 

через щілину. До них належать звуки [ц], [ц´], [ч], [ч’], [ǯ], [ǯ’] [ӡ], 

[ӡ´]. 

ЗНАК МʼЯКШЕННЯ, м’який знак – тридцять перша буква 

українського алфавіту, якою позначають м’якість попереднього 

приголосного (сіль, сьогодні)  або роздільну вимову (ательє, 

коньяк). 
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ЗНАК ОКЛИКУ (!) – розділовий знак для відображення на письмі 

вигуку, окличної інтонації. 

ЗНАК ПИТАННЯ (?) – розділовий знак для відображення на письмі 

питальної інтонації.  

ІДЕОГРАФІЧНЕ ПИСЬМО – (від  грец. ίδέα –ідея, думка і γξάζω 

– писати) – письмо, яке передавало абстрактні поняття, втілені в 

семантиці слова, з допомогою усталеного набору  зображень або 

графічних символів.  Напр. знак, що зображав ногу, міг означати 

«іти»,  «ходити»,  «стояти» і  т.д.  Це  письмо  прийшло  на  зміну 

піктографічному  в  4-3 тисячолітті до н.е. 

ІКАВІЗМ – розвиток звука і на місці давніх ѣ, о, е., що є 

прикметною звуковою рисою української мови. 

ІКАННЯ – вимова звука [і] на місці голосних неверхнього підняття. 

ІНТОНАЦІЯ – (від лат. intonare – голосно вимовляти) – сукупність 

звукових мовних засобів, завдяки яким передається смисловий, 

емоційно-експресивний і модальний характер висловлювання, а 

також стилістичне забарвлення тексту, індивідуальні особливості 

виражальних засобів мовця. І. включає мелодику, інтенсивність, 

тривалість звучання, фразовий і логічний наголоси, ритм, тембр, 

паузи, темп мовлення. 

ІСТОРИЧНА ФОНЕТИКА – розділ фонетики, який вивчає звукові 

зміни, що відбулися в мові  від найдавніших часів її існування до 

сьогодні. 

ЙОТАЦІЯ – поява звука й на початку слова або між голосними 

(ягня пор. агнець, радійо (в розм. мовленні)). 

КИРИЛИЦЯ – одна з найдавніших  систем слов’янського письма 

(азбук). Названа на честь творця слов’янської писемності 

просвітителя Кирила. Більшість сучасних фахівців вважає, що 

Кирило близько 863 р. скомпонував глаголицю, що її в давнину 

йменували куриловицею (кириловицею). Оскільки глаголицю було 

забуто, її назву перенесли на іншу слов’янську азбуку. 

КОМА (,) (лат. comma – первісно – частина періоду, цезура, від грец. 

θόκκα – карбування) – розділовий знак для відокремлення слів, 

словосполук і простих речень у складному реченні. 

КОМБІНАТОРНИЙ ВАРІАНТ ФОНЕМИ  – звук, що його 

вимовляємо замість головного вияву під впливом іншого звука 

(напр. звук [дʹ] у слові боро[дʹ]ба є комбінаторним виявом фонеми 

/тʹ/ перед наступним дзвінким [б]). 

КОМБІНАТОРНІ ЗМІНИ ЗВУКІВ – фонетичні зміни, зумовлені 

взаємодією звуків у мовленні. Розрізняють три основні типи К.з.з. – 
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асиміляцію, дисиміляцію, акомодацію, а також  їх  особливі  вияви  –  

гаплологію,  епентезу,  діерезу,  метатезу,  які  виникають  на основі 

асиміляції та дисиміляції. 

КОМПЛЕКСНА ТЕОРІЯ СКЛАДУ –   теорія, згідно з якою 

склад  – це комплексне явище, що є наслідком дії акустично-

артикуляторних, просодичних і фонологічних чинників. 

КОНСОНАНТИЗМ (від лат. consonans (consonantis) – приголосний 

звук) – система приголосних   фонем   у   мові.   У   сучасній   

українській   літературній   мові   систему консонантизму 

утворюють 32 приголосні фонеми. 

КОРЕЛЯЦІЯ (лат. correlatio – співвідношення) – ряд фонематичних 

протиставлень за однією диференційною ознакою. Для системи 

приголосних фонем сучасної української мови характерна кореляція 

за дзвінкістю –  глухістю (б – п) і твердістю – м’якістю (н - нʹ). 

КОРОТКІСТЬ – коротка часокількість голосного або приголосного 

звука. 

КРАПКА (.) – розділовий знак, який ставиться в кінці речення. 

КРАПКА З КОМОЮ (;) – розділовий знак, що вживається в 

складному реченні для поділу відносно самостійних його частин, 

означаючи паузу, більшу за кому і меншу за крапку. 

КУЛІШІВКА – український фонетичний правопис, що його 

застосовував П.  Куліш у «Записках о Южной Руси» (т. І, 1865) та 

«Граматці» (1857), а потім у журналі «Основа», який  видавав 1861-

62  р.  в Петербурзі  разом із  В.  Білозерським та М.  

Костомаровим. Однією з прикметних рис цього правопису було 

вживання букви і на позначення звука і будь-якого походження: з ѣ 

(літо), о, е (стілъ, жінка), а також звукосполуки йі (Вкраіна). 

ЛАБІАЛІЗАЦІЯ (лат. labialis – губний) – артикуляція деяких 

голосних звуків, коли губи протягуються вперед, утворюючи 

круглий отвір. В українській мові лабіалізованими є голосні 

заднього ряду о, у. 

ЛАПКИ (,, ’’, «») – парний видільний розділовий знак. У лапки 

беруться: 1) цитати; 2) слова,  що  їх  не  вважають  за  свої  або  що  

наводяться  з  відтінком  презирливого  чи іронічного  ставлення,  або  

слова,  вжиті  вперше,  або,  навпаки,  застарілі  та  незвичайні слова; 

3) пряма мова, коли наводиться без абзацу; 4) індивідуальні назви 

підприємств, організацій, наукових праць, літературних творів, газет, 

журналів, транспортних засобів та ін. 

ЛАТИНИЦЯ (від лат. Latinus – латинський, римський), латинка – 

одна з найдавніших систем письма, якою користувалися давні 
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римляни і яка лягла в основі письма більшості народів Західної 

Європи. 

ЛІГАТУРА (пізньолат. ligature – зв’язка, від лат. ligare – зв’язувати, 

з’єднувати) – 1) буква або знак фонетичної транскрипції, утворений 

із з’єднання двох букв або двох транскрипційних знаків, напр.ʤ (д і 

з); 2) сполучення двох і більше літер, що передають один звук (напр.  

укр. дж); 3) один графічний знак, що передає сполучення літера, 

склад або слово (напр. кирилична буква ѥ, яка виникла зі сполучень 

букв і та є). 

ЛІТЕРА (лат. lit(t)era – буква), буква – писемний або друкований 

графічний знак у складі алфавіту для позначення фонем, їхніх 

варіантів та деякий сполук фонем.  

МАКСИМОВИЧІВКА   –   історико-етимологічний   правопис,   що   

його   опрацював   і теоретично обґрунтував М. Максимович. 

Однією з прикметних рис М. є запровадження літер з діакритичним 

знаком ô, ê, û, î на позначення звука і різного походження (вôнъ, 

мêдъ, добрû, синîй). 

МЕТАТЕЗА (від грец. κεεάϑεδηο – переміщення, переставлення) – 

заміна в слові менш зручних для вимови звуків зручнішими (бондар 

із  колишнього боднар). 

МЕТОД ОПОЗИЦІЙ – встановлення класів одиниць мови на основі 

протиставлень їх за певними диференційними ознаками. Виник у 

фонетиці при класифікації мовних звуків. Опозиції бувають бінарні, 

напр.,  дзвінкі – глухі приголосні,  і багаточленні, напр. голосні 

високого, середнього і низького підняття. 

МИЛОЗВУЧНІСТЬ, евфонія – здатність фонетичної системи мови 

до мелодійного звучання, а також створення звукових образів у 

висловлюванні. До засобів милозвучності в сучасній українській 

мові, зокрема, належать: варіанти мовних одиниць (напр. 

прийменник в  і його варіанти  у, ув,  уві, ві ), спрощення в групах 

приголосних (тиждень – тижня), поява голосного між 

приголосними (весна – весен) і на початку слова (ржа – іржа), 

поява приголосного між голосним (паук – павук) тощо. 

МІНІМАЛЬНА ПАРА – два різні слова або дві форми того самого 

слова, що різняться однією фонемою (син - синʹ, дорога – дороги). 

МОВЛЕННЯ – процес реалізації мовної діяльності, єдиний 

об’єктивний прояв мови.  

МОВНИЙ  ПОТІК  –  суцільне  мовлення,  безперервна  мовна  

діяльність,  що  утворює взаємозв’язану послідовність звуків, слів, 

словосполук, висловів. 
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МОСКОВСЬКА ФОНОЛОГІЧНА ШКОЛА – фонологи, які в 

основу ідентифікації фонеми   кладуть її   здатність утримувати 

єдність морфеми, вважаючи, що фонема в тій самій морфемі може 

бути представлена різними звуками. Згідно з ученням М.ф.ш у 

першому корені пари слів легенький – легкий наявний головний вияв 

фонеми /г/ –  звук [г], а в другому – його комбінаторний варіант – 

звук [х], який виник унаслідок впливу наступного глухого [к]. На 

думку представників Санкт-Петебрурзької фонологічної школи, тут 

наявне чергування фонем /г/ і /х/. 

МОРФОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП ПРАВОПИСУ – збереження на 

письмі цілісного образу морфеми незалежно від її звучання, напр. 

збереження написань букв о, е, и в ненаголошених складах  тих слів, 

де ці звуки вимовляємо наближено до інших звуків (кожух, перо, 

синенький). 

МОРФОНОЛОГІЯ  – розділ мовознавства, що оформився на 

перетині морфології та фонології і вивчає закономірності 

функціювання  морфологічно зумовлених фонетичних засобів. 

Об’єктами М. є: 1) фонемна структура морфем; 2) комбінаторні 

звукові зміни, яким підлягають морфеми в окремих 

морфемосполуках; 3) чергування звуків, що виконують 

морфологічну функцію. 

НАГОЛОС – виділення складу в слові (словесний Н.), слова в 

синтагмі (синтагматичний Н.) або синтагми у фразі (фразовий Н.). В 

українській мові словесний наголос насамперед динамічний (у ньому 

наголошений склад виділяється з-поміж ненаголошених посиленням 

м’язової напруги), вільний, різномісний (може стояти на будь-якому 

складі слова), рухомий (змінює своє місце при зміні форм того 

самого слова: ногá – нóгу) і містить у собі часокількісний елемент 

(наголошений голосний відзначається більшою тривалістю 

порівняно  з  ненаголошеним).  У  багатоскладових  може  бути  два  

і  більше  наголосів: головний (позначається знаком ´)  і побічний 

(позначаються знаком`)   або побічні (тùхоплúнний, 

елèктрокàрдіогрàфія). 

НАЗАЛІЗАЦІЯ (франц. nasalization, від лат. nasus – ніс) – поява 

носового тембру в деяких звуках унаслідок опускання м’якого 

піднебіння та одночасного виходу повітря через рот і ніс. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ  (від  лат.  neutralis  –  що нікому не належить,  

нічий)  –  у фонології нерозрізнення,  збіг у якійсь позиції звукових 

виявів двох однакових фонем (проз´ба – збіг комбінаторного 

варіанта фонеми с´ з головним виявом фонеми з´).  
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НЕМИЛОЗВУЧНІСТЬ, какофонія – неприємне для слуху 

звучання, яке виникає при настирливому  повторенні  тих  самих  

звуків  і  звукосполук,  якщо  це  не  пов’язане  зі стилістичним 

завданням: «Часто згадувалась таємнича втеча хлопчиків». 

НЕНАГОЛОШЕНІ  ГОЛОСНІ  –  голосні  звуки,  які  не  несуть  

на  собі  наголосу  і характеризуються порівняно з наголошеними 

меншою напруженістю органів мовлення, меншою тривалістю, а 

отже, і меншою чіткістю артикуляції. У цій позиції звуки заднього 

ряду більше або менше переміщуються вперед, переднього – назад, 

високого підняття – вниз, високого – нагору. 

НЕПРИКРИТИЙ СКЛАД – склад, що починається голосним 

звуком. Напр. у слові але перший склад неприкритий: а-ле. 

ОГЛУШЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ – фонетичне явище, коли 

дзвінкий приголосний вимовляється як глухий, тобто відбувається 

нейтралізація дзвінких і глухих приголосних (легенький – лехко). 

ОДЗВІНЧЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ – фонетичне явище, коли 

глухий приголосний вимовляєтьсь як дзвінкий (великий – 

Велиґдень). 

ОКАННЯ – заміна в українських говорах а, у на о в ненаголошеній 

позиції на противагу аканню (переходу о в а) і уканню (заміні о на 

у), напр. уживання о замість а в середньополіських говорах  

(кортопля – ’картопля’) чи замість у в покутських говорах 

(поделко – ’пуделко’). 

ОПИСОВА ФОНЕТИКА –  розділ фонетики, який вивчає всі 

наявні в конкретній мові звукові одиниці, закономірності їх ужитку, 

звукові зміни, наголошування, інтонування та інші особливості 

звукового ладу мови певного періоду. 

ОРГАНИ  МОВЛЕННЯ  –  мовний  аппарат,  органи  людини,  що  

беруть  участь в утвореннні звуків. До органів мовлення належать: 

язик, губи, зуби, альвеоли, тверде і м’яке піднебіння, нижня 

щелепа, носова та надглоткова резонансні порожнини, бронхи, 

дихальне горло, гортань, легені, діафрагма. 

ОРФОГРАМА  –  (від  грец.  όξϑόο  –  правильний  і  γξάκκα  –  

писемний  знак,  літера)  – написання за відповідним правилом або за 

традицією, яке обирається з кількох можливих. Розрізняють літерну 

(буквену) і нелітерну (небуквену) О. за ознакою вибору з кількох 

варіантів  однієї  літери  чи  вибору з  кількох  варіантів  

правильного  написання  слова  – разом,  окремо, через дефіс чи 

з’ясування місця переносу з рядка в рядок.  

ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК, правописний словник – словник, 
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у якому в алфавітному порядку дано перелік нормативних 

написань слів та їх окремих форм на основі чинного правопису. 

Після виходу у світ нової редакції українського правопису (1990  і  

1993  роки)  1994  року  з’являється  створений  на  його  основі  

«Орфографічний словник  української  мови» С.  Головащука,  М.  

Пещак,  В.  Русанівського,  О.Тараненка (близько  120000 слів, а 

1999 близько  125000 слів). На основі цього словника укладено 

«Український   орфографічний   словник»   (2006,   165 000   слів)   і   

«Великий   зведений орфографічний  словник  сучасної  української  

лексики» за  ред.  В.  Бусела  (2003;  2004; 253000 слів). У США 

українська діаспора перевидавала правописний словник 

Г.Голоскевича 1930 року (Нью-Йорк, 1952 і 1962). В Україні цей 

словник перевидано 1994 і 

2006 року. 

ОРФОГРАФІЯ (грец. όξϑνγξαζία – правопис, від όξϑόο – 

правильний і γξάζω – писати) – історично сформована й 

загальноприйнята система правил щодо способів передавання 

звукового мовлення на письмі, яка разом із пунктуацією становить 

правопис даної мови. О. визначає правила передавання звуків 

(фонем) літерами, написання слів разом, окремо й через дефіс, 

уживання великої літери, правила переносу слів з рядка в рядок, а 

також регулює правила написання афіксів і закінчень відмінюваних 

слів. 

ОРФОЕПІЧНИЙ  СЛОВНИК  –  словник,  у  якому  зафіксовано  

норми  літературної вимови  біля  кожного  з  реєстрових  слів,  

поданих  в  алфавітному  порядку.  Вперше орфоепічні  норми  

сучасної  української  літературної  мови  зафіксовано  в  словнику- 

довіднику «Українська літературна вимова і наголос» (1973; 

укладачі І. Вихованець, С. Єрмоленко, Н. Сологуб, Г. Щербатюк). 

1984 року вийшов «Орфоепічний словник» М.Погрібного, а 2001-

2003 – «Орфоепічний словник української мови» в 2 томах. 

ОРФОЕПІЯ – (грец. όξϑνέπεηα – правильна мова, від όξϑόο  – 

правильний і έπνο – мова, слово) – 1. Сукупність вимовних норм 

літературної мови, що охоплюють правила вимови звуків і 

звукосполук у мовленнєвому потоці, правил наголошування слів, 

інтонування і ритмомелодики. 2. Розділ мовознавства, що вивчає 

норми літературної вимови. 

ПАЛАТАЛІЗАЦІЯ  (лат.  palatum  –  піднебіння)  –  пом’якшення  

приголосних  у певних фонетичних позиціях унаслідок додаткового 

підняття язика до піднебіння.  



334 

ПАНЬКЕВИЧІВКА  –  фонетико-етимологічний  український  

правопис,  що  його  уклав 1922 року І. Панькевич для шкіл 

Закарпаття на основі максимовичівки. 

ПАУЗА  (лат.  pausa  –  зупинка,  затримка,  від  грец.  παῦδηο  –  

перерва,  припинення)    – перерва в мовленнєвому потоці. 

Акустично П. – це відсутність звучання, фізіологічно – перерва в 

артикуляції звуків. 

ПЕРЕДНЬОЯЗИКОВІ ПРИГОЛОСНІ – приголосні, що 

утворюються за активної участі передньої частини язика. В 

українській мові це звуки [д], [т], [з], [зʹ], [с], [сʹ], [ʒ], [ʒʹ], [ц], [цʹ], 

[ж], [ж’], [ч], [ч’], [ш], [ш’], [ǯ], [ǯ’], [н], [нʹ], [л], [лʹ], [р], [рʹ]. 

ПЕРЕНОС СЛОВА – членування слова на письмі згідно з 

правилами переносу. Перенос слова здійснюється в тому разі, коли 

воно не вміщується в залишене місце рядка, тобто коли написана 

початкова частина завершує даний рядок, а решта переноситься на 

початок нового. 

ПИСЬМО – знакова система фіксації мови за допомогою умовних 

графічних засобів для передавання інформації на віддалі й 

закріплення її в часі.   Розрізняють чотири основні типи  письма  

залежно  від  смислового  обсягу  графічних  знаків:  піктографічне, 

ідеографічне, складове (силабічне) і буквено-звукове. 

ПІКТОГРАФІЧНЕ ПИСЬМО – (від лат. pictus – писаний фарбами, 

намальований і грец. γξάζω – писати) – найдавніший тип знакової 

фіксації мови: за допомогою малюнків (піктограм, тобто зображень 

на дереві, камені, глині предметів, дій і подій) схематично 

передавався  загальний  зміст  вислову  без  відображення  мовних  

особливостей  тексту (звуків, слів, граматичних форм). 

ПІВУСТАВ – різновид кириличного письма, що виник на основі 

уставу як його варіант і, відмовившись в ід  строгої геометричності 

написання літер в уставі, розвивався в напрямку спрощення 

написання букв, забезпечуючи більшу зручність і швидкість письма. 

ПІДНЯТТЯ – рух язика по вертикалі, що надає голосним звукам 

[а], [о], [у], [е], [и], [і] специфічного тембру. В українській мові 

існує чотири види П. язика: високе, високо- середнє, середнє, 

низьке. 

ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ – збільшення тривалості 

звучання м’яких ([дʹ], [тʹ], [цʹ], [зʹ], [сʹ], [нʹ], [лʹ ]) і пом’якшених 

([ж’], [ч’], [ш’]) приголосних унаслідок асиміляції звука [й], напр. 

судʹйа – судʹдʹа. 

ПОЗИЦІЙНИЙ ВАРІАНТ ФОНЕМИ  – звук, що вимовляється 
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замість головного вияву залежно від позиції в слові   (початкової, 

серединної, кінцевої) або від місця наголосу (напр. у слові ста[ў] 

звук [ў] є позиційним варіантом фонеми /в/ у кінці слова після 

голосного). 

ПОЗИЦІЯ (лат. position -- положення) фонологічна – позиція 

фонеми щодо іншої фонеми або щодо місця та наголосу в слові. 

Розрізняють сильну і слабку позицію. Сильна П. – позиція 

максимального звукового розрізнення. Для голосних це переважно 

наголошена позиція, для приголосних – перед голосними. Слабка П. 

– місце фонеми в слові, де її звуковий вияв залежить від впливу 

сусідніх звуків, місця слові (голосних і приголосних) чи наголосу 

(тільки голосних). 

ПОЧАТОК СЛОВА,  аблаут – перший звук слова. В українській 

мові слова найчастіше починаються одним приголосним або 

голосним звуком (весна, але), оскільки нагромадження приголосних 

і голосних для неї не характерне. 

ПРАВОПИС – сукупність загальновизнаних і загальнообов’язкових 

правил, що встановлюють способи передавання звукового мовлення 

на письмі. П. охоплює орфографію і пунктуацію. 

ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ, шелестівки – звуки мовлення, основою 

яких є шуми, що виникають унаслідок проходження видихуваного 

повітря через перепону, утворювану органами мовлення. 

ПРИКРИТИЙ  СКЛАД  –  склад,  що  починається  приголосним  

звуком.  Напр.  у  слові дерево всі склади прикриті: де-ре-во. 

ПРОКЛІТИКА (грец. πξνθιηεηθόλ, від πξνθιίλω – нахиляти вперед) 

– слово без наголосу, яке стоїть перед словом з наголосом і утворює 

з ним одну акцентну єдність. 

ПРОСОДІЯ (грец. πξνδωδηα – приспів, наголос) – надзвукові 

особливості мовлення: висота тону, часокількість, сила голосу.  Вони 

характеризують не окрему фонему, а цілий склад порівняно з іншими 

складами слова. 

ПРОТЕЗА (грец. πξόϑεδηο – виставлення), приставний приголосний 

– неетимологічний приголосний, який приєднується до початкового 

голосного в слові. В українській мові протетичними є приголосні в 

(она – вона), й (аз – йа), г (острий – гострий). 

РЕДУКЦІЯ (лат. reductio – повернення, відновлення) – зміна мовних 

характеристик голосних звуків, зумовлена їх ненаголошеністю. 

Розрізняють часокількісну і якісну Р. Часокількісна Р. – це 

скорочення часу тривалості звука. Якісна Р. – зміна в артикуляції 

голосного звука, напр. скорочення голосних  голосних у, і до ў, ĭ на 



336 

початку слова (уперед – ўперед, іти – ĭти ) чи наближення звуків е та 

и  один до одного в ненаголошеному складі (пеиро, носиеть ). 

РЕКУРСІЯ (лат recursio – кругообіг, від recursare – повертатися, 

бігти назад), відступ – одна з трьох фаз артикуляції звуків: 

повернення органів мовлення у вихідне положення. 

РИТМОМЕЛОДИКА  (від  грец.  ξζϑκόο – розмірність  і  

мелодика) – інтонаційно- семантична  та  ритмічна  організація  

мовлення,  що  визначається  його надсегментними ознаками. До Р. 

входить мелодика, динаміка, темп мовлення, акцентуаційні 

особливості, паузи, синтагматичне членування. 

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ – сукупність графічних знаків, що не 

належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення 

тих ознак писемної мови, які не можна передати літерами та 

іншими писемними позначеннями (цифрами, знаками рівності, 

подібності тощо).  Такими  знаками  є:  крапка,  кома,  крапка  з  

комою,  двокрапка,  тире,  дефіс,  три крапки, знак оклику, знак 

питання, лапки, дужки, скісна риска, абзац, проміжок. Їх 

використовують для членування тексту згідно із синтаксичними, 

смисловими, інтонаційними особливостями мови. 

РЯД – місце язика при просуванні в горизонтальному напрямі під 

час творення голосних, що надає їм специфічного тембру. В 

українській мові розрізняють голосні переднього [і], [и], [е] і 

заднього – [у], [о], [а] ряду. Чистих голосних середнього ряду в 

українській мові немає. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКА(ЛЕНІНГРАДСЬКА) ФОНОЛОГІЧНА  

ШКОЛА  –  фонологи, які в основу ідентифікації фонеми кладуть її 

диференційну функцію в слові і вважають, що звуки, що належать до 

однієї фонеми, повинні мати спільність в акустичному плані (бути 

близькими за звучанням). 

СВИСТЯЧІ ПРИГОЛОСНІ – приголосні, при вимові яких повітря 

проходить крізь вузьку щілину між зубами і язиком, унаслідок чого 

з’являється характерний присвист, що супроводжує їхню вимову: [з], 

[зʹ], [с], [сʹ], [ʒ], [ʒʹ], [ц], [цʹ]. 

СЕГМЕНТНІ ЗВУКОВІ ОДИНИЦІ, лінійні звукові одиниці – 

звуки, які вичленовуємо в мовленнєвому потоці і які  розташовані в 

лінійній послідовності. Це звук і склад, фонетичне слово, синтагма, 

фраза. 

СЕРЕДНЬОЯЗИКОВІ ПРИГОЛОСНІ – приголосні звуки, що 

утворюються за участю середньої спинки язика. В українській мові 
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до них належить звук [й].  Деякі вчені до них зараховують ще й  

м’які [дʹ], [тʹ], [нʹ], [лʹ]. 

СИЛА ЗВУКА, інтенсивність звука – акустична ознака звука, що 

залежить від амплітуди коливання   і   є   наслідком   ступеня   

м’язового   напруження   органів   мовлення.   С.з. вимірюється в 

децибелах. 

СИМВОЛІЗМ ЗВУКОВИЙ, звуковий символізм, фонетичний 

символізм – зв’язок між звучанням і значенням слова, який виникає 

внаслідок взаємодії різних видів відчуття.  

СИНКОПА (грец. δζγθνπή – обрубування, відсічення)  випадіння 

звука або групи звуків усередині слова: мона˂ можна, сʹонʹі ˂ 

сьогодні. 

СИНТАГМА (грец. δύλαγκα – букв. разом побудоване; поєднання, 

зв’язок) – ритміко- інтонаційна єдність, що складається з одного або 

кількох слів, об’єднаних у смисловому та інтонаційному відношенні. 

У реченні «Я бачив׀ дивний сон» (І.Франко) можна виділити дві 

синтагми, межі між якими позначено вертикальною рискою. С. 

створюється мелодикою, наголосом, темпом та паузою і збігається з 

видихувальною групою, тобто відрізком мовленнєвого ланцюжка, 

який вимовляється одним напором видихуваного повітря, без пауз. 

СКЛАД  –  фонетичне  слово  або  його  частина,  що  складається  з  

голосного,  до  якого можуть долучатися один або кілька 

приголосних (о – зер – це). Центром (вершиною) складу в 

українській мові здебільшого є голосний звук. Тому у слові стільки 

складів, скільки в ньому голосних. 

СКЛАДОПОДІЛ – визначення в слові кількості складів та меж між 

ними. Український С. ґрунтується на принципі наростання гучності 

звуків у складі – найвищу гучність мають голосні, середню – 

нескладотворчі [ĭ], [ў] та сонорні приголосні, найнижчу – решта 

приголосних, серед яких дзвінкі більш гучні від глухих. 

СКЛАДОВЕ (силабічне,  грец. δζιιαβηθόο, від δζιιαβή – склад) 

ПИСЬМО – письмо, у якому кожний графічний знак відповідав 

складові слова. Почало формуватися з 2 тисячоліття до н.е. 

Детальніше відображення фонетичної і граматичної будови мови 

досягалося тим, що до багатозначної ідеограми в кожному 

конкретному випадку додавали спеціальні знаки, які передавали суто 

звукові елементи слова чи його частин, або знаки- детермінативи для 

уточнення кола понять, до якого входило слово. 

СКОРОПИС – різновид письма давніх кириличних рукописів, що 

розвинувся для прискорення записів та економії часу у зв’язку із 
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застосуванням письма не тільки для найвищої культури, а й для 

практичних потреб. Для С. характерне зменшення розміру літер,  

розтягнення  їх  ушир,  розвиток  нових  написань  при  вжитку 

попередніх, розгонистість почерку, гачкуватість письма, сильне 

виділення окремих елементів літер, їхня непропорційність, 

скорочення й чисельні винесення над рядок. 

СОНОРНІ ПРИГОЛОСНІ (лат. sonorus – дзвінкий, гучний), 

сонанти – приголосні звуки, при творенні яких  голос переважає 

над шумом. В  українській мові до них  належать: губно-губні [в], 

[в’], губні носові [м], [м’], передньоязикові: плавні [л], [лʹ], носові 

[н], [нʹ], дрижачі [р], [рʹ], а також середньоязиковий [й]. 

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ – втрата одного із 

звуків у групах приголосних, що виникає або внаслідок занепаду 

колишніх щредукованих ь, ъ і зафіксована на письмі (чьстьныи – 

чесний), або вона з’являється внаслідок усунення немилозвучних 

сполук приголосних у живому мовленні і на письмі не фіксується 

(шістнадцять – шіснадцять). 

СТЯГНЕННЯ ГОЛОСНИХ – злиття двох сусідніх чи первісно 

розділених звуком  й (який з часом скоротився) двох голосних в 

один звук. В українській мові стягнулися здебільшого  голосні в 

групах айа, ойе, ейе, уйу, ийі, ійі, що передусім  спричинило появу 

стягнених  прикметникових  форм,  напр.  молода  ˂молодаа  

˂молодайа,  старе  ˂старее ˂старейе ˂старойе. 

СУПЕРСЕГМЕНТНІ ЗВУКОВІ ОДИНИЦІ,   нелінійні звукові 

одиниці – одиниці, що супроводжують лінійні одиниці, 

накладаючись на них. Це наголос, інтонація, ритмомелодика тощо. 

ТАКТ (нім. Takt, від лат. tactus – дотик), ритмічна група – одиниця 

членування мовленнєвого тексту, пов’язана з ритмом. Такт містить 

наголошений склад з одним чи кількома ненаголошеними складами, 

рідше – тільки наголошений склад. Кількість ненаголошених складів 

Т. у прозовому тексті здебільшого не перевищує 7, найбільш 

частотними є Т. з 2–4 складами. 

ТЕМП (італ. Tempo, від лат. tempus – час) – часова характеристика 

усного мовлення, його швидкість, тобто кількість одиниць мовлення 

за хвилину або секунду. Буває повільний, уповільнений, середній, 

пришвидшений, швидкий. Т. є семантично вагомим елементом 

мовлення,   засобом   розрізнення   важливої/неважливої   інформації.  

Уповільнюючи   Т., мовець  виділяє  інформативно  важливу  

частину  фрази  або  слова. Натомість  вставні конструкції, що 

містять другорядну інформацію, вимовляються швидше, ніж усе 
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речення.  

ТИЛЬДА (~) (ісп. tilde, від лат. – titulus – напис) – розділовий знак 

у вигляді хвилястої рисочки розміру дефіса або тире, який може 

бути як рядковий, надрядковий і підрядковий і  найчастіше 

використовується  в словниках,  де замінює  слово  або  його  

частину,  що повторюється. 

ТИРЕ(–) (франц. tiret, від tirer – тягнути) – розділовий знак у 

вигляді горизонтальної риски, що використовується в простому або 

складному реченні. 

ТИТЛО  (лат. titlus, грец. είεινο – напис) – надрядковий знак, який у 

староукраїнській мові вказував на скорочене написання слів (пропуск 

однієї або кількох букв) або ставився над буквами, вжитими з 

числовим значенням. 

ТОН (лат. tonus – звук, від грец. εόλνο – напруження) – 

акустичний компонент звука, пов’язаний з частотою коливання 

напружених голосових зв’язок. Сприймається як мелодична   ознака 

звучання поряд з інтенсивністю (силою) звука та його довготою 

(тривалістю, часокількістю). Т. складається  з основного тону, що є 

нижнім рівнем Т. і становить його  звукову основу, та формантів з 

різними частотами коливання повітря. Основний Т. є головним 

фактором інтонаційної характеристики звука, тому аналіз інтонації 

різних мов базується на змінах частоти основного тону. 

ТРАНСКРИПЦІЯ (лат. transcription – переписування)  – спеціальна 

система письма, яку застосовують для точного відтворення 

звукового або фонемного складу слів і текстів. Розрізняють 

фонетичну і фонематичну транскрипції. Фонетична Т. – це засіб 

передавання на письмі усного мовлення з його звуковими 

особливостями. Вона ґрунтується на такому принципі: кожна буква 

позначає на письмі лише той самий звук, а кожен звук передається 

завжди  тією  самою  буквою.  Фонематична  транскрипція  передає  

на  письмі  тільки фонемний склад  морфем, слів і текстів, а не 

відтінки звуків, у яких реалізуються фонеми. Для фонематичної Т. 

використовують точно визначену кількість знаків, що відповідає 

кількості фонем у мові. Для фонематичної транскрипції одиниць 

сучасної української літературної  мови  вживають    38  знаків:  32  

на  позначення  приголосних  фонем,  6  – голосних. 

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ (лат. trans – через і littera – буква) – буквене 

передавання слів і текстів, записаних за допомогою однієї графічної 

системи, засобами іншої графічної системи  (на  відміну від  

транскрипції,  де  буквами  однієї  мовної  системи  передаються 
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звуки іншої). Напр. у  парах капричіо – капричо, Боккачіо – 

Боккачо  вживання в українському написанні  букви і – це 

застосування принципу транслітерації, її  відсутність – принципу 

транскрипції (і в італійській мові не вимовляємо, а тільки пишемо). 

ТРИ КРАПКИ, крапки (…) – розділовий знак у вигляді трьох 

поставлених поряд крапок, якими позначають на письмі 

незакінченість або перерваність  висловлювання, а також пропуск у 

тексті. 

УКАННЯ –заміна о звуком у в ненаголошеній позиції: курова, нуга. 

УСНЕ МОВЛЕННЯ – мова, втілена в звуках; одна з двох (поряд із 

писемним мовленням) форм існування мови. 

УСНЕ ПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЯ – різновид літературного 

мовлення, що використовується як форма мовця з колективним 

слухачем і характеризується специфічними мовними засобами 

впливу на аудиторію. 

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ВАРІАНТ ФОНЕМИ – звук, який можемо 

вимовляти замість головного варіанта в незалежній позиції (напр. 

губно-зубний [v]  замість двогубного [w] перед голосними [ е], [и] 

,[а]). 

ФОНЕМА (грец. ζώλεκα – звук, голос) – найменша неподільна 

одиниця мови, яка протиставлена іншим фонемам у системі мови і 

служить для творення та розрізнення слів і їхніх форм. Ф. виконує 

три основні функції: будівельну (конститутивну), коли вона виступає 

як одиниця мови, що входить до вищих мовних одиниць – морфем і 

слів; розрізнювальну (диференційну), коли вона виступає як 

одиниця розрізнення морфем і слів; ототожнювальну 

(ідентифікаційну), коли в ній об’єднуються близькі звукові відтінки. 

ФОНЕТИКА (грец. ζωλεεηθνο – звуковий, голосовий) – 1) звуковий 

лад мови; 2) розділ мовознавства, що його вивчає. 

«ФОНЕТИКА» – український фонетичний правопис, що його 

запропонував П. Куліш і ним користувались народовці. 

ФОНЕТИЧНЕ СЛОВО   – слово або словоформа, яке (яка) 

складається з одного наголошеного складу або містить кілька 

складів, згрупованих навколо наголошеного (йá, меинé, до ͜ мéнеи ). 

ФОНЕТИЧНІ ОДИНИЦІ – одиниці фонетичного рівня мови – 

сегментні (звук, склад, фонетичне слово, синтагма, фраза, текст) і 

суперсегментні (наголос, інтонація, ритмомелодика). 

ФОНЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП ПРАВОПИСУ –   передавання слів 

на письмі згідно з їх літературною вимовою, коли кожному звукові 

відповідає окрема літера: хата, душа.  
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ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБІР – вид мовного аналізу, при 

якому слово, записане фонологічною і фонетичною 

транскрипціями, поділяють на склади, з’ясовують їх типи, 

визначають  кількість  фонем і  дають  характеристики  головних  

виявів  усіх  фонем  та позиційних і комбінаторних варіантів  фонем 

(якщо вони наявні в слові). 

ФОНІКА  (від     грец.  ζνλή   –  звук,  голос)  –  звукова  

організація,  інструментування мовлення. 

ФОНОЛОГІЧНА СИСТЕМА –  сукупність фонем певної мови в 

їхніх взаємозв’язках. У складі Ф.с. сучасної української літературної 

мови нараховують 38 фонем.  

ФОНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ СКЛАДУ – теорія, згідно з якою 

склад становить голосна фонема або голосна фонема і властиве 

певній мові фонемне оточення з одного чи кількох приголосних, що 

групуються навколо цієї голосної. 

ФОНОЛОГІЯ (від грец. ζνλή – звук, голос і ιόγνο – слово,   вчення) 

– 1) розділ мовознавства, що вивчає звуки з погляду їх функціювання 

в мові – як фонеми; 2) фонологічний   рівень   мовної   структури.   

Дехто   з   учених   (М.   Трубецькой)   вважає фонологію 

самостійною науковою дисципліною, що користується 

лінгвістичними методами дослідження і відрізняється від фонетики, 

об’єктом якої є акустичні й фізіологічні властивості мовних звуків. 

Більшість же вчених сходиться на думці, що фонологія і фонетика 

становлять одну науку, яка вивчає різні аспекти того самого об’єкта 

– мовних звуків. 

ФРАЗА (від грец. ζξάδηο – спосіб висловлювання, стиль, зворот) – 

основна одиниця мовлення в його звуковій формі, яка має смислову 

цілісність та інтонаційну будову. Найчастіше   відповідає поняттю 

речення, хоч може бути і словом, парцельованою (відокремленою) 

частиною речення, послідовністю речень з певним інтонаційним 

малюнком. Слова в реченнях інтонаційно передусім об’єднує 

фразовий наголос, який при нейтральному мовленні зазвичай  стоїть 

на останньому слові (Хочу їсти). 

ФУЗІЯ (франц. fussion – злиття, з’єднання) – зміна звукового складу 

сусідніх морфем, що веде до стирання міжморфемних меж, злиття 

морфем. Ф. буває повна, за якої від афікса не залишається жодного 

звука (глиб-ок- ий + ш ˃ глиб-ш-ий) і часткова, за якої від афікса 

залишаються деякі звуки (рад-іс(ть) + н ˃рад –іс- н-ий). 

ЦЕКАННЯ – заміна [т′] звуками [ц′],[тц′], [ц′т] перед голосними або 
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в кінці слів (тц′ажко, мийуц′). 

ЧАСОКІЛЬКІСТЬ – відмінності в кількості часу, необхідного для 

вимови звука, тривалість звука. У сучасній українській мові, 

наприклад, наголошений голосний вимовляється довше, ніж 

ненаголошений, а тривалість довгих приголосних приблизно в 1,5 

раза більша, ніж коротких. 

ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ,  позиційне чергування – зміна одного 

звукового вияву фонеми іншим в межах тієї самої морфеми, 

зумовлена позицією звука чи впливом сусіднього звука у сучасній  

українській мові ( напр. у парі словоформ пéра – пеирó головний 

вияв фонеми /е/ чергується з її позиційним варіантом). 

ЧЕРГУВАННЯ ФОНЕМ, історичне чергування, морфонологічне 

чергування, традиційне чергування – зумовлена історичними 

причинами заміна однієї фонеми іншою (рука- ручка – руц′і), 

сполукою   фонем (робити – робл′у) або фонемним нулем (день – 

дня) в межах тієї самої морфеми, яка служать додатковим засобом 

слово- або формотворення.  

ШИПЛЯЧІ ПРИГОЛОСНІ – приголосні звуки [ǯ], [ǯ’], [ч], [ч’], 

[ж], [ж’], [ш], [ш’], які артикулюються кінчиком язика, який 

утворює на альвеолах і вище щілину, ширшу ніж при [з], [с], 

унаслідок чого при їх вимові між зубами, язиком, щоками й губами 

виникає шипіння. 

ШУМНІ ПРИГОЛОСНІ – приголосні, при вимові яких шум 

переважає над голосом (дзвінкі приголосні  [б], [б’], [в], [в’], [д], [д´], 

[ʒ], [ʒʹ], [з], [зʹ], [ǯ], [ǯʼ], [ж], [жʼ], [ґ], [ґʼ], [г], [гʼ]) або які 

складаються тільки з шуму (глухі приголосні [п], [п’], [т], [тʹ], [к], 

[к’], [ц], [цʹ], [ч], [ч’], [с], [сʹ], [ф], [ф’], [ш], [ш’], [х], [х’]). 

ЩІЛИННІ ПРИГОЛОСНІ,  фрикативні  приголосні (франц. 

fricatif, від лат. fricatus – тертя),  спіранти – звуки, при вимові яких 

струмінь видихуваного повітря проходить крізь вузьку щілину, 

утворювану артикуляційними органами: [в], [в’], [ф], [ф’], [з], [з′], 

[с], [с′], [ж], [ж’], [ш], [ш’], [г], [г’], [х], [х’], [й]. 

«ЯРИЖКА» (від назви кириличної букви ы – «єри») – назва 

офіційного правопису, який використовували  в  Східній  Україні  

після  Емського  указу  1876  року  про  заборону української мови, 

внаслідок чого тут аж до 1905 року всі тексти друкували 

російською абеткою, прикметною рисою якої була буква ы – єри. 
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Додаток І 

Знаки транскрибування 

а) голосні: /а/, /о/,/у/, /е/, /и/, /і/; 

І. Фонеми: 
б) приголосні: /б/, /п/, /в/, /м/, /ф/, /д/, /д´/, /т/, /т´/, /ӡ/, /ӡ´/, /ц/, /ц´/, 

/з/, /з´/, /с/, /с´/, /н/, /н´/, /л/, /л´/, /р/, /р´/, /ǯ/, /ч/, /ж/, /ш/, /й/, /ґ/, /к/, 

/х/, /г/. 

ІІ. Звукові вияви деяких фонем: 

еи  - звук [е], наближений до[и];  

еі – звук [е], наближений до [і];  

ие – звук [и], наближений до[е];  

иі – звук [и], наближений до [і]; 

ĭ  - звук [і] нескладовий; 

ў - звук [у] нескладовий; 

v - звук [в] губно-зубний; 

w – звук [в] двогубний; 

оу – звук [о], наближений до [у]. 

ІІІ. Діакритичні та інші знаки: 

// - фонологічна транскрипція; 

[] – фонетична транскрипція; 

ʹ - м’якість приголосного: [с´і'но]; 

’ - напівм’якість приголосного: [б’іло'к]; 

: - довгота звука: [наўман´:а¹]; 

' - наголос основний: [пеире¹рва]; 

 ;[реириева'ти׀пе] :наголос побічний – ׀

˚ - після букви вгорі  -  огублена вимова приголосного: [д˚ор˚оги'ĭ]; 

˙ - перед знаком голосних  - і-подібний призвук після м’яких 

приголосних: [л´˙у'ди]; 

˙ - після знаків голосних – і-подібний призвук перед м’якими  

приголосними: [ки'˙н´]; 

˙˙ - над знаками голосних – і-подібний призвук на початку і в кінці 

голосних між м’якими приголосними:[т´ÿ'л´]; 

˰ - знеголошена вимова приголосного:[сеиме'стр]; 

ˇ - нескладовий характер: [нови'ĭ]; 

→, ← - напрям асиміляції або дисиміляції; 

ˬ - ліга для приєднування проклітиків та енклітиків; 

| - коротка пауза; 
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|| - довга пауза. 

 

Додаток ІІ 

Тексти для транскрибування 
1. Каміння, товсте і тонке, лежало шарами, мовби його 

складала людська рука; навскоси проти землі, вгинаючись у скелю, 

воно йшло вниз і, здавалося  доходило аж до осередку землі. В 

одному місці скеля згори аж до низу розкололася і за тією 

розколюватиною поземні шари каміння ставали мало не сторчовими. 

І все те важко й грізно нависало над землею, і здавалося, що ось-ось 

воно грюкне все додолу і роздавить того необачного, що насмілиться 

тут бути. А воно нависало тут сторіччя… З-під того величезного 

каменя десь узялась вода (Б. Грінченко). 

2. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро, 

потім, по другім боці озера, знов витікає і губиться в хащах. Саме 

озеро – тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом 

посередині. Містина вся дика, таємнича, але не понура, – повна 

ніжної задумливої поліської краси. Провесна. По узліссі і на галяві 

зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава. Дерева ще 

безлисті, але вкриті бростю, що от-от має розкритись. На озері туман 

то лежить пеленою, то хвилює од вітру, то розривається, одкриваючи 

блідо-блактину воду (Леся Українка). 

3. Зеленіли темним листом крислаті яблуні, рожевіли 

делікатними сутінями грушки. На вербах листя порідшало, 

поблідло, і здавалося здалеку, що вони лише тепер розвиваються, як 

напровесні. Сухе листя дощем спадало з дерев, черкалось об 

гіллячки, і шелестіли цілі намети сухого покрученого листя. Насті 

вподобався той шелест, і вона зумисне розривала ногами купи сухого 

листя. Її вражала розкішна картина осінньої природи, обсипана 

сонячним промінням під чистим блакитним небом. На серці у Насті 

було тихо та весело (М. Коцюбинський). 

4. На жаль, цілі сторіччя за допомогою грубого і жорстокого, як 

правило, кривавого насильства, облудної брехні і підступу, 

розпалювання ненависті між різними частинами нашого народу 

вдавалося панувати над Україною. Майже всі такі завойовники 

трубили на повний голос, кричали нахабно, безсоромно і цинічно, що 

вони несуть українцям добро і щастя. Прикро, але дехто із наших 

співвітчизників, як необачна рибка на гачок з приманкою, ловилися, 

ставали на службу до чужинецьких можновладців і допомагали їм 

гнобити та визискувати свій народ (А. Лотоцький). 
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5. Пречудовий літній ранок. У холоднім легенькім вітрі ледве-

ледве леліється широкий  лан  жита.  Жито,  мов  золото.  Колосся  

аж  похилилося  під  вагою  зерна  та перлових крапель роси, що 

позвисали в кожної стеблинки. Стоять стебла високі та рівні, жовті  

та  гладкі  під  зеленим  листям  повійки,  осету  та  іншого  бур’яну,  

що  стелиться сподом. Де-не-де видніється з-посеред того золотого, 

шумливого та пахучого моря синє око блавату…(І. Франко). 

6. Там десь на широкій долині розлився довгий став; кругом 

ставка над самим берегом біліє смуга з вишневих та черешневих 

садків. Ставок блищить на сонці, неначе дзеркало, виправлене в 

срібні рами, закутані дорогою білою прозорою тканиною. А там далі, 

серед зеленого лісу на долинці, стоїть причілок в садках – і здається, 

ніби серед лісу схопилось біле полум’я, а здорові груші та яблуні, 

подекуди розкидані між зеленими горбами, стоять у цвіту, неначе 

срібні канделябри… (І. Нечуй – Левицький). 

7. Ніч спускалася, вогка й тепла, але дотик її ніжного і пахучого 

одіяла, що оповило землю, тільки ще більше дразнив і підіймав 

енергію життя. Міріади животінь тиснулися на світ. Сухе  листя 

рухалося і шамотіло під ударами трав, що пробивали собі вихід із 

землі на світ. Комахи, жуки розривали покрови своїх сховів в пориві 

жадоби руху і множення. Набряклі пупінки тріскали, сповняючи 

солодкуватим бальзамічним запахом повітря, наповнене густими 

випарами життя і бажання. Трепихання життя переливалося густою 

піною переповненої чаші (М. Грушевський). 

8. Яке ж  може бути українське небо, як не синє, чисте, аж 

душа в радощах розпливається. Сонце, те невсипуще джерело всього 

життя, простирає на ньому своє панування, огріває своїм блискучим 

промінням усю землю, наповнює радощами все живе – від людини 

до малюсінької комашки – усе, що живе на землі і живиться її 

матірними соками. Під небом повис, мов цяточка, жайворонок, і 

виспівує свою одноманітну, але таку гарну пісню (А. Чайковський). 

9. Кволо починався рідкий сніжок і скоро стихав. Надходячи 

до млина, людський рух звужувався в передніх низках, як хвилях, що 

повинні навкруг обгорнути прибережний камінь. Степ, ніби рівний, 

але для хідця приберігає численні горби і пагорбки, рівчаки і 

видолинки, вимоїни і менші скривленості ґрунту, вкриті в сніг… Із-

за горбів млина не видно: дряпайся або виходь навскоси. Скрізь 

сліди; тут походжено і зрито сніг і землю в розшуках городини. 

Зайшла тривога: і  до кагату теж можуть добратися, хоч то – в другу 

сторону від села. Але скоро сподіванка здобути борошно знов 
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заполонила серце. Відчував селянин, що він інша істота, ніж був, 

виходячи з двору (В. Барка). 

10. Марія отворила широко очі на козаків, подалася вперед, 

неначеб  хотіла підбігти і не пустити їх спів з хати. Пісня 

випростовувала їй душу. Показувала десь на небі ціле її життя. Всі 

зорі, які від дитини бачила; всю росу, яка падала на її голову, і всі 

подуви вітру, які коли-небудь гладили її по лиці. Виймала ота пісня з 

її душі, як з чорної скрині, все чарівне і ясне і розвертала перед нею – 

і надивитися вона не могла сама на себе в дивнім світанні. Десь там 

на горах сидить орел, пісня розвіває його крила, і подув тих крил 

гоїть її серце, стирає чорну кров з нього. Чує, як сини держуться 

маленькими руками за її рукави, як ростуть з кожним звуком. Чує 

кожне їх слово, коли-небудь сказане, і кожну розмову за Україну (В. 

Стефаник). 

11. Дим од багаття погустішав, духом став крутіший, бо 

вологість налягла… І саме в цей момент на стежці, що вела згори до 

сторожки, почувся хрускіт сухенького хмизу, а незабаром з диму, 

покашлюючи, вийшов і сам Прокіпко – з ключкою в руці, в довгій 

куфайчині, в тій же шапці шкіряній, потрісканій, що й торік. Але 

постарів, подався пасічник: згорбився дужче, верхня губа з рідкими 

прозеленкуватими вусами дужче запала…. А в сторожці пахло 

сонцем, що цілий день угрівало долівку та стіни, сухими теплими 

ящиками з-під насіння та деревієм. І грудям дихалося легко, 

просторо, тільки щеміло там щось на самісінькому дні (Григір 

Тютюнник). 

12. Вчив мене хороший вчитель Іван Максимович, доброї душі 

дідуган, білий- білий, як білими бувають у нас перед зеленими 

святами хати. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість 

людська. Умер він, хай йому земля пухом. Любив я не тільки його, а 

й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських 

замурзаних. Ходила, бо така тоді "комплексна система" була, і 

ходила вона завжди, коли треба, і ніколи люто. Де тепер вона, та 

лінійка, що виробляла мені стиль літературний? Вона перша 

пройшлася по руці моїй, оцій самій, що оце пише автобіографію. І 

бачите, як пише? "Як муха дише" (Остап Вишня). 

13. Десь кричали чирята, десь далеко брехали собаки, а тут під 

зоряним небом стояла  напівтаємнича  тиша.  Ніде  поблизу  жодної  

людини,  наче  вимерло  все  озеро  і вимерли всі його береги. Ніде ні 

рибалки, ні мисливця, наче хтось нарочито взявся зіпсувати мені 

вечір, наче хтось спеціально робив ці напівзагадкові шелести. Я 



347 

відчув раптом таку самотність, ніби нікого на світі, крім мене, вже 

давно не існує… Навіть ріжок молодика, що мусив уже стояти десь у 

небі, тепер ніде не блискав, наче й його якась невідома сила зірвала з 

безсмертного круга й затягла в темну, загадкову безвість (М. 

Хвильовий). 

14. Осінь… Ліс стоїть задумливий, печальний: йому ось-ось треба 

пишне своє вбрання скидати, підставляти свої вітри дощам 

холодним, хуртовинам сніговим. Листя з суму жовтіє, а деяке з туги 

кривавиться. Ось падає кленовий лист, – умер він, одірвався з рідної 

йому галузки і падає. Він не падає сторч на землю – ні. Йому так не 

хочеться йти на вічний спокій, лежати й тліти серед завмерлих 

собратів своїх…Він кружляє на галявині, то вгору підноситься, то 

хилиться до землі. Ой, як не хочеться йому тліти! Останнім 

конвульсійним рухом він поривається вгору, до світла, до сонця, що 

так пестило його, так голубило (Остап Вишня). 

15.  Марія  швидко  росла.  На  дванадцятій  весні  відчула  

дівочий  сором  і  при зустрічі з хлопцями спускала на очі довгі 

чорні вії. Дивляться, задивляються, і кожний: "О, це буде дівка!.." І 

з Марії стала о, дівка! Не скінчилося п’ятнадцять, як почали за нею 

оглядатися та стригти очима. На вечірні коло монастиря то один, то 

другий підшивається, але вона заб’ється між дівчат – і доберись до 

неї. Грицько з діброви, Аникій Балаба, Гнат Кухарчук…Ах, куди 

вже тому Гнатові в такому перебої!…"Цур тобі, Прудивусе, які в 

тебе руді вуса", – підспівувала йому (Улас Самчук).

 

16. О земле вічна, ти – одна на світі!  

– На небі –  глибочіє древня синь, 

Внизу – прозора велетенська тінь 

Від хмари, що жене південний вітер. 

І при балках оселі заквітчав 

Вишневий цвіт, розквілий снігом сонця, –  

Твій шлюбний цвіт – та срібная парча… 

І чорні очі ваблять крізь віконця. 

                                      (Є.Маланюк) 

17.  Крилата скрипка на стіні,  

червоний дзбан, квітчаста скриня.  

У скрипці творчі сплять вогні,  

роса музична срібна й синя. 

В квітчастій скрині співний корінь,  

п’янливе зілля, віск, насіння 
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та на самому дні три зорі,  

трьох перстенів ясне каміння. 

                                    (Б.-І.Антонич) 

18. Я тебе вимріяв ніжну й жагучу, 

В снах узаконив, пізнав з поцілунку,  

Крикну: - Прийди! – І прийдеш неминуче  

Крикну: - Рятуй! – І воскресну в рятунку. 

Що в твоїм імені є чарівниче: 

Трунок, чи хміль, чи веселкова зваба?  

Зірка твоє освітила обличчя 

І потемніла – світить не змогла-бо. 

                                      (А.Малишко) 

19.  О рідне слово, хто без тебе я?  

Німий жебрак, старцюючий бродяга,  

Мертвяк, оброслий плиттям саркофага,  

Прах, купа жалюгідного рам’я. 

Моя ти – пісня, сила і відвага. 

Моє вселюдське й мамине ім’я.  

Тобою палахтить душа моя,  

Втишається тобою серця спрага. 

                                          (Д.Павличко) 

20. Як надійшла любов справдешня,  

Хлюпнула пригорщу тепла, 

Моя душа, немов черешня,  

Понад снігами зацвіла. 

Як надійшла і засіяла 

Та дружба, що живе в літах,  

Моя душа над снігом стала,  

Неначе яблуня в плодах. 

                                           (Д.Павличко) 

21. Страшні слова, коли вони мовчать,  

коли вони зненацька причаїлись, 

коли не знаєш, з чого їх почать,  

бо всі слова були уже чиїмись… 

Все повторялось: і краса, й потворність.  

Усе було: асфальти й спориші. 

Поезія – це завжди неповторність,  

якийсь безсмертний дотик до душі. 

                                            (Л.Костенко) 

         22. Як пощастило дівчинці в сімнадцять,  
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в сімнадцять гарних, неповторних літ! 

Ти не дивись, що дівчинка сумна ця.  

Вона ридає, але все як слід. 

Вона росте ще, завтра буде вищенька.  

Але печаль приходить завчасу. 

Це ще не сльози – це квітуча вишенька,  

що на світанку струшує росу. 

                                               (Л.Костенко) 

23. Світе мій гучний, мільйонноокий, 

Пристрасний, збурунений, німий,  

Ніжний, і ласкавий, і жорстокий, 

Дай мені свій простір і неспокій,  

Сонцем душу жадібну налий! 

Дай мені у думку динаміту,  

Дай мені любові, дай добра,  

Гуркочи у долю мою, світе,  

Хвилями прадавнього Дніпра. 

                                              (В.Симоненко) 

24. Вона прийшла, заквітчана і мила,  

І руки лагідно до мене простягла, 

І так чарівно кликала й манила, 

Такою ніжною і доброю була. 

І я не чув, як жайвір в небі тане 

Кого остерігає з висоти… 

Прийшла любов непрохана й неждана –  

Ну як мені за нею не піти? 

                                              (В.Симоненко) 

25. Як добре те, що смерті не боюсь я  

і не питаю, чи тяжкий мій хрест, 

що перед вами, судді, не клонюся  

в передчутті недовідомих верст, 

що жив, любив і не набрався скверни, 

ненависті, прокльону, каяття. 

Народе мій, до тебе я ще верну,  

як в смерті обернуся до життя 

своїм стражденним і незлим обличчям. 

                                                 (В.Стус) 

26. Та Кирило з сокирою жив,  

На крилах навіть розжився –  

Крилами хату вшив, 
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Крилами обгородився. 

А ті крила розкрали поети,  

Щоб їх муза була небезкрила,  

На ті крила молились естети, 

І снилося небо порубаним крилам  

                                                      (І.Драч)                                                 

 

Додаток ІІІ 

Фонетичний розбір слова 

Послідовність фонетичного розбору слова: 

1. Записати слово фонологічною і спрощеною фонетичною 

транскрипціями. 

2. Поділити слово на фонетичні склади (у фонетичній транскрипції). 

3.Охарактеризувати кожен із складів (прикритий/неприкритий, 

відкритий/закритий, наголошений/ненаголошений). 

4. Дати характеристику головного вияву кожної із фонем в 

аналізованому слові. 

5. Виявити комбінаторні  і позиційні вияви і пояснити причини їх 

появи. 

Зразки фонетичного розбору слова 
Легкий 

1. /легкий/ – [леихки'ǐ]; 

2. [леи /хки'ǐ]; 

3. [леи] – прикритий, відкритий, ненаголошений склад;  

    [хки'ǐ] – прикритий, закритий,  наголошений склад; 

4. [л] – головний вияв фонеми /л/, приголосний передньоязиково-

зубний, напіввідкритий (боковий), дзвінкий, твердий, ротовий, 

сонорний; 

 [е]  – головний  вияв  фонеми  /е/,  голосний  переднього  ряду,  

середнього  підняття, неогублений; 

 [г] –  головний вияв фонеми /г/, приголосний горловий, 

щілинний, дзвінкий, твердий, ротовий, щумний; 

 [к] – головний вияв фонеми /к/, приголосний задньоязиковий, 

зімкнено-проривний, глухий, твердий, ротовий, шумний; 

[и] – головний вияв фонеми /и/, голосний переднього ряду,  високо-

середнього підняття, неогублений; 

  [й] – головний вияв фонеми /й/, приголосний середньоязиковий, 

щілинний, дзвінкий, м’який, ротовий, сонорний; 

5. [еи] – позиційний вияв фонеми /е/,  який виник в ненаголошеній 
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позиції; 

[х] – комбінаторний вияв фонеми /г/, який виник в результаті 

сучасної регресивної часткової асиміляції  за глухістю; 

    [ǐ] – позиційний вияв фонеми /й/ в позиції кінця слова після 

голосного. 

Заквітчати 

1. /заквітчати/ – [закв’іч:а'ти]; 

2. [за/кв’і/ч:а'/ти]; 

3. [за] – прикритий, відкритий, ненаголошений склад;  

    [кв’і] – прикритий, відкритий, ненаголошений склад;  

    [ч:а'] – прикритий, відкритий, наголошений склад;  

    [ти] – прикритий, відкритий, ненаголошений склад; 

4. [з]  –  головний  вияв  фонеми  /з/,  приголосний  передньо-

язиково-зубний,  щілинний, дзвінкий, твердий, ротовий, шумний,  

свистячий; 

 [а]   –   головний   вияв   фонеми   /а/,   голосний   заднього   ряду,   

низького   підняття, неогублений; 

 [к]  –  головний  вияв  фонеми  /к/,  приголоснй  задньоязиковий,  

зімкнено-проривний, глухий, твердий, ротовий, шумний; 

 [в]  –  головний  вияв  фонеми  /в/,  приголосний  губно-губний,  

щілинний,  дзвінкий, твердий, ротовий, сонорний; 

  [і]  –  головний  вияв  фонеми  /і/,  голосний  переднього  ряду,  

високого  підняття, неогублений; 

      [т] – головний вияв фонеми /т/, приголосний передньоязиково-

зубний, зімкнено- проривний, глухий,  твердий, ротовий, шумний; 

      [ч]  –  головний  вияв фонеми  /ч/, приголосний  передньо-

язиково-ясенний,  зімкнено- щілинний, глухий, твердий, ротовий, 

шумний, шиплячий; 

 [а]  – головний  вияв  фонеми  /а/,  голосний  заднього  ряду,  

низького  підняття, неогублений; 

 [т]  –  головний  вияв  фонеми  /т/,  приголосний  

передньоязиково-зубний,  зімкнено-проривний, глухий, твердий, 

ротовий, шумний; 

 [и]  –  головний  вияв  фонеми  /и/,  голосний  переднього  ряду, 

високо-середнього підняття,  неогублений; 

5.    [в’] – комбінаторний вияв фонеми /в/,  який виник в результаті 

процесі акомодації  перед [і]; 

       [ч:] – комбінаторний вияв фонем /т/, /ч/, який виник в результаті 

сучасної регресивної повної асиміляції за місцем і способом 

творення. 
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Яєчня 

1. /йайечна/ – [йайе'шнʹа]; 

2. [йа/йе'/шнʹа]; 

    3. [йа] – прикритий, відкритий, ненаголошений склад;  

        [йе'] – прикритий, відкритий, наголошений склад;  

        [шнʹа] – прикритий, відкритий, ненаголошений склад; 

4. [й] – головний вияв фонеми /й/, приголосний середньоязиковий, 

щілинний, дзвінкий, м’який, ротовий, сонорний; 

  [а]   – головний   вияв  фонеми   /а/,   голосний   заднього   ряду,   

низького  підняття, неогублений; 

  [е]  – головний  вияв  фонеми  /е/,  голосний  переднього  ряду,  

середнього  підняття, неогублений; 

  [ч]  –  головний  вияв  фонеми  /ч/, приголосний  

передньоязиково-ясенний,  зімкнено- щілинний, глухий, твердий, 

ротовий, шумний, щілинний; 

  [нʹ] – головний вияв фонеми /нʹ/, приголосний 

передньоязиково-ясенний, напіввідкритий (носовий), дзвінкий, 

м’який, носовий, сонорний; 

5.  [ш]  – комбінаторний вияв фонеми /ч/,  який виник в результаті 

сучасної  регресивної суміжної дисиміляції за способом творення. 
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Додаток ІV 

 

Артикуляційні класифікації голосних 
 

Класифікація М. А. Жовтобрюха ( У кн.: Жовтобрюх М. А., 

Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Ч. І – К., 

1972). 
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графіка, орфографія. – К., 1981). 
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Додаток V 

Артикуляційні класифікації приголосних 
 

Класифікація П. П. Коструби (У кн.: Коструба Петро. 

Фонетика сучасної української літературної мови. Ч. І. –Львів, 

1963). 
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Класифікація М. А. Жовтобрюха (У кн.:Жовтобрюх М. А., 

Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Ч. І. – К., 

1972). 
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Класифікація Н. І.Тоцької (У кн.: Тоцька Н. І. Сучасна 

українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, 

орфографія. – К., 1981). 
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Додаток VІ 

 

Акустична класифікація звуків 
 

Класифікація Ю. Карпенка ( У кн.: Карпенко Ю. О. 

Фонетика і  фонологія сучасної української літературної мови. 

Учбовий посібник для студентів філологічних факультетів. – 

Одеса, 1996). 
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Додаток VII 

Український алфавіт 
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