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І. ПравоПиС СлІв З аПоСТрофоМ

Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердо-
го приголосного позначається апострофом.

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї:
1. Після губних приголосних б, п, в, м, ф: б’ю, п’ять, 

п’є, в’я¢зи, у здорœв’ї, м’я¢со, рум’я¢ний, т¼м’я, мереф’я¢нський, 
В’ячеслŠв, Стеф’£к.

Примітка. Апостроф не пишеться, коли перед губ-
ним звуком є приголосний (крім р), який належить до 
кореня: дзвя¢кнути, мŠвпячий, свя¢то, тьмя¢ний, цвях, але: 
вŒрб’я, торф’янšй, черв’я¢к.

Коли такий приголосний належить до префікса, то 
апостроф пишеться, як і в тих самих словах без префік-
са: зв’язœк, зв’ялšти, підв’язŠти, розм’якшšти.

2. Після р: бур’я¢н, міжг¼р’я, п¼р’я, мŠтір’ю, кур’½р, на 
подв¼р’ї.

Примітка. Апостроф не пишеться, коли ря, рю, рє 
означають сполучення м’якого р із наступними а, у, е: 
буря¢к, бŸряний, кря¢кати, рябšй, ряд, крюк, Р½пін.

3. Після префіксів та першої частини складних слів, що 
закінчуються на твердий приголосний: без’язšкий, від’¾зд, 
з’½днаний, з’¾хати, з’явšтися, об’½м, під’¾хати, роз’£шити, 
роз’яснšти; дит’я¢сла, пан’європŒйський, пів’я¢блука, але з 
власними назвами через дефіс: пів-Єврœпи тощо. 

Примітка. Після префіксів із кінцевим приголосним 
перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишеться: 
безімŒнний, загітувŠти, зеконœмити, зокремŠ, зум¼ти.

Апостроф у словах іншомовного походження та похід-
них від них пишеться перед я, ю, є, ї:

а) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: 
б’єф, комп’£тер, п’єдестŠл, інтерв’£, прем’½р, торф’янšй, 
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к’я¢нті, миш’я¢к, кар’½ра; П’ємœнт, П’ячŒнца, Рив’½ра, 
Ак’я¢б, Іх’я¢мас, Барб’½, Б’½рнсон, Б’£кенен, Женев’½ва, 
Ф’½золе, Монтеск’½, Руж’½, Фур’½.

б)  Після кінцевого приголосного префікса: ад’£нкт, 
ад’ютŠнт, ін’½кція, кон’юктŸра.

 Апостроф не пишеться:
а) Перед йо: курйœз, серйœзний.
б) Коли я, ю позначають пом’якшення попереднього 

приголосного перед а, у: бязь, бюджŒт, бюрœ, пюп¼тр, 
мюрšд, фюзеля¢ж, кювŒт, рюкзŠк, рюш; Барб£с, Бюффœн, 
В£ртемберг, М£ллер, Гюгœ, Кюв’½, Р£дберг.

Знак м’якшення (ь) у словах іношомовного походження 
пишеться після приголосних д, т, з, с, л, н:

а) Перед я, ю, є, ї, йо: адь£, кондоть½р, конферансь½, 
монпансь½, атель½, марсель½за, мілья¢рд, бульйœн, вінь½тка, 
каньйœн; В’єнтья¢н, Фетьйœ, Кордиль½ри, Сев¼лья; Готь½, 
лавуазь½, Жусь½, Моль½р, Нь£тон, Рень½, Вінь¾.

б) Відповідно до вимови після л перед приголосним: 
альбатрœс, фільм; ДŒльфи, НŒльсон, але залп, катафŠлк і т. ін.

в) Відповідно до вимови в кінці слів: магістрŠль, 
БŠзель, Булœнь, РафаŒль, але: бал, метŠл, рулœн, шприц; 
ГалŠц, СуŒц та ін.

Знак м’якшення не пишеться перед я, ю, коли вони по-
значають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у: 
мадя¢р, маляр¼я; д£на, іл£зія, нюŠнс, т£бик, тюль; Аля¢ска, 
ДюмŠ, Сю, Ц£рих.

Приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч подовжуються 
(а на письмі позначаються двома літерами), коли вони сто-
ять після голосного:

а) Перед я, ю, і, є в усіх відмінках іменників середньо-
го роду ІІ відміни (крім родового множини): знаря¢ддя, 
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знаря¢ддю, на знаря¢дді та ін.; життя¢, житт£, у житт¼; 
мотŸззя, у мотŸззі; колœсся, колœссю, у колœссі; гілля¢, гілл£, 
на гілл¼; знання¢, знанн£, у знанн¼; зб¼жжя, зб¼жжю, у зб¼жжі; 
стор¼ччя, стор¼ччю, у стор¼ччі; піддŠшшя, піддŠшшю, на 
піддŠшші; а також у похідних словах: гілля¢ — гілля¢стий, 
гілля¢чка; життя¢ — житт½вий (і життьовšй), житт½пис 
та ін. Але: знŠнь, знаря¢дь, піддŠш, стор¼ч, уг¼дь.

Якщо в родовому відмінку множини іменники серед-
нього роду закічуються на -ів, подовження зберігається: 
відкриття¢ — відкритт¼в, почуття¢ — почутт¼в.

б) Перед я, ю, і, е в усіх відмінках деяких іменників 
чоловічого та жіночого роду І відміни (за винятком ро-
дового множини із закінченням -ей): суддя¢, судд¼, судд£, 
сŸддів і т. ін.; стаття¢, статт¼, статтŒю (але в родово-
му множини — статŒй); рілля¢, рілл¼, рілл£, ріллŒю; Ілля¢, 
Ілл¼, Ілл£, ІллŒю та ін.

в) Перед ю в орудному відмінку іменників жіночо-
го роду однини ІІІ відміни, якщо в називному відмінку 
основа їх закінчується на один м’який або шиплячий 
приголосний: мœлодь — мœлоддю, мить — мšттю, мазь — 
мŠззю, вісь — в¼ссю, міць — м¼ццю, сіль — с¼ллю, тінь — т¼нню, 
пœдорож — пœдорожжю, ніч — н¼ччю, рœзкіш — рœзкішшю.

Але: мœлодість — мœлодістю, пœвість — пœвістю, кров — 
крœв’ю, мŠтір — мŠтір’ю, прšгорщ — прšгорщю. В називно-
му відмінку однини вони закінчуються на два приголосних 
(у тому числі шч — на письмі щ), губний або р.

г) Перед я, ю в прислівниках типу зрŠння, навмання¢, 
спросœння; попідвікœнню, попідтšнню.

´) Перед ю, є у формах теперішнього часу дієслова 
лšти (лšтися): ллю, ллєш, ллємœ, ллєтŒ, ллють, лл½ться, 
лл£ться, а також у похідних: вšллю, налл£ та ін.

Примітка. Приголосні не подовжуються у словах: кутя¢, 
попадя¢, свиня¢, у формах числівника трŒтя, трŒтє та ін.
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посвя¢чення
прŠвлячий
правослŠв’я
пред’явšти
пред’я¢влений
пред’явля¢ти
пред’явнšк
прем’½р
прем’½ра
прем’½р-мін¼стр
прес-пап’½
Приазœв’я
ПриамŸр’я
прибšти(ся) (приб’£,    
   приб’½ш, приб’ємœ,    
   приб’єтŒ)
прив’язŠти(ся)
прив’я¢зувати(ся)
прšв’язь
прив’я¢лий
прив’я¢нути
Придніпрœв’я
Придністрœв’я
Примœр’я
Прšп’ять
присвя¢та
присвятšти
присвя¢чений
присл¼в’я
пропšти (проп’£, проп’½ш,
   проп’ємœ, проп’єтŒ)

пря¢диво
пря¢жа
пря¢мо
пря¢ний
пŸп’янок
пшоня¢ний 
пюп¼тр
пюрŒ
п’я¢вка
п’ядь
п’я¢льці
п’я¢ний
п’янšти
п’янšця
п’ян¼ти
п’янкšй
п’ястš(ся)
п’я¢сток
п’ясть
п’ятŠ
п’ятŠк
п’ятачœк
п’ятдеся¢т
п’ятдеся¢тий
п’ятдесятил¼тній
п’ятдесятил¼ття
п’ятдесятир¼чний
п’ятдесятир¼ччя
п’я¢теро
п’ятибŠльний
п’ятибœрство
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54. Вставити потрібне слово.
а) Ходить півень на подвір’ї,
розпушивши своє…(пір’я).
б) М’ячів п’ять
в дев’ятьох хлоп’ят,
але кожен хлопчик
хоче мати…(м’ячик).
в) Слухайте уважно: будем рахувати.
Числівники треба записати.
Один і чотири — … (п’ять).
Чотири і п’ять — …(дев’ять).
Три рази по п’ять — … (п’ятнадцять).
Ще чотири додай — … (дев’ятнадцять).
П’ять по п’ять — … (двадцять п’ять).
П’ять по десять — … (п’ятдесят).
Додай ще п’ять — … (п’ятдесят п’ять).
А до них ще чотири —  … (п’ятдесят дев’ять).
Десять помнож на дев’ять — … (дев’яносто).
П’ять по сто — … (п’ятсот).
разів дев’ять по сто — … (дев’ятсот).
Добре, гарно рахували.
А чи добре записали? 
    (О. Мельничайко)

55. Встановити зв’язок слів у реченні.
Навесні на деревах з’явилися зелені листочки.
Лежить на вишитій скатертині рум’яна хлібина.
Через поле в’ється вузька стежка.



46
Пропливла у своїх риб’ячих справах щука.
На подвір’ї росте розлогий кущ бузку.
Гнатик випиляв чудову дерев’яну рамку.
У густому гіллі тьохкають солов’ї.

Система завдань з використанням слів з апострофом
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