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АПОСТРОФ

Апо́строф — орфографічний знак, що найчастіше в українському правопи-
сі вказує на звук [й].

У незапозичених словах перед буквами Я, Ю, Є, Ї  апостроф:

СТАВИМО НЕ СТАВИМО
1. Після літер Б, П, В, М, Ф, якщо в 

корені слова не утворюється збіг 
приголосних, крім випадку з [р]. 

Наприклад: 
в’юн (перед буквою В нема  
інших літер);
полум’я (перед буквою М — 
голосний [У]);
зв’язок (перед буквою В —  
префікс З-);
верб’яний (перед буквою Б — 
літера Р).

1. Після літер Б, П, В, М, Ф, якщо в 
корені слова є збіг приголосних 
звуків, крім ви падку з [р].

Наприклад: 
свято (перед В — 
приголосний С   
у корені слова);
мавпячий (перед П — 
приголосний В у корені слова).

2. Після префіксів, які закінчуються на 
твердий приголосний (від-, під-, над- , 
перед-, роз-, без-, з-, в-, об-, між- 
та ін.).

Наприклад: 

від’ємний, з’їзд, під’юдити, 
роз’єднати, без’ядерний, 
перед’ювілейний.

2. Після префіксів, які закін чу
ються на голосний чи м’який 
приголосний звук.

Наприклад: 
поїзд (префікс закінчується 
голосним О);
найяскравіший (префікс 
закін чується м’яким 
приголосним Й). 

3. Після першої частини складних 
слів, що закінчуються на твердий 
приголосний.

Наприклад: 
Мін’юст, двох’ядерний, дит’ясла.

3. Після першої частини склад
них слів, що закінчуються на 
голосний звук. 

Наприклад:

одноядерний, 
спільноєвропейський.

4. Після букви к у власних назвах (у 
словах, що спільнокореневі до слова 
«Лук’ян»):
Наприклад: 
Лук’яненко, Лук’янівка.

4. —————————————

АПОСТРОФ
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5. Після букви Р, якщо далі чуємо звук 
[й]:
Наприклад:
бур’ян – [бурйáн], Заполяр’я – 
[запол'áрйа].

5. Після букви Р, якщо далі не 
чуємо звук [й]:
Наприклад:
буряк – [бур'áк], Рєпін – [р'éп'ін].

Примітка 1. Частина пів у значенні «половина» пишеться зі словами окремо: пів аркуша, пів 
відра, пів ями, пів Львова, пів Європи і т.д.

Примітка 2. Якщо частини пів і напів зі словом становлять єдине поняття і не виражають 
значення половини чогось, то їх пишемо разом: південь, півмісяць, півколо, напівпіть-
ма, напівпустиня і т.д. У такому випадку перед  я, ю, є, ї ставимо апостроф: напів’ява, 
напів’яскравий, пів’ют (частина палуби).

Примітка 3. У запозичених словах перед буквами я, ю, є, ї апостроф ставимо після твердих 
приголосних, якщо чуємо звук [й]. Після м’яких чи пом’якшених приголосних перед  
я, ю, є  у запозичених словах апострофа не ставимо, якщо не чути [й]. Запозичені сло-
ва з апострофом чи без нього потрібно запам’ятовувати.

 Без апострофа: бювет, Барбюс, бюджет, бязь (тканина), бюлетень, бюро, бю-
рократ, бюст, варяг, вестибюль, гравюра, гюрза (отруйна змія), Гюго, гяур (іно-
вірець), дебют, Ізяслав, капюшон, карбюратор (пристрій), комюніке (урядове 
повідомлення), купюра, конфітюр (різновид джему), кювет, кюре (священник у 
Франції), манікюр, мюзикл, Мюллер, Мюнхен, мюслі, нюанс, пюпітр, пюре, ревю 
(огляд), ридикюль (жіноча сумка), рюш (вид оздоблення одягу), фюзеляж (корпус 
літального апарата) та ін.

 З апострофом: ад’юнкт (помічник), ад’ютант (військова посада), ар’єргард (ти-
лова охорона), Барб’є, б’єф (канал), бар’єр, В’єтнам, валер’яна, вар’єте, верф’ю, 
диз’юнкція (логічна операція), дистриб’ютор, екстер’єр, ін’єкція, інтер’єр, ін-
терв’ю, Іх’ямас, кар’єр, кар’єра, кар’єрист, кон’юнктивіт, кон’юнктура (сукуп-
ність умов), кеш’ю (дерево), комп’ютер, краков’як, круп’є (професія в казино), 
кур’єр, кутюр’є, к’янті (сорт вина), Лур’є, мар’яж (ситуація в картярській грі), 
миш’як, Монтеск’є, Олів’є, п’єдестал, П’ємонт, пап’є-маше, прем’єра, Рейк’явік, 
Рив’єра, Робесп’єр, Руж’є, сек’юриті, фельд’єгер, Х’юстон та ін.

Вправа 1. Перепишіть, розставляючи, де потрібно, у словах апостроф.
М/який, м/ята, в/язати, бур/я, рутв/яний, торф/яний, медв/яний, Лук/ян,  

сер/йозний, духм/яно-п/янкий, сузір/я, вар/яг, арф/яр, розп/ятий, з/їхати,  
сурм/я ний, верб/я, в/язкий, матір/ю, узгір/я, зм/якнути, від/ємний,  
черв/як, з/єднати, В/ячеслав, в/ючись, б/юджет, під/їхати, з/ясувати, возз/єд-
нання, мавп/ячий, в/їжджати, під/яремний, бур/янище, дит/ясла, без/язи-
кий, роз/ятрити, н/юанс, кар/єра, в/юнитись, зап/ястя, зав/язь, олов/яний, де- 
рев/яний, моркв/яний, дзв/якнути, комп/ютер, цв/ях, тьм/яний, п/юре, довір/я,  
риб/ячий, багатослів/я, любов/ю, р/ябий, сім/янин, череп/яний, перев/яза-
ти, череп/я, грав/юра, Дем/ян, миш/як, плоскогір/я, обв/язати, р/ятуваль-
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ний, зар/яд, під/єднати, рум/янець, довір/я, в/язи, ім/я, кр/якати, пів/острів,  
розв/ючити, тьм/яно, під/єднати, з/юрмитися, гороб/ята, роз/юшити, об/їжджати, 
ластів/ятко, солом/яний, перемир/я, мертв/як, М/юнхен, над/яр/я, в/єтнамець.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №11

1. Усі слова пишемо з апострофом у рядку (рядках)
А торф..яний, зв..язок, бур..янище, напів..яскравий, мавп..ятник
Б м..ясо, зм..якшити, арф..яр, кар..єр, п..юпітр
В в..їстися, зв..юнитись, з..явитися, Лук..янівка, ад..ютант
Г комп..ютер, В..ячеслав, розв..ючити, над..яркий, дит..ясла
Д Св..ятослав, б..юрократ, б..юст, Зор..яна, лижв..яр

2. Усі слова пишемо з апострофом у рядку (рядках)
А черв..як, Лук..янович, Рейк..явік, кар..єр, двох..ярусний
Б підв..язати, верф..ю, ад..ютант, роз..ятрив, медв..яний
В п..єса, в..єтнамка, прем..єра, комп..ютер, ком..юніке
Г бур..ян, ін..єкція, к..янті, Х..юстон, М..юллер
Д фельд..єгер, кон..юнктивіт, кон..юнктура, возз..єднання, зв..ялити

3. Усі слова пишемо з апострофом у рядку (рядках)
А бур..ян, зв..язківець, миш..як, лижв..яр, м..ясо 
Б олов..яний, риб..ячий, з..їзд, пан..європейський, пів..Європи
В пів..ями, напів..ява, ад..ютант, сузір..я, Зор..яна
Г пів..юрти, роз..ємний, розв..ючити, ін..єкція, Мар..яна 
Д розіб..ються, підв..язаний, розп..ятий, зм..якшити, верф..ю

4. Усі слова пишемо з апострофом у рядку (рядках)
А мереф..янський, м..ята, сап..янці, слов..яни, солов..ї    
Б кур..єр, матір..ю, інтерв..ю, комп..ютер, ф..юзеляж
В Лук..янівка, прем..єр, пів..яблука, миш..як, г..яур     
Г необ..їжджений, пів..язика, без..ядерний, черв..як, в..йокнути
Д знічев..я, міжгір..я, двох..ядерний, чотирьох..ярусний, трьох..етапний

5. Усі слова пишемо з апострофом у рядку (рядках)
А прислів..я, в..юнитися, к..янті, любов..ю, під..юдити
Б кур..єр, пів..юрти, пів..яйця, розм..якшити, мавп..ятник
В пам..ятник, передз..їздівський, роз..ємний, ад..ютант, П..ятигорськ
Г розв..ючити, зв..язок, підв..ялений, обв..язаний, присв..ячений 
Д перед..ювілейний, валер..янка, в..їжджений, серп..янковий, лижв..яр

1 У цьому й наступних тестових завданнях можлива різна кількість відповідей.

АПОСТРОФ
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6. Усі слова пишемо з апострофом у рядку (рядках)
А б..ються, пам..ять, об..їзд, черв..яки, дит..ясла
Б торф..яний, цв..яшок, В..ячеслав, любов..ю, з..єднати 
В верф..ю, серп..янка, ін..єкція, Лук..янович, кур..єр   
Г роз..яснити, пів..ями, під..їхати, Х..юстон, під..обідати
Д рум..янець, розв..язок, об..єкт, комп..ютер, зів..ялий

7. Усі слова пишемо без апострофа у рядку (рядках)
А перемир..я, В..ячеслав, львів..янин, вп..ятьох, об..їжджати
Б духм..яний, різьб..ярство, тьм..яний, пор..ядок, серп..янковий
В бр..язкати, п..юре, посер..йознішав, свин..ячий, риб..ячий 
Г лл..ється, р..ятувальний, помор..янин, цв..яшок, вестиб..юль
Д ф..юзеляж, Св..ятослав, хутор..янин, кр..якати, реп..ях

8. Усі слова пишемо без апострофа у рядку (рядках)
А Солов..йов, подзв..якувати, к..ювет, моркв..яний, м...юзикл
Б різдв..яний, бур..яний, духм..яний, Св..ятослав, грав..юра
В  мавп..ятник, М..юллер, лижв..яр, ін..єкція, цв..яшок
Г горохв..яний, р..ябенький, розп..яття, без..ініціативний, пор..ядок
Д Р..єпін, кр..якати, багр..яний, мор..як, краков..як

9. Усі слова пишемо без апострофа у рядку (рядках)
А кур..ява, кур..йоз, надвечір..я, св..ятилище, бур..ячиння
Б вітр..як, гр..ядка, тр..юк, узгір..я, пр..янощі
В потьм..янілий, гр..юкати, гар..ячий, бр..язкати, брукв..яний
Г помор..янин, вар..язький, кур..ятина, супер..успіх, підребер..я
Д Стеф..юк, стерв..ятник, хом..ячисько, реп..ях, арф..яр

10. Усі слова пишемо без апострофа у рядку (рядках)
А дзв..якнути, духм..яний, тім..я, б..юро, бур..я
Б під..йом, зар..яд, карб..юратор, об..єм, п..юре
В бур..яний, ф..юзеляж, цв..ях, пл..яма, куп..юра
Г б..юджет, за..ява, різдв..яний, завір..юха, п..явка
Д по..їзд, н..юанс, п..юпітр, моркв..яний, пів..оберт
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М’ЯКИЙ  ЗНАК
М’який знак — літера, яка у більшості сучасних абеток на основі кирили-

ці не передає окремого звука, а слугує для позначення м’якості попереднього 
приголосного.

М’який знак …

СТАВИМО НЕ СТАВИМО
1. У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-: 

київський, слизький, людський, 
людськість, близький, близь
кість, козацький, грузький, 
грязь кий…

1. У буквосполученнях -ск-, -зк- ряду 
слів для запам’ятовування: баский, 
боязкий, плоский, плаский, дерзкий, 
плюскіт, плюскати, брязкіт, 
брязкати, ковзкий, сковзко, різкий, 
різкість, в’язкий, в’язкість.

2. Після літери Л перед суфіксами: 
Польща,  адміральський,  
більший…

2. Якщо перед суфіксами є інші 
літери, зокрема буква Н: 
Уманщина (але Умань), кінський 

(але кінь), менший, прип’ятський 
(але Прип’ять). 

3. У буквосполученні -ться:
дивиться, миється…

3. —————————————

4. У буквосполученні -сься та ін., 
якщо висловлюється наказ чи 
прохання: 
підносься, возносься, станься…

4. У буквосполученні -сся, якщо не 
висловлюється наказ чи прохання: 
трясся, піднісся, розрісся…

5. ————————————— 5. В орудному відмінку іменників однини:
скатертю, честю…

6. У числівнику дéсять, а також 
у словах, що закінчуються на 
-дцять: 
п’ятнадцять …

6. У числівниках, що закінчуються на 
-деся́т, -сот: 
п’ятдеся́т, шістсот…

7. ————————————— 7. У буквосполученнях -нці, -нчик, якщо 
це називний відмінок іменників:
кінці, промінці, ремінчик, камінчик…

8. У давальному відмінку іменників і в 
похідних словах, якщо м’який знак 
є в називному відмінку іменників:
няньці, няньчин, няньчити (бо 
нянька); Зіньці, Зіньчин (бо Зінь
ка); яблуньці (бо яблунька); киць
ці (бо кицька).

8. У давальному відмінку іменників і в 
похідних словах, якщо м’якого знака 
нема в називному відмінку іменників: 
Наталці, Наталчин (бо Наталка); 
дівчинці (бо дівчинка); билинці (бо би
линка).

М’ЯКИЙ  ЗНАК
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9. Після літер Л, Н перед ЙО в за
позичених словах:
батальйон, каньйон…

9. Якщо перед ЙО є інші букви: 
курйоз, Муравйов. 
Але: лосьйон.

10. Після букви Р у небагатьох 
словах (значна частина — це 
слова російського походження): 
Горький, Зорькін, Царьов, 
ца рьок, Борька, ларьок, 
матрьошка, згорьований, 
забрьоханий, трьох, трьом, 
трьома, чотирьох, чотирьом.

10. Після літери Р у переважній 
більшості слів: 
вихор, тюрма, кобзар, повірте, 
чотирма, бур (від слова буря в 
родовому відмінку множини).

11. ————————————— 11. Після літер Б, П, В, М, Ф, Ж, Ч, Ш, 
Щ, Г, Ґ, К, Х: 
овоч, Перм, голуб…

12. Для запам’ятовування!
а) незапозичені слова:

льняний; бриньчати;
тьма, тьмяний, стьмянілий 
(а також усі інші похідні 
слова);  
різьба, вирізьблювати, 
вирізьблений, різьбяр, 
різьбярство (а також  інші 
похідні слова);  

б) запозичені слова:
адью, альянс, ательє, 
барельєф, більярд, браконьєр, 
бутоньєрка, віньєтка 
(прикраса у книзі), Готьє, 
грильяж, досьє, ескадрилья, 
женьшень, жульєн, кальян, 
кольє, консьєрж, конферансьє, 
Кордильєри, Лавуазьє, 
лосьйон, льє (міра довжини), 
Маньчжурія, Марсельєза, 
месьє,  мільярд, Мольєр, 
монпансьє, мосьє, Ньютон, 
пасьянс, портьє (професія 
в готелі), портьєра (завіса), 
рельєф, Севілья та ін.

12. Для запам’ятовування!
а) незапозичені слова:

лляний; 
деренчати, дзеленчати, 
цвірінчати;
безбатченко (але батько);
колодязний (але колодязь);
наллю, виллємо, розілляти  
(а також усі інші похідні слова);

б) запозичені слова:
конфітюр, мадяр, маніяк (бо від 
манія), нюанс, резюме, клізма 
та ін.
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Вправа 2. Перепишіть, розставляючи, де потрібно, у словах знак м’якшення.
Молот..ба, мен..ший, кін..цівка, уман..ський, камін..чик, брин..чати,  

міл..йон, близ..кість, ремін..чик, борот..ба, ател..є, бояз..кий, ковз..кий,  
пан..ство, дівчин..ці, людс..кість, яблун..ці, селян..ство, хустин..ці, голубон..ці, 
нян..чити, дон..чин, різ..бяр, промін..чик, велетен..ський, в’яз..кість, п’ят..десят, 
павіл..йон, дитин..ці, волин..ський, гуцул..ський, Гуцул..щина, громадян..ський,  
Ул..яна, мен..шість, вишен..ці, л..няний, матін..чин, чотир..ма, близ..кий,  
вуз..ко, млин..ці, билин..ці, кишен..ці, кан..йон, дон..ці, скатерт..ю, учоти- 
р..ох, д..оготь, колисон..ці, калинон..ці, т..мяний, брун..ці, примен..шити, Лу-
ган..щина, кін..ці, україн..ський, дос..є, угорс..кий, розілл..ються, їдал..ня, че-
решен..ці, рибал..ство.

Вправа 3. Перепишіть, розставляючи, де потрібно, у словах знак м’якшен
ня чи апостроф.

Ялин..ці, з..ясуєт..ся, людс..кіст.., прип’ят..ський, передсв..ятковий, гра-  
в..юра,  Дем..ян, дзелен..чати, нен..чин, солом..яний, безправ..я, нян..чин, га-
луз..ці, оболон..ці, жмен..ці, стеблин..ці, цвірін..кати, павутин..ці, біл..ший, 
мен..шість, облич.., кр..якати, розв..ючити, роздоріж.., лозин..ці, стежин..ці, 
Марин..ці, Тан..чин, миш..як, плоскогір..я, обв..язати, Оксан..чин, Зін..чин, 
матін..чин, прос..ба, ковз..кий, ад..ютант, св..ященний, череп..я, р..ябий, ба- 
тал..йон, сон..кові, син..кові, піднос..ся, майбут..нє, розріс..ся, возніс..ся, 
вознос..ся, Уман..щина, гребін..чик, вітал..ня, Хар..ків, сіл..ський, стороно- 
н..ці, учительс..кий, єдніс..ть, крижин..ці, сімдесят.., п..явка, міжбрів..я,  
пір..ястий,  вестиб..юль, бар..єр, роз..яснювальний, огр..ядний, кор..яга,  
між..ярусний, зв..юнитись, зів..янути, вп..ятьох, хутор..янин, львів..янин,  
пор..ядок, реп..ях, посер..йознішав, пан..європейський, Мін..юст, транс..єв-
ропейський, харків..янин, помор..янин, киц..ці, повітр..я, під..юдити, гіс..ть,  
різ..б..яр, промін..ці, кров..яний, розв..язок, міжгір..я, об..єкт, інтерв..ю,  
рум..яний, багр..яний, вир..яджати, під..їхати, під..єднати, пір..їна, довір..я, в..язи, 
гар..яч кувати, ім..я, млин..кові, лл..ється, підніс..ся, плем..я, компан..йон, 
кружал..це, т..м..яно, з..юрмитися, гороб..ята, роз..юшити, об..їжджати, лас- 
тів..ятко, м..якуш, потурбуют..ся, ст..м..янілий, тюр..ма, перемир..я.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2

1. Усі слова пишемо з м’яким знаком у рядку (рядках)
А запоріз..кий, смієт..ся, д..оготь, нян..ці, лял..чин
Б міл..йон, тр..ома, виріз..блений, севастопол..с..кий, учотир..ох
В турец..кий, с..омий, болит.., пол..с..кий, ман..як
Г т..мяно, марсел..єза, ескадрил..я, грил..яж, Пріс..чин
Д бул..кнути, жен..шен.., хорол..с..кий, медал..йон, Мол..єр

М’ЯКИЙ  ЗНАК
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2. Усі слова пишемо з м’яким знаком у рядку (рядках)
А гуцул..с..кий, вишен..ці, Н..ютон, барел..єф, естон..ці
Б грил..яж, їдал..ня, кул..ці, безбатчен..ко, Натал..ці
В брун..ці, жмен..ці, киц..ці, скрин..ці, сторонон..ці
Г камін..ці, промін..ці, ремін..ці, стіл..ці, горіл..ці
Д поліс..кий, Пол..ща, порт..єра, колисон..ці, кан..йон

3. Усі слова пишемо з м’яким знаком у рядку (рядках)
А Юл..чин, Тан..чин, нен..чин, Зін..чин, Пріс..чин                     
Б л..он, кишен..ці, долен..ці, хвил..ці, хвилин..ці
В д..оготь, бурул..ці, брун..ці, скрин..ці, вишен..ці                       
Г людс..кість, близ..кість, учотир..ох, тр..ома, Гор..кий
Д ковз..кий, матін..чин, борот..ба, бул..башка, парасол..ка

4. Усі слова пишемо без м’якого знака у рядку (рядках)
А сер..йозний, колодяз..ний, ковз..кий, промін..чик, велетен..ський
Б мізин..чик, камін..чик, бджіл..ці, табун..ці, збереш..ся
В брун..ці, Натал..ці, мотуз..ці, галуз..ці, гус..ці
Г скрин..ці, звідкіляс.., війс..ковий, низен..ко, заєц..
Д розторопніс..тю, жін..ці, Тетян..ці, схован..ці, беріз..ці

5. Усі слова пишемо без м’якого знака у рядку (рядках)
А промін..ці, олів..ці, зай..ці, біл..ці, жмен..ці
Б в’яз..кий, ковз..кий, бас..кий, плас..кий, різ..кий
В велетен..ський, прип’ят..ський, кін..ський, професор..ський,  

           адмірал..ський
Г підніс..ся, н..юанс, рез..юме, люд..ство, вознос..ся
Д безбат..ченко, ослін..чик, оболон..ці, колодяз..ні, чотир..ма

6. Усі слова пишемо без м’якого знака у рядку (рядках)
А кін..чик, ін..жир, мен..ший, селян..ство, уман..ський    
Б волин..ський, прип’ят..ський, Парас..чин, Перм.., н..юанс
В бас..кий, в’яз..кий, ковз..кий, бояз..кий, різ..кий           
Г лл..ють, сторін..ці, возніс..ся, воротар.., к..юре
Д б..юст, корін..чик, ремін..ці, Натал..ці, л..юкс

7.  Усі слова пишемо з апострофом у рядку (рядках)
А кар..єра, ад..ютант, р..юкзак, в..язкий, б..ються
Б суб..єкт, Рив..єра, М..юллер, кав..ярня, слов..янин
В кон..юнктивіт, миш..як, бар..єр, прем..єра, В..єтнам
Г інтерв..ю, прем..єр, п..юре, верф..ю, пів..оберт
Д к..янті, кон..юнктура, П..ємонт, пів..острів, Лук..янчук
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8.  Усі слова пишемо без апострофа у рядку (рядках)
А мр..яка, горохв..яний, р..ябенький, Св..ятослав, кам..яний
Б цв..яшок, під..обідати, миш..як, г..яур, в..йокнути
В багр..яний, пів..місяць, бур..ячиння, св..ятилище, гр..ядка
Г дез..активація, без..іменний, пр..янощі, бур..я, потьм..янілий
Д гр..юкати, гар..ячий, р..яска, бр..язкати, б..юлетень

9. Усі слова написано без помилок у рядку (рядках)
А кип’ятити, переджнив’яний, стерв’ятник, дивацький, уральський
Б львівський, бадьорість, няньчин, сядьте, ковзький
В рибалці, Оленчин, кульовий, облицьований, торфяний
Г знічев’я, харків’янин, Корольов, курйоз, Валерян
Д міжз’їздівський, реп’ях, кубанський, дзеленькати, дзеленчати

10.  Усі слова написано без помилок у рядку (рядках)
А сімферопольський, панство, скатертю, дит’ясла, м’ята
Б кам’яний, вітряк, голубоньці, лозинці, дев’ятсот
В промінчик, тваринці, колодязний, кобзар, гюрза
Г переллється, велетенський, сипте, бур’ян, риб’ячий
Д любов’ю, пів-Європи, під’ярок, повільно, славетність

11.  Усі слова написано без помилок у рядку (рядках)
А галузці, бриньчати, ірпінський, купальський, солом’яний
Б півялини, няньчин, каньйон, медальйон, різьбярство
В женьшень, тюрма, крадькома, Маньчжурія, арфяр
Г поморянин, кицьці, ластів’ятко, м’якуш, боязкий
Д павільйон, дитинці, гуцульський, колядка, жираф’ячий

12.  Прочитайте речення.
    В Україні існує повір’я, що духи померлих дітей на Святве- 

чір з’являются до своїх люб’язних матерів на вечер’ю, і ніякі камяні мури 
цьому перешкодити не можуть.

 Орфографічну помилку допущено в словах
А повір’я
Б з’являются
В люб’язних
Г вечер’ю
Д камяні

М’ЯКИЙ  ЗНАК


