
Схеми і таблиці

Підготувала  вчитель НВК «СЗШ№2-
гімназія» Пилат Л.М.



Звуки української мови
Голосні

творяться голосом
[а], [о], [у], [е], [и], [і]

Приголосні
творяться:
•голосом і шумом: дзвінкі
•шумом:  глухі

ПРИГОЛОСНІ ДЗВІНКІ: 
[б] [г] [г] [д] [д´] [͡дз] 
[͡дз´][͡дж] [ж] [з] [з´]

ДЗВІНКІ, що не мають
пари:[в] [й] [л] [л´] [м] [н] 
[н´] [р] [р´]

ПРИГОЛОСНІ  ГЛУХІ:
[п] [х] [к] [т] [т´] [ц] [ц] [ч] 

[ш] [с] [с´]
ГЛУХИЙ, що не має
пари:[ф]

ТВЕРДІ ЗВУКИ:
[б], [п], [д], [т], [ґ], [к], [ф], 

[ж], [ш], [з], [с], [г], [х], 
[͡дж], [ч], [͡дз], [ці. [в], [м], 

[н], [л], [р]

М’ЯКІ ЗВУКИ:
[д´] [т´] [з´] [с´] [͡дз´] [ц´] 

[й] [л´] [н´] [р´]



Співвідношення звуків і 
букв

Букви Звуки Приклади

щ [шч] щастя [ш ч а´с′т′а]

ї [йі] їжак [й і ж а´к]

я, ю, є [йа], [йу], [йе]:
- після м'якого знака
- після апострофа
- після голосного
- на початку слова

[а], [у], [е] + м’якість
чи пом’якшення
попереднього
приголосного

Мольєр [м о л´ й е´р]
здоров’я [з д о р о´в й а]
заява [з а й а´ в а]
яблуко [й а´б л у к о]

лялька [л´ а´л′к а]
бювет [б′ у в е´т]

дж, дз [дж], [дз], якщо
входять до однієї
морфеми

[д] і [ж], [д] і [з], 
якщо належать до 
різних морфем

джміль [дж м´ і´ л´]
дзиґа [дз и´ґ а]

підживка [п′ і д ж и´ в к а]
відзнака [в′і д з н а´к а]

м'який
знак

не є звуком, указує
на м’якість
попереднього
приголосного

день [д е´ н´ ]
сіль  [с´ і´ л´ ]



Уподібнення 
приголосних звуків

уподібнюються перед  
звуками

вимовляємо приклади

глухі
[т´], [с´], [к]

дзвінкими як парні
дзвінкі

[д´], [з´], [г]

боротьба
[бород´ба́]
просьба 
[проз´ба́]
вокзал 
[вогза́л]

дзвінкі
[з], [г]

глухими як парні
глухі

[c], [х]

зсадити
[с:ади´ти]
розписка
[роспи´ска]
легко 
[ле́хко]

шиплячі
[ж], [ч], [ш]

[з], [ц], [с] як [з], [ц],[с] книжці 

[кни́з´ц´і]

дочці [доц´:і]

товаришці 

[товари́с´ці]

Уподібнення відбувається у вимові дієслів на -ться, -шся:
здається [здайе́ц´:а], граєшся [грайес´:а]

уподібнюються перед  
звуками

вимовляємо приклади

глухі
[т´], [с´], [к]

дзвінкими як парні
дзвінкі

[д´], [з´], [г]

боротьба
[бород´ба́]
просьба 
[проз´ба́]
вокзал 
[воґза́л]

дзвінкі
[з], [г]

глухими як парні
глухі

[c], [х]

зсадити
[с:ади´ти]
розписка
[роспи´ска]
легко 
[ле́хко]

шиплячі
[ж], [ч], [ш]

[з], [ц], [с] як [з], [ц],[с] книжці 

[кни́з´ц´і]

дочці [доц´:і]

товаришці 

[товари́с´ці]

Уподібнення відбувається у вимові дієслів на -ться, -шся:
здається [здайе́ц´:а], граєшся [грайес´:а]



Спрощення у групах 
приголосних 

ГРУПИ 
ПРИГОЛОСНИХ, 

У ЯКИХ 
ВІДБУВАЄТЬСЯ 
СПРОЩЕННЯ

ВИМОВЛЯЄ
МО І 

ПИШЕМО

ПРИКЛАДИ

[здн] [зн] зн проїзний (проїзд)

[ждн] [жн] жн тижневий (тиждень)

[стн] [сн] сн корисний (користь)

[стл] [сл] сл щасливий (щастя)

Зверніть увагу!
у словах шістнадцять, шістдесят,шістсот

спрощення відбувається в усному
мовленні(вимовляється [сн]), проте на письмі не 

позначається
у словах хвастливий, пестливий, зап’ястний, 

кістлявий, хворостняк спрощення не відбувається
у словах агентство, студентський, гігантський та 
под., а також у прикметниках, утворених від іншомовних
слів на -ст (контраст — контрастний, баласт —

баластний) звук [т] спрощується, але літера т на 
письмі зберігається



Уживання знака 
м’якшення

ЗНАК     М’ЯКШЕННЯ    ПИШЕМО:

1. Після букв д, т, з, с, ц, л, 
н, якщо ці букви передають
м’які звуки [д´], [т´], [з´], [с´], 
[ц´], [л´], [н´]

мідь, мить, мазь, 
міць, вільно, 
станьте

2.   Після букв, що позначають
м’які приголосні, у середині
складу перед о

сьогодні, льон, 
трьох

3.    Після м’якого
приголосного [л´] перед 
наступним м’яким
приголосним

учительська, 
сільський, їдальня, 
пральня, пальці

4.   У дієсловах на -ть, -ться летить, 
навчаються, 
сміється

5.   У суфіксах -еньк-, -оньк-, -
есеньк-, ; -ісіньк-, -юсіньк-

маленький, 
дитинонька, 
чорнесенький

6. У непрямих відмінках та в
присвійних
прикметниках, якшо м’який
знак є в початковій формі

скринька — в 
скриньці, Кузьма —
Кузьмі; кицька —
кицьці, кицьчин; 



ЗНАК   М’ЯКШЕННЯ    НЕ ПИШЕМО

1. Після букв б, п, в, м, ф; ж, 
ч, ш; г, к, х

голуб, кров, ніч, змаж

2.    Після р, що позначає
твердий звук [р]

Сибір, Харків, вірте
(але: Горький)

3.    Перед буквами, що
позначають м’які або
пом’якшені приголосні

кузня, цвях, 
весняний, Але: тьмяний
(бо тьма), різьбяр (бо
різьба)

4.   Після н перед ж, ч, ш, щ тонший, кінчик, 
барабанщик
Але: женьшень, 
Маньчжурія, 
бриньчати, няньчити

5.   Між приголосними, якщо
перший пом’якшується
під впливом другого

сонця, пісня, радість, 
якість, кінця

6.   У непрямих відмінках та в 
присвійних
прикметниках, якшо
м’якого знака немає в 
початковій формі

казка — у казці, 
Наталка – Наталці, 
Наталчин; рибалка –
рибалці, рибалчин



Уживання  апострофа

АПОСТРОФ СТАВИМО перед літерами я, ю, є,ї:

1. Після літер б, п, в, м, ф б’є, п’ять, в’язати, 
пів’яблука, м’який, 
верф’ю

2.    Після літери р , що
позначає твердий звук [р]

повір’я, міжгір’я, 
матір’ю

3. Після префіксів та першої
частини складних слів, що
закінчуються твердим 
приголосним

з’явитись, 
об’єднатись, 
під’яремний, дит’ясла, 
трьох’ярусний, 
пів’яблука

4. Після літери к у 
слові Лук’ян та 
споріднених з ним словах

Лук’янівна, Лук’яненко, 
Лук’янчук

5.   Після літер б, п, в, м, ф, г, к, 
х, ж, ч, ш, р в іншомовних
словах

прем’єр, інтерв’ю, 
кар’єра, Руж’є, 
Монтеск’є

6.   В іншомовних словах, які
потрібно запам’ятати

ад’ютант, ін’єкція, 
кон’юнктивіт, 
кон’юнктура



АПОСТРОФ НЕ СТАВИМО перед літерами я, ю, є, ї:

1. Після літер б, п, в, м, ф, 
якщо перед ними стоїть
літера, що позначає
кореневий приголосний, 
крім [р]

цвях, свято, 
морквяний але: верб’я, 
торф’яний

2. Після літери р, що позначає
м’який звук [р´]

ряска, буря, рюкзак

3. Після літер б, п, в, м, ф в 
іншомовних словах, 
якщо я, ю позначають
пом’якшення
попереднього
приголосного

бязь, бюджет, 
пюпітр, Вюртемберг, 
фюзеляж



Уживання великої літери

З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ ПИШЕМО

1. Індивідуальні (власні) 
імена, по батькові, 
прізвища, псевдоніми, 
прізвиська

Ярослав Мудрий; Тарас 
Григорович Шевченко; 
Кобзар (про Т. Г. 
Шевченка); Леся Українка

2. Імена тварин, назви
дійових осіб у казках та 
байках

песик Незівай; кінь
Вуланко; Ворона і Лисиця; 
братик Вовчик; 
Котигорошко

3. Назви держав, 
територій, населених
пунктів, річок, 
астрономічні назви

Україна; Європа; Львів; 
Рівненська область; село 
Веселий Гай; Дніпро; 
планета Марс; сузір’я
Чумацький Шлях

4. Назви найвищих
українських і
міжнародних установ, 
організацій і посад

Верховна Рада України; 
Кабінет Міністрів України; 
Президент України; 
Організація Об’єднаних
Націй; Товариство
Червоного Хреста

З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ ПИШЕМО

1. Індивідуальні (власні) 
імена, по батькові, 
прізвища, псевдоніми, 
прізвиська

Ярослав Мудрий; Тарас 
Григорович Шевченко; 
Кобзар (про Т. Г. 
Шевченка); Леся Українка

2. Імена тварин, назви
дійових осіб у казках та 
байках

песик Незівай; кінь
Вуланко; Ворона і Лисиця; 
братик Вовчик; 
Котигорошко

3. Назви держав, 
територій, населених
пунктів, річок, 
астрономічні назви

Україна; Європа; Львів; 
Рівненська область; село 
Веселий Гай; Дніпро; 
планета Марс; сузір’я
Чумацький Шлях

4. Назви найвищих
українських і
міжнародних установ, 
організацій і посад

Верховна Рада України; 
Кабінет Міністрів України; 
Президент України; 
Організація Об’єднаних
Націй; Товариство
Червоного Хреста



Уживання великої літери

З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ ПИШЕМО

5. Назви релігійних
понять, богослужбових
книг

Бог; Божий Син; Святий
Дух, Богородиця; Апостол; 
Біблія; Євангелія; Псалтир

6. Назви державних, 
релігійних і
міжнародних свят, 
історичних подій

День Конституції України; 
Великдень; Різдво Христове; 
Пилипівка; Спасівка; Новий
рік; День молоді

7. Назви художніх
творів, газет, журналів, 
заводів, фабрик, 
навчальних закладів
(назва береться в 
лапки)

Поема «Катерина»; опера 
«Тарас Бульба»; кінофільм
«Камінний хрест»; журнал 
«Вітчизна»; газета»Освіта
України»; видавництво
«Любисток»; дитсадок
«Веснянка»



Подвоєння приголосних
Приголосні звуки подвоюються:

За збiгу кiнцевих i початкових
лiтер рiзних частин слова
(морфем):
префiкса та кореня
кореня та суфiкса
префiкса та префiкса
суфiкса та суфiкса
основи дiєслова минулого часу,
що закiнчується на -с i
постфiкса -ся
частин складноскорочених слiв

ввiчливий, оббiгти
сонний, телефонний
возз’єднання
письменник
пасся, трясся

спорттовари, 
вiйськкомат

У наголошених
прикметникових суфiксах
-енн- i -анн- (-янн-) переважно
зi значенням збiльшення
ознаки, пiдсилення, 
можливостi дiї

здоровенний, 
нескiнченний

Виняток: шалений, 
священик

У словах Ганна, бовван, 
лляний, ссати, овва та 
похiдних.

Ганнин, бовваніти, 
ссавці



Подовження 
приголосних звуків

Подовжуються приголоснi д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш, 
якщо вони стоять у позицiї мiж голосними

1. В iменниках середнього
роду

знаряддя, знання, 
зілля
Але: в назвах малих
iстот подовження
немає:гусеня, каченя

2.   В орудному вiдмiнку однини
iменникiв жiночого роду III 
вiдмiни перед -ю

сiль - сiллю, зустрiч –
зустрiччю
Але: мудрістю, 
совістю,любов’ю

3.    У прислiвниках перед я, ю зрання, навмання, 
спросоння, 
попiдвiконню, 
попiдтинню

4.    У словах Iлля, рiлля, 
стаття, суддя і похідних

Іллів, суддівський
Але: статей

5.    У дiєсловах ллю, ллєш, 
ллється і похідних

розілляти, 
розілляний



Чергування голосних 
звуків

Звуки, що  
чергуються

Приклади

Е-І каменя — камінь, осені — осінь,
нести — ніс, село — сільський, 
зелений — зілля

О-І гора — гір, слова — слів, стояти — стій, 
рости — ріс, робота – робітник , 
випекти — випікати

Е-И вистелю — вистилати, стер —
стирати, здерти – здирати

О-А ломити — ламати, скочити — скакати, 
допомогти — допомагати

О.Е випадає 
при зміні 
форми слова

байка — байок, сон — сну, день — дня, 
вітер — вітру
Але: лоб – лоба, мох – моху, лев – лева



Чергування голосних 
звуків

Чергування не відбувається

У групах -ор-, -ер-, -ов-
між приголосними

хорт — хорта, 
смерть — смерті, 
вовк — вовка

У групах -оро-, -оло-, -
ере- -еле-

сторож — сторожа, 
волос — волоса, 
серед — середній, 
шелест — шелестіти

У формі родового 
відмінка множини
віддієслівних іменників
середнього роду із
суфіксом -енн

значення — значень, 
прагнення — прагнень, 
твердження — тверджень

У складноскорочених
словах і похідних від них

торгпред, сільрада

У словах іншомовного
походження

інженер — інженера, 
провізор — провізора, 
аспірант — аспіранта



Чергування приголосних 
звуків

Звуки, що чергуються Приклади

к – ч- ц рік – річний – у році

х – ш - с рух – рушити – у русі

г – ж - з нога – ніжка - нозі

д – дж радити - раджу

б – бл, в – вл, п – пл, 
м -мл

робити – роблю, 
мовити – мовлю,
терпіти – терплю,
шуміти - шумлю

Зміни приголосних при творенні слів

к, ч, ц + -ськ- / -ств-
на   -цьк- / -цтв

парубок — парубоцький —
парубоцтво, ткач — ткацький —
ткацтво, молодець —
молодецький — молодецтво

г, ж, з + -ськ- / -ств-
на  -зьк- / -зтв-

Острог — острозький, Париж —
паризький, боягуз — боягузтво

х, ш, с + -ськ- / -ств-
на  -ськ- / -ств-

птах — птаство, товариш —
товариський — товариство, 
Черкаси — черкаський



Чергування як засіб 
милозвучності

Чергування  У - В

Уживання У Уживання В

Між приголосними:

мій учитель, десь у лісах

Між голосними:

Я була в Умані. Зайшла в 
обласну раду.

На початку речення
перед наступним
приголосним:

У вранішній свіжості
відчувалися пахощі свіжого
хліба.

На початку речення
перед наступним
голосним:

В очах його світилася
радість. В Яблунівці свято.

Незалежно від
попереднього звука 
перед наступним в, ф, 
льв, св, тв, хв:

Не спитавши броду, не лізь
у воду. Практичний
семінар відбувся у 
Львівському університеті. 
Ми зустрілися у хвилину
смутку.

Після голосного перед 
більшістю приголосних
(крім в, ф, льв, св, тв, хв):

Весело в траві
виблискували світляки. На 
печі в хаті сушили просо.



Чергування як засіб 
милозвучності

Чергування І — Й

Уживання І Уживання Й

Між приголосними:
Прокіп умів і хотів
працювати

Між голосними:
Серце кликало кохати й
обдаровувати ніжністю.

На початку речення
перед наступним
приголосним:
І ми раділи сонячному дню

Після голосного перед 
наступним приголосним:
На заняттях ми вчимося
співати й танцювати.

Запам’ятай! Чергується початковий ненаголошений і
з й у таких словах: імення — ймення, імовірний —
ймовірний, іти — йти

Чергування З — ІЗ — ЗІ (ЗО)

Уживання з

Перед початковим
голосним незалежно від
закінчення
попереднього слова

диктант з англійської
мови; самостійна з
української літератури

Перед приголосним
(крім с, ш) після
голосного

Він дивився на неї з надією.

На початку речення
перед голосним

З її появою моє життя
змінилося.



Чергування як засіб 
милозвучності

Уживання зі (зо)

Перед сполученням
приголосних (перед
початковим з, с, ш, щ)

Діти йшли зі школи. Ми 
станемо на захист
Вітчизни зі зброєю в руках. 
Вони приїхали зі Львова.

Прийменник зо
вживається із
числівниками два, три:

пройшли зо два кілометри; 
війська зо три тисячі

Уживання із

Між приголосними і
перед свистячими й
шиплячими

Із шовку Марині зшили
святкову сукню. Брат 
одержав лист із Франції.


