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Передмова

Вимоги до сьогоднішніх випускників досить ви-
сокі, що спонукає учнів до серйозної підготовки, зо-
крема і формування вмінь застосовувати набуті зна-
ння на практиці.

Поширення нових освітніх технологій дає змогу 
прогнозувати результат навчальної діяльності.  

Пропонований довідник допоможе старшоклас-
никам та абітурієнтам оцінити рівень своєї мовної 
підготовки, виявити прогалини, узагальнити, систе-
матизувати та самостійно перевірити знання з укра-
їнської мови, застосувати їх у виконанні тестових 
завдань, передбачених ЗНО.

Посібник має певні особливості:
· в окремий розділ згруповано орфографічні пра-

вила, подано короткі словнички, які ілюструють 
складні випадки написання та наголошення слів;

· для кращого запам’ятовування найважливішої 
інформації, зокрема винятків, використано мовні 
конструкції «Увага!», «Не сплутуй»,   «Запам’ятай», 
«Не забудь»;

· науковий матеріал подано у доступній формі, 
вибрано найважливіші відомості з розділів курсу су-
часної української мови;

· різні шрифти, розміщення окремого матеріалу у 
формі таблиць допоможе візуально краще сприйма-
ти інформацію. 



ОСНОВНІ РОЗДІЛИ НАУКИ ПРО МОВУ

РОЗДІЛ ВИВЧАЄ
графіка співвідношення звуків і букв
фонетика звуковий склад мови
орфоепія правильну вимову
орфографія правильне написання

будова слова значущі частини слова (мор-
феми)

словотвір способи творення слів
лексикологія лексичне значення слів
фразеологія стійкі словосполучення
морфологія частини мови
синтаксис словосполучення та речення
пунктуація розділові знаки
стилістика стилі мовлення

лінгвістика зміст і структуру тексту

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА  
(АЛФАВІТ, АЗБУКА) 

А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О 
П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ь  Ю  Я  (33 ).



ФОНЕТИКА

ГОЛОСНІ ТА ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ

Фонетика вивчає звуковий склад мови. В україн-
ській мові  38 звуків.

Голосні (6) — [а], [о], [е], [и], [і], [у].
Вони бувають наголошеними та ненаголо

шеними.
Їх позначаються 10 літерами: а, о, у, е, и, і, я, ю, є, ї.
Приголосні (32) поділяють на:
сонорні: [р], [л], [м], [н], [в], [й] — їх відно-

сять до дзвінких;
шумні (всі інші звуки) поділяють на:
дзвінкі  [б],  [д],  [д´],  [г],  [ґ],  [з],  [з´],  [ж],   

[ ],  [ ],  [ ´];
глухі  [п],  [т],  [т´],  [х],  [к],  [с],  [с´],  [ш],  

[ч],  [ц],  [ц´],  [ф].

Увага! 
Глухі звуки утворюються лише з шуму,  
а дзвінкі — з голосу та шуму.

Шиплячі — [ж],  [ч],  [ш],  [ ].
М’які —  [д´], [т´], [з´], [с´], [ ], [ц´],  [л´], 

[н´], [р´], [й]. 
М’які звуки, крім  [й], мають тверді відповідники 

й утворюють пари: пень[п é н´] — ночви [н ó ч в и е]. 
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Запам’ятай: [й] — завжди м’який.

Тверді — [б], [п], [в], [м], [ф], [ж], [ч], [ш],  
[ ], [г], [к], [х], [ґ].

Ці приголосні парних м’яких не мають. Лише 
перед [і] та я, ю, є, які позначають один звук, вони 
можуть бути пом’якшеними (напівм’якими).

Таку вимову позначаємо знаком  [ ’ ]: [б’ і к ], 
[п’ у р é].

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ

1) щ — [шч] 
 ї — [йі]

2) дж — [дж ] і [дж]; дз – [дз] і [дз] (залеж-
но від слова): джміль [  м’ í л´], але піджак   
[п’ і д ж á к];  

3) я, ю, є — [йа], [йу], [йе]:
а) на початку слова: яблуня [й á б л у н ´а] , 

юнак [й у н á к];
б) після голосного: моє [м о й é], союз  

[с о й у´з];
в) після апострофа: м’ята [м й á т а] , 

подвір’я [п о д в’ í р й а]. 
г) після знака м’якшення: Ньютон  

[н´ й ý т о н], портьєра [п о р т´  й é р а]. 

 
завжди два звуки:

 щавель [ш ч а в é л´], 
        їжа [й í ж а];
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УПОДІБНЕННЯ ЗВУКІВ

1. Ненаголошений [е] наближається до [и]:  
[с еи л ó], [с т еи  ж к š].

2. Ненаголошений [и] наближається до [е]:  
[з ие м á], [в ие ш н é в о].

3. Ненаголошений [о] перед складом з наголоше-
ним [у] або  [і] наближається до [у]:  [г оу л ý б к а],  
[к оу  ж ý х], [с оу  б ỉ ], [т оу  б ỉ ].

4. Дзвінкі в кінці слів і перед глухими в се-
редині слова не оглушуються: [ч у б], [г р и б],  
[р š б к а], [ с т é ж к а], [ к á з к а].

А л е:
легко[ л é х к о],  вогкий [ в о х к š й],  
нігті[ н´ í х т´ і], кігті [ к’ í х т´ і], 

дьогтю [д´ ó х т´ у].
5. Глухі перед дзвінкими в середині слова ви-

мовляються дзвінко: 
просьба[ п р ó з´б а], вокзал [в о ґ з á л], лічба  

[л´ і  б á ].

Запам’ятай правопис: айсберг, аякже, 
Великдень, молотьба, осьде, повсякденний, 
рюкзак, футбол, якби. 

6. [з] у прийменниках і префіксах перед: 
а) шиплячими уподібнюється до шиплячих: 

з жахом [ж: á х о м], безжурні[ б е и ж:  ý р н´ і], 
розжувати [р о ж: у в á т и е ];
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б) глухими вимовляється глухо: 
з того [с т о г ó],  зцідити [с ´ ц´ і д š т и е].

Увага! 
В інших випадках префікси роз-, без- мають 
подвійну вимову: 
розгладила —  [р о з г л á д и е л а]  
і  [ р о с г л á д и е л а].

7. Сполучення:  
-шся вимовляються як [с´: а]: б’єшся [б й é с´: а];
-жся — [з´с´а]: намажся [н а м á з́ с́  а];
-чся — [ц´с´а]: морочся [м о р ó ц́  с´а];
-ться — [ц´:а]: сміється [с´ м’  і  й é ц´: а];
-жц- — [з´ц´]: ніжці [н´ í з´ц´ і];
-шц- — [с´ц´]: пляшці [п л´ á с ´ц´ і];
-чц- — [ц´]: у яблучці [у й á б л у ц´: і].
-дськ- — [ц´ к]: людський [л׳  ý ц  ́к и й]
-тськ-  — [ц´ к]: карпатський [к а р п á ц′ к и й]
8. [д], [т], [з], [с], [дз], [ц], [н], [л] перед 

м’якими та пом’якшеними можуть вимовлятися 
м’яко: безодня [б еи з ó д´н´а], свято [с´в’ á т о], 
суцвіття [с у ц´в’ і´ т´: а], весняний [в еис´н´á н и е й], 
у казці [у к á з´ц ´ і], а л е уподібнення за м’якістю 
не відбувається у таких словах: відкіля, схід, змі-
нити, розбір тощо.

Увага! 
Подвоєні букви не завжди вимовляються 
як подовжені звуки: міськком [м’ і с´к ó м],  
Вінниччина [в’ í н: и е ч и е н а ]. 
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СКЛАД

Запам’ятай! У слові стільки складів, скіль-
ки голосних звуків.

Відкритий склад — закінчується голосним 
звуком.

Закритий склад — закінчується приголос-
ним звуком.

Піс-ня (1-й склад закритий, 2-й — відкритий).

НАГОЛОС 

Це посилення голосу на одному зі складів.
Наголос в українській мові вільний (може 

бути на будь-якому зі складів): бáйка, молóчний, 
дитинчá.

Увага! 
Зі зміною наголосу може змінитися лексичне 
(áтлас — атлáс) і граматичне (сéстри — 
сестрú) значення слова. 
Посилення голосу на якомусь слові в речен-
ні називається логічним наголосом.

Словничок наголосів

Іменники
Біднóта (збірне), біднотá (стан), боя́знь, вед ме-

дšця, вередá, веретéно, вигнáння, вšгода (зиск), 
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вигóда (зручність), видáння, видання́ (бути на ви-
дноті), визнáння, вšпадок, вšтрата, вíльха, вíрші, 
вітчšм, Водóхреще, Герасšм, горошšна, гостéй, 
граблí, громадя́нšн, грóшей, гуркóтнява, дíтьми, 
добýток, дóнька, дочкá, жерлó, жолудí, завдáння, 
зáгáдка, зáкладка (предмет), заклáдка (дія), зáмазка, 
зібрáння, знамéнó, íкло, ікóнопис, íнохідь, кáйло, 
кáмбала, каталóг, кіломéтр, кóлесо, комизá, 
корóмисло, кочовšще, кропивá, кýпіль, мерзлóтá, 
мерзóта, напíй, нáріст, недóїмка, ненáвисть, 
нíздря, об’єднáння (дія), об’½днання (організація), 
óбіг, обíрванець, обíцянка, óбмін, обрýч, обýх, 
óгрíхи, однóліток, озиминá, óлень, оповíдáч, 
осокá, отáман, перевšтрата, перéпис, підлóта, 
пóдруга, пóзов, пóказ, пóкрив, пóмšлка, приказкš, 
прšятель, прóдаж, прóшарок, п’янšця, рéшето, 
рóзвідка, рукавš, рукáва, рýно, руслó, саночкš, 
серéдина, сильцé, смак — смáку (р.в.), соломšнка, 
спšна, танóк, тезкó, терезš, тернóслив, течія́, тéчії 
(мн.), тризýб, фартýх, цéнтнер, цšган (одн.), цигáн 
(мн.), Черемóш, чорнóзем, чорнóліс, чорнóслив, 
шофéр, щéлепа, щšпці.

Прикметники
Бадьорíший, берестянšй, валовšй, варéна 

(прикм.), вáрена (дієприкм.), визвóльний (рух), вишš
ваний, вишšвáнка, глáдкий (рівний), гладкšй (тов-
стий), добрéнький, картóпля́ний, кілька разóвий, 
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кóсий, крíпкий, мозолšстий,  нáзваний (дієприкм.), 
назвáний (нерідний), новго рóдський (Нóвгород), 
новšй, одноразóвий, палацóвий, пересíчний (зви-
чайний), пересічнšй (той, що перетинається), 
пéчена (дієприкм.), печéна (прикм.), порядкóвий, 
прíсний, рšнковий, сільськогосподáрський, соняхó-
вий,  ставнá (жінка), фаховšй, цікавéнький, чаднšй, 
черговšй, шаржовšй, щуплéнький, я́снšй, юхтó-
вий.

Дієслова
Брšкнути (впасти), брикнýти (хвицьнути), 

в’ялšти, везтš, вестš, вšсíти, відобразšти, 
відповістš, вíзьмеш, втрýтитися, ганьбšти, 
дрижимó, дрижитé, жалšти, завестš, загля́нути, 
задобрšти, заіржáвíти, заржавíти, застóпорити, 
зворýшити (когось), зворушšти (щось), зобразšти, 
зубóжіти, комизšтися, мигáти, мигнýти, 
ненáвидіти, нестš, несемó, несетé, пáсти, 
перетéрпіти, перчšти, печемó, печетé, плестš, 
плистš, поталанšло, розкýпорити, сéрдити, 
слáвимо, славíмо, стрибнýти, черкáти, чšркати.

Прислівники
Бáйдуже, без прóсипу, вšзирцем, воднóраз, 

воднóчас, впóвні, втрšдорога, втришия́, голíрýч, 
добíла, допíзна, досšта (досхочý), заввšшки, 
зазвичáй, запівдáрма, запíвніч, заразóм, на відчáй, 
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нáбір, навíдліг, навíдмаш, навідрýб, нáвскіс, 
нáвпіл, нáвхрест, назáхват, навздогáд, наóдмаш, 
наперéваги, напóхваті, напрšкінці, напропáле, 
нарóзхват, натщéсерце, неспрóста, нізвíдки (з жод-
ного місця), нíзвідки (нема звідки), обíруч, опóлудні, 
поблизý, позáторік, попíдруки, рáзом, рукóпаш, 
спрáвіку, спрóста, шкодá.

Числівники
Два, три, чотири брáти, рáзи, сšни, п’ять і т. д. 

братíв, разíв, синíв, одинáдцять, чотирнáдцять.

Медичні терміни
Абсцéс, азотемíя, алопáтія, амнезíя, вете-

ри нáрія, гідропáтія, гіперсóмнія, гіпоглікемíя, 
дис пансéр, епілéпсія, інсýльт, лікáрська (трава), 
лíкарський (халат), медикамéнти, флюрогрáфія.

Іншомовні слова
Áбрис (контур), агронóмія, антипáтія, апо кá-

ліпсис, асиметрíя, бýнгало, гастронóмія, дози-
мéтрія, експéрт, індýстрія, йогýрт, кулінáрія, літо-
грáфія, мáркетинг, оксšморон, партéр, пáсквіль, 
перипетíя, піалá, псевдонíм, симéтрія, синонíмíя, 
фенóмен, філантрóпія, фóльга, цéнтнер, юриспру-
дéнція.


