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                          Влмнй 
Тж  йилмаєш  в  ѐльіз  ибьиві, 

ѐк  йільѐ,  эжьеш,  кідье  лэиви. 
Тж  ьаше  джви  каэжьиве,   

киоаьа  нккаїьлька  юиви! 
                                           *** 

Кажеш,  ьаша  юива  ье  даємьлѐ? 
Дншн  эжш  відккжз  -  лаюа  ввіээємьлѐ. 

Таж  бэагилэивэѐямь  ьебела, 
щиб  н  днші  воиджэа  ккала. 

Дюжмки  ріэинл 
         

 Уйкиваджеььѐ  ьивжо  ъикю  ьавпаььѐ  лйкжѐє  акмжвізаыії  
йізьаваэььиї  діѐэььилмі  шкиэѐків,  абімнкієьмів,  лмндеьмів.  Завдѐкж  
іььиваыізьжю  йкиыелаю  в  илвімі  нпеьь  лмає  мвикпжю  здибнвапею  
зьаьь.    Чал  вжюагає  ьивжо  йкжзиюів  і  юемидів  ьавпаььѐ,  
нкізьиюаьімьеььѐ  завдаьь  з  нкаонваььѐю  іьджвіднаэььжо  илибэжвилмез  
нліо,  оми  впжмьлѐ.  Вжюигж,  ѐкі  лмавэѐмьлѐ  ди  вжйнлкьжків  
загаэььиилвімьіо  закэадів,  дилжмь  вжликі.  Це  лйиьнкає  юиэидь  
ккжмжпьи  з  мвикпи  южлэжмж,  залмиливнвамж  ьабнмі  зьаььѐ  з  
нюіььѐ  йкакмжпьи,  вжѐвэѐмж  ьазвжщжз  лмнйіьь  лаюилмізьилмі  ьа  
шэѐон  ди  вдилкиьаэеььѐ.  



 

 

 

 

 

Нжьі  пжюаэи  ьавпаэььи – дждакмжпьиги  юамекіаэн  лйкѐюиваьи  ьа  
дийиюигн  лмакшикэальжкаю  ма  абімнкієьмаю  ди  лкэадаььѐ  
вжйнлкьжо  екзаюеьів  ма  ЗНО  з  нккаїьлькиї  юивж. 
 Фиьемжка лнпальиї нккаїьлькиї юивж н киюйэеклі з  икъиейієя, 
гкаъікия ма икъигкаъієя є ьазбіэьш лкэадьжю киздіэию кнклн «Снпальа 
нккаїьлька эімекамнкьа юива». Завдаььѐ ъиьемжкж - вжвпжмж загаэььі 
закиьиюікьилмі мвикеььѐ звнків, їо кэалжъікаыія, лоакакмекжзнвамж звнкиві 
зюіьж, вжзьапжмж іьші ъиьемжпьі иджьжыі - лкэад і ьагиэил. Цѐ  ьанка  
юає важэжве меикемжпье і йкакмжпье зьапеььѐ. Зьаььѐ йкиыелів мвикеььѐ 
звнків, їо вэалмжвилмез, закиьиюікьилмез лйиэнпнваьилмі - идьа з йекеднюив 
йідвжщеььѐ кнэьмнкж нльиги юивэеььѐ, ильива лвідиюиги з ґкньмивьиги 
залвиєььѐ икъигкаъії ма икъиейії нккаїьлькиї юивж. 
Олкіэькж,  ѐк  бнэи  вжще  зазьапеьи,  ъиьемжка мільи йив'ѐзаьа з іьшжюж 
юивизьавпжюж джлыжйэіьаюж -  гкаъікия, икъигкаъієя, икъиейієя, -  ми  
залвиєььѐ відиюилмез з ьазваьжо киздіэів йимкебнє ѐк ґкньмивьиї 
меикемжпьиї йідгимивкж , мак і вжкибэеьья йкакмжпьжо ьавжпик. 
 Пкийиьиваьжз  юіьі  -  йилібьжк  йекедбапає  заккійэеььѐ  зьаьь  з  
ъиьемжкж  нккаїьлькиї  юивж,  здибнмжо  н  шкиэі.  Звідлж  вжйэжває  з  
лйеыжъіка  йибндивж  ыієї  дивідкиви – мкеьнваэььиї  йкаыі.  Виьа  
икієьмиваьа  йекеднлію  ьа  йигэжбэеььѐ  з  кизшжкеььѐ  зьаьь  з  
ъиьемжкж,  гкаъікж,  икъиейії,  икъигкаъії  ма  ьа  йилмізьі  мкеьнваььѐ  
з  юемия  вжкибэеььѐ  авмиюамжзиваьжо  ьавжпик  гкаюимьиги  йжльюа  
з  нльиги  юивэеььѐ.  Дэѐ  ыьиги  в  йилібьжкн  вюіщеьи  відйивідьжз  
меикемжпьжз  юамекіаэ  і  кізьиюаьімьі  нльі  з  йжльюиві  вйкавж,  
мелмиві  завдаььѐ,  лйкѐюиваьі  ьа  лаюилмізьн  кибимн  лмакшикэальжків  



 

 

 

 

 

ма  абімнкієьмів.  Вжкиьаььѐ  иккеюжо  вйкав  йимкебнє  кибимж  зі  
лэивьжкаюж,  іьшия  дидамкивия  эімекамнкия. 
  Пкж дибикі юивьиги юамекіаэн зважаэилѐ ьа ме, щиб віь ье міэькж 
лйкжѐв залвиєьья ъиьемжпьжо, икъиейіпьжо ма икъигкаъіпьжо зьаьь, а з 
видьипал відйивідав йізьаваэььжю і вжоивьжю завдаььѐю. Улі мкеьнваэььі 
вйкавж йибндиваьі ьа ыіэелйкѐюиваьи дібкаьжо лэивао пж иккеюжо кепеььѐо, 
нзѐмжо із мвиків лнпальиї аби кэалжпьиї эімекамнкж. 
  Теюж дийивьеьи кнбкжкаюж «Пиюіккнз і даз відйивідь», 
«Звекьж нвагн», «Наюимаз ьа внл». 
 У  кіьыі  йилібьжка  вюіщеьи  кэяпі – відйивіді  ди  мелмивжо  
завдаьь  і  мекюіьиэигіпьжз  айакам,  дэѐ  зкнпьилмі  згкнйиваьжз  за  
аэъавімию. 
    Маєюи ьадія, щи юіьі-йилібьжк , ѐкжз йикэжкаьжз йідьелмж илвімьіз 
ківеьь лмакшикэальжків ма абімнкієьмів, лмаье ильивия лаюикеаэізаыії 
кижьиги з лйкжѐмжюе нлйіоиві ьа мекьжлмиюн шэѐон  ди йилмавэеьиї 
юемж.  
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      Звукові одиниці, які служать засобом передачі думки, досліджує спеціальна 

наука — фонетика.   

 

 

                                        

                                                           

 

 

 

                                                                                                             

 

  Основною одиницею вивчення фонетики є звук - найменша одиниця мовного 

потоку, яку ми вимовляємо й чуємо. Зі звуків у мовленні утворюються склади, а 

зі складів – слова. Слова, поєднуючись за змістом та граматично, утворюють 

словосполучення, з яких складається речення,  а з них - текст. 

     Звуки мови творяться органами мовлення людини. До них належать легені, 

гортань із голосовими зв'язками, порожнина рота (у ній містяться  язик, 

найактивніший орган мовлення, зуби й піднебіння), губи. Робота мовного 

апарата здійснюється за участю центральної нервової системи.  

 

  Зверни увагу! 

Фонетика (від гр. phone - звук) – це розділ мовознавчої 

науки, що вивчає звуки  мови, закони їх функціонування й 

зміни в мовному потоці. 

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ 

Фонетика (від гр. phone - звук) - розділ науки про мову, який вивчає звуки 

мови, закони їх функціонування й змінювання у мовному потоці. 
Графіка  (від гр. grapho - пишу, малюю) – розділ науки про мову, в якому 

вивчається сукупність умовних знаків для передачі на письмі усного 
мовлення.  Під  цим  терміном  також  розуміють  систему  співвідношень  

між  звуками  й  буквами. 
Орфоепія (грец. ορθος — правильний, грец. επος — мова, мовлення) 

1. Розділ мовознавства, що вивчає правильність вимови слів. 2. Система 

загальноприйнятих правил літературної вимови певної мови. 3. Літературна 

вимова. Предметом орфоепії є звукові особливості мовлення, однак усне 

мовлення розглядається в цьому випадку не взагалі, а тільки з погляду його 

відповідності сучасним літературним нормам. 
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Фонетика як розділ мовознавства про звуковий 

склад мови 



 

 

 

 

Фонетика як розділ мовознавчої науки про 
звуковий склад мови 

 

 

 

 
 

     Голос виникає тоді, коли напружуються голосові зв’язки.  У ротовій та 

носовій порожнинах утворюються шуми.   

      Звуки мови творяться так. Коли ми говоримо, то струмінь видихуваного 

повітря з легенів потрапляє в гортань, у якій містяться голосові зв'язки. Вони або 

напружені, або ослаблені. Якщо голосові зв'язки напружені, то струмінь повітря 

примушує їх дрижати. Так утворюється голос або шум, з яких і складаються 

мовні звуки. Коли  голосові зв'язки ослаблені, то не коливаються й голос або 

шум не утворюються. 

        З  гортані  видихуваний  струмінь  повітря  потрапляє  в  ротову порожнину,  

і  там  уже,  залежно  від  того,  яке  положення  займають  язик, губи  й  зуби,  

завершується  формування  різних  звуків. 

      Під  час  вимови  голосних  струмінь  повітря  проходить  через  ротову 

порожнину  вільно.  Коли  вимовляються  приголосні  звуки, видихуване повітря  

натрапляє  в  ротовій  порожнині  на  різні  перепони,  утворювані або  язиком,  

що  зближується  чи  змикається  з  піднебінням ([х],  [ш],  [к]  та под.),  або  

язиком  і  губами  ( [з],  [т],  [д]  та   под.),  або  губами  ([б],  [п], [в]  та   под.).   

 

 

' 

 

 

 

 

 

  

                           

  Зверни увагу! 

   Отже,   звуком мовлення називається найкоротша, 

мінімальна, неподільна звукова одиниця, що виділяється 

при послідовному звуковому членуванні слова. 
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                                1)  Який розділ науки про мову вивчає звуки?  

                              2) Що є найменшою одиницею мовлення? 

                3) Назвіть  органи  мовлення  людини. 

               4) Коли  виникає  голос? 

              5) Де  утворюються  шуми? 

              6) Як  голосові  зв'язки  людини  реагують  на  струмінь  

видихуваного  повітря,  що  виходить  з  легень?  

      7) Де   і  як  завершується  формування  звуків?   

      8) Чим відрізняються звуки мови від інших звуків? 

 

 

 

 

 
1.  Вимовте  звуки   [п],  [а],  [е],  [с],  [л],  [і],   [к].  Визначте,  при  

вимові яких  звуків  струмінь  видихуваного  повітря  проходить  

через  ротову порожнину  вільно,  а  при  вимові  яких  натрапляє  на  

перепони. 

 

  2.  Закрийте  ніс  великим  і  вказівним  пальцями  й  вимовляйте  звуки   

[б], [м],  [д], [р],  [ж],  [н],   [з].  Які  з  них  не  можна  вимовити,  не  

відкривши носа? 

 

  3.  Вимовте  звуки  [б],  [к],  [д].  Чи  в  одному  й  тому  ж  самому  місці 

утворюється перепона  на  шляху  видихуваного  повітря  при  вимовлянні 

цих  звуків? 

 

 4.  Спробуйте  описати  роботу  органів  мовлення  при  творенні  таких  

звуків: [з],  [е],  [т], [о]?   
 

Голосні   звуки 
    Звуки  [а], [е,] [и], [і], [о], [у]  називають  голосними,  бо  голос  -  це  основа  

кожного  з  них.  При  творенні  голосних  звуків  видихуваний  струмінь  повітря  

проходить  через  ротову  порожнину  вільно.  На  письмі вони передаються за 

допомогою 10 букв: а, е, и, і, о, у, я, ю, є, ї. 

     Голосні  звуки  не  однакові  за  місцем  і  способом  творення.       Активними  

органами  при творенні голосних звуків є  язик  і губи.   

Найважливішу  роль  при  цьому  відіграє  язик  -  найбільш  рухливий  орган  у  

ротовій  порожнині.  Його  спинка  може  рухатись  як в  горизонтальному,  так  і  

вертикальному  напрямах.   

 Питання  для  самоконтролю 
 

Поміркуй і 

дай 

відповідь 

Практичні завдання 
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голосні 

     За  місцем  творення,  тобто  залежно  від  положення  спинки  язика  в  

горизонтальному  напрямі  щодо  піднебіння,  виділяють  голосні  переднього  

([і], [и], [е])  й  заднього  ([а], [о], [у])  ряду. 

     За  способом  творення,  тобто  залежно  від  того,  як  до  піднебіння  

піднімається  спинка  язика  (максимально,  незначною  мірою,  зовсім  не  

піднімається),  звуки  поділяються  на  голосні  високого  ( [і],  [и],  [у]),    

середнього  ([е], [о])  та  низького  ([а])  піднесення.                  

     За  творення  голосних  звуків  [о],  [у]  активну  участь  беруть  губи:  

витягуються  вперед  і  злегка  заокруглюються.  Тому  згадані  фонеми  

називаються  лабіалізованими  (від  лат.  Labium  -  губа). Усі  інші  голосні  

називаються  нелабіалізованими.   

 

 

Класифікацію  голосних  звуків  можна  подати  у  вигляді  

такої  схеми: 

 
 

 

 
 

 

 
 

голосні 

 
 

 

 
 

 

 
 

     Вимова  голосних  залежить  від  їх  позиції  в  слові.  Найбільш  чітко  й  

виразно  вимовляються  вони  під  наголосом.  У  ненаголошеній  позиції  

частина  голосних  змінює  свою  якість:   

а) [е]  вимовляється  з  наближенням  до  [и] ([е
и
]) :  [ше

и
ле

и
стить],          

[просе
и
нь]; 

б)  [и]   -  до  [е]    ([и
е
]):  [ки

е
шеня], [ си

е
рітка];   

в)  [о]   -  до  [у]    ([о
у
]): [ ро

 у
зумний],  [зозо

 у
ля].

   

 

 

а  -  заднього 

ряду, низького 

піднесення,  

нелабіалізовани

й 

е  -  переднього 

ряду, середнього 

піднесення, 

нелабіалізовани

й 

у -  заднього 

ряду, високого 

піднесення, 

лабіалізований 

 

и - переднього 

ряду, високого 

піднесення, 

нелабіалізований 

 

о – заднього ряду, 

середнього 

піднесення, 

лабіалізований 

і  - переднього 

ряду, високого 

піднесення, 

нелабіалізований 
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1)  Чому  звуки  називають  голосними? 

                              2)  Якими  буквами  вони  передаються? 
              3)  Які  мовні  органи  беруть  участь  у  вимові  голосних     звуків? 

   4)  Які  ряди  виділяють  за  місцем  творення? 

   5)  Як  розподіляються  приголосні  звуки  за  способом  творення? 

   6)  Чому  виділяють  лабіалізовані  й  нелабіалізовані  звуки?    

   7)  Як  вимовляються  голосні  звуки? 

 

 
 
 1.  Схарактеризуйте  положення  губ  і  язика  при  вимові  звуків  

[а],  [е,] [и], [і], [о], [у]. 

 

   2.  Порівняйте  вимову  звуків   [е,] [и], [о]  в  наголошеній  та  

ненаголошеній позиціях.  Укажіть  на  різницю  між  ними. 

     Азимут,  блазень,  вершки,  вечоровий,  голубонька,  життєвий,  загублений, 

зозулястий,  королева,  летить,  плече,  пожежа,  прожити,  розумниця, 

серпень,  сон,  чебрець,  чистенький,  чистий,  чужина.   

 

    3. Назвіть  службові  слова,  співвідносні  з  голосними  звуками,  уведіть  

їх  у  речення,  схарактеризуйте  за  такою  схемою:   

       а)  ряд;  б)  піднесення;  в)  лабіалізований \ нелабіалізований;   

       г)  наголошений \ ненаголошений.   

 

4.  Визначте,  якими  звуками  різняться  подані  слова.  З'ясуйте  їх  

лексичне значення. 

       Бити — бути;  кіт  -  кити;  лин  -  лань;  мости  -  мести;  рити  -  роти;  

ситий  -  сотий;  сом — сум;  том  -  там.   

      

5.  Змінивши  в  кожному  слові  голосний  звук,  утворіть  інше  слово. 

Вимовте  їх.  Як  утворюються  голосні  звуки? 

        Воли,  жити,  липа,  річка,  сади,  село.  

 

Практичні завдання 

Питання  для  самоконтролю 
   

Поміркуй і 

дай відповідь 

8 



 

 

 

 

 

 

 

6.  Доберіть  чотири  пари  слів,  щоб  у  кожній  парі  слова  різнилися одним 

звуком.  Уведіть  ці  слова  в  речення,  схарактеризуйте  їх  морфологічні 

ознаки,  розкрийте  лексичне  значення 

Приголосні звуки,  їх  творення  й  класифікація 

     Приголосними  називаються  звуки, що творяться за допомогою  голосу і 

шуму або   тільки шуму.  При їхній вимові струмінь видихуваного повітря, 

проходячи через ротову порожнину, натрапляє на різноманітні перешкоди.  

     В українській мові 32 приголосні фонеми,  що  класифікуються  так:   

а)  за  участю  у  їх  творенні  шуму  й  голосу;   

б)  за  місцем  творення; 

в)  за  способом  творення. 

     За участю голосу й  шуму  приголосні  поділяють на сонорні й шумні. 

 

   

 

 

 

     

       Сонорні   (від  латинського  -       

    sonorus)  – це приголосні, при     

     творенні яких голос переважає над  

    шумом:  [м ], [ в], [н] - [н'], [л] - [л'],      

    [р']- [ р] [й]. 

 

 

 
        
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

      

   Шумні – це приголосні, що творяться за допомогою шуму й голосу. 

   Залежно  від  наявності  голосу   вони  поділяються  на дві групи: 

1)  дзвінкі:  [б], [д], [д '], [з], [з '],  [ж], [дˆж], [дˆз], [дˆз'], [г], [ґ]; 

2)  глухі:  [п], [т], [т '], [с], [с '], [ш], [ч], [ц], [ц '],  [х],  [к], [ф].   

Шумні  звуки утворюють  акустичні пари:    

[б]  -  [п] ;    [д]  -[т] ;  [д ']  - [т '];  [з]  - [с];  [з ']--[с '];  [ж]  -  [ш];  

  Зверни увагу! 

   Аналізуючи завдання тестів ЗНО, ми зауважили, що сонорні 

приголосні у більшості випадків відносяться до дзвінких 

приголосних. Однак в деяких завданнях з фонетики слід 

розрізняти власне дзвінкі і сонорні. Наприклад, дзвінкі 

приголосні можуть оглушуватись, а сонорні – ні. Проте у 

завданнях, де необхідно знайти глухі чи дзвінкі приголосні, 

сонорні вважаються дзвінкими. 

Намотай на вус 
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[дˆж]  -  [ч];   [дˆз]  -  [ц];  [дˆз']  --  [ц '];  [г]  -  [х];  [ґ]  -   [к]. 

    Звук  [ф]   пари не має. 

 

Шумні Сонорні 

дзвінкі глухі   

[м ] 

[в] 

[н] - [н'] 

[л] - [л'] 

[р']- [ р] 

[й] 

 

[б] 

[д]  [д '] 

[з] [з '] 

[ж] 

[дˆж] 

[дˆз]  [дˆз'] 

[г] 

[ґ] 

[п] 

[т] [т '] 

[с] [с '] 

[ш] 

[ч] 

[ц] [ц '] 

[х] 

[к]. 

[ф] 

За  місцем  творення  приголосні  поділяють  на  такі  групи: 
  1)  губні (утворюються  за  активною  участю  губ): [б], [ в], [м ], [п],  [ф]; 

 2)  передньоязикові  (утворюються  за  активною  участю передньої  спинки й  

кінчика  язика): [б], [д], [ж], [дˆж],  [з],  [дˆз], [л], [н],  [р],  [с],  [т], [ц], [ч],[ш],  

[д'],  [з'], [дˆз'],  [л'],  [н'], [р'],  [с'], [т'],  [ц']; 

3)  середньоязиковий  (утворюються  за  активною  участю середньої спинки  

язика,  що  піднімається  й  зближується  з  твердим  піднебінням): [й]; 

  4)  задньоязикові  ( утворюються  за  активною  участю задньої спинки язика,  

що  зближується  з  м'яким  піднебінням):  [х],  [ґ],  [к]; 

 5) глотковий,  або  гортанний  (утворюється  в  порожнині  глотки):  [г]. 

 

Губні Глотко- 

вий 

Язикові 

передньо- 

язикові 

середньо- 

язикові 

задньо- 

язикові 

[б] 

[в] 

[м] 

[п]  

[ф] 

 

[г] [б] 

[д], [д'] 

[ж] 

[дˆж] 

[з],  [з'] 

[дˆз] 

[л], [л'] 

[н],  [н'] 

[р],  [р'] 

[с],  [с'] 

[т], [т'] 

[ц], [ц'] 

[ч], [ш] 

[й] [х] 

[ґ] 

[к] 
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 За  способом  творення    приголосні  поділяються  на  такі  звуки: 
    1)  проривні,  або  зімкнені  (при  їх  творенні  відбувається  прорив  

зімкнення  мовних  органів):  [б],  [п],  [д],  [д'],  [т],  [т'],  [ґ],  [к]; 

   2)  щілинні  (під  час  творення  цих  звуків  між  мовними  органами  

утворюється  вузька  щілина,  крізь  яку  протискується  видихуване  повітря):  

[в],  [ф],  [г],  [х],  [ж],  [ш],  [з],  [з'],  [с],  [с'],  [й]; 

   3)  зімкнено — прохідні  (при  творенні  цих  звуків  мовні  органи одночасно 

утворюють  зімкнення  й  прохід):  [м],  [н],  [р],  [л],  [н'],  [р'],  [л']; 

   4)  африкати,  або  злиті  (ці  звуки  утворюються  внаслідок  злиття  двох 

звукових  елементів,  з  яких  один  проривний,  а  другий  щілинний:  [ц], [ц'],  

[ч],  [дз],  [дз'],  [дж]. 

 

Проривні 

або 

зімкнені 

Щілинні Зімкнено- 

прохідні 

Африкати 

або 

злиті 

 

[б] 

[п] 

[д], [д']     

[т],  [т']     

[ґ] 

[к] 

 

 

[в] 

[ф] 

[г] 

[х] 

[ж] 

[ш] 

[з],  [з']   

[с],  [с']    

[й] 

[м] 

[н] 

[р] 

[л] 

[н'] 

[р'] 

[л'] 

 

[ц], [ц']     

[ч] 

[дз],  [дз']  

[дж] 

 

 

  

    За  звучанням  розрізняються  ще  приголосні   
  *  шиплячі:  [ж], [ч], [ш], [дж]; 

  * свистячі:   [з],  [з'],  [ц],  [ц'],  [с],  [с'],  [дз],  [дз']. 

 

  Приголосні  української  мови  розрізняються  за  м'якістю  й  твердістю. 

  Пом'якшення  приголосних  звуків  відбувається  внаслідок  додаткового  

підняття  спинки  язика  до  твердого  піднебіння.  Таке  наближення  буває  

неоднаковим,  тому  й  м'якість  приголосних  різна. 

   Розрізняють  приголосні: 

    1)  м'які ([ ' ]):  [д'],  [т'],  [з'],  [с'],  [ц'],  [л'],  [н'],  [р'],  [дз'],  [й]; 

    2)  пом'якшені  [ ‘ ]:    

*губні [б’],  [п’],  [в’],  [м’],  [ф’]: відерце [в’ідерце], пюпітр [п’у п’ітр], 

бювет  [б’увет],  мюслі [м’ус'л'і],  фюзеляж  [ф’узе 
и 
л'аж

 
] ;  

 
 

  *шиплячі [ж’],  [ч’],  [ш’], [дˆж’]:  жіноцький  [ж’іноц'кий ], чіпко  [ч’і  пко],  

шість  [ш’іс'т'],  Джім  [дˆж’ім]; 
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     *задньоязикові  [ґ’],  [к’], [х’]:  кімната [к’імната], хімія[ х’і м’ійа], леґінь 

[леґ’інь]; 
 

     *глотковий [г’]:  гірко[г’і рко],  гімнаст  [г’і мнаст].               

     Пом'якшеними  є  й  подовжені  звуки  [ж’:],  [ч’:],  [ш’:]: збіжжя              

[зб’іж’:а];  клоччя  [клоч’:а];  затишшя  [затиш’:а]. 

 

Пом'якшення  приголосних  відбувається 
  1)  перед  голосним  [і],  якщо  він  не  є  початком  кореня  після  префікса: 

діброва   [д'іброва];  зірочник  [з'ірочник];  кішка  [к’ішка];  мітлиця [м’іте 
и
ц'я];  ріж  [р'іж];  сім'я [с'імйа];  фісташки  [ф’істашки];  хітон [х’ітон],  але  

безініціативний,  безіменний; 

 

  2)  усі  передньоязикові  перед  голосними  [а],  [е], [у]:  листя   [лис'т'а];  синє  

[син'е];  любов  [л'убов].  Не  пом'якшуються  в  цій  позиції  шиплячі:  жасмин,  

шолом,  чудасія; 

 

  3) приголосні    [д'],  [т'],  [з'],  [с'],  [ц'],  [л'],  [н'],  [дз']  бувають  м'якими  в 

кінці  слова  й  складу: батько   [бат'ко];  близько [близ'ко];  вуаль [вуал']; ґедзь  

[ґедз'];  десь [дес'];  зільник  [з'іл'ник];  козацький  [козац'кий];  лізь [л'із'];   мідь  

[м’ід'];  сядьмо  [с'ад'мо]; 

 

 4) незначне  пом'якшення  звука  [в‘]  перед   [а]   зберігається  в  словах  

дзвякнути  [дз'в’акнути];  свято  [с'в’ато];  цвях  [ц'в’ах].  

 

                                                                              

    

 

 

 Мнемонічні вислови (за професором  

  Іваном Ющуком), які полегшують сприймання 

системи приголосних:  

• ми винили рій — сонорні;  

• буде гоже ґедзю у джазі — дзвінкі;  

• усе це кафе «Птах і чаша» — глухі;  

• мавпа Буф — губні;  

• де ти з’їси ці лини + дз — зубні;  

• ще їжджу — шиплячі;  

• шиплячі, вимовлені по-дитячому — Сце їздзу, — свистячі. 

 

  
 

 

Намотай на вус 
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 Позначення звуків мовлення на письмі.  Фонетична  

транскрипція  
     Знак  транскрипції [   ], в якому записується буквене позначення звуків 

мовлення. 

     У фонетичній транскрипції немає букв я, ю, є,  тому їм відповідатимуть такі 

звуки: 

 
                            я                           ю                          є                
                          ∕    \                        ∕   \                        ∕   \ 
                       [й]  [а]                 [й]     [у]                [й]    [е]    
      
 
 

Букви  я,  ю,  є  позначають  два  звуки  в  такій  позиції: 
 

1)  на початку слова чи складу: 

     я / лі /вець  [ й а л' і в е 'ц' ];  по / єд/ на/ ти\ ся [ п о й е д н а' т и 
е
с' а];  юшка  

[й у' ш к а ];   

2)  після апострофа: 

     об'єднання  [о б й е' д н а н': а];  під'їхати  [п’ і д й і' х а т и 
е
];                   

п'ята  [п й а' т а];  перед'ювілейний  [п е р е д й у в’ і л е' й н и 
е 
й];              

3)  після м‘якого знака:  мільярд [м’ і л´ й а  р д];  шоколатьє  [ш о к о л а' т' й 

е];  

4)  після  голосного:   моя  [м о й а'];  моє  [м о й е'];  мою  [м о й у']; 

 

У позиції після приголосного  букви  я, ю, є  означають  один  звук 

   я  → [ ' а ], ю → [' у ], є→ [' е ]:е 
и
 

     галявина  [ г а л' а   в  е 
и
 н а ];  князювання [ к н а' з у в а  н': а  ];  Лєсников  [л е 

с н е 
и
 к о в  ].   

 

     Буквам  ї (ї), щ (ща) завжди відповідають 2 звуки: 

ї   →  [ йі ],  щ → [  шч]: 

 щоранку [ ш ч о р а  н к у ];  щирий  [шч и' р и 
е
 й];  кроїти[ к р о  й і ти ];     

їхати  [ й і' х а т и 
е
]  . 

 

На м‘якість  попереднього приголосного вказує ь (м‘який знак), який  

позначається [ ' ]: 

     брунька [ б р у  н'к а ];  гільце  [г’ і л' ц е'];  кульбаба [ к у л'б а  б а ];  

синесенький  [с и 
е
 н е' с е 

и
 н' к и 

е
 й].  

 

      Буквосполученням дж, дз відповідає 1 звук ([ д ж] , [ д з ]):   

джиґунець   [д ж и 
е
 ґ у н е' ц' ];  джмелячий   [д ж м е' л' а ч и 

е
 й];  дзбаник  [д з  б 

а' н и 
е
 к]; дзвонар  [д з  в о н а' р ].                 

    

   У фонетичній транскрипції немає великих літер:   
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Христина  [х р и 
е
 с т и' н а];  Черкаси  [ч е' 

и
 р к а с и]. 

 

     Знак наголосу ставиться над голосним звуком  ([а ]):   

канадець  [к а н а  д е 
и
 ц'].    

 

   М‘якість  приголосного позначається скісною рисочкою вгорі біля м’якого 

приголосного  ([ ' ]) : літечко [л'і' т е 
и
 ч к о]; горлиця[ г о' р л и ц'а]. 

 

     [ ‘ ]  -  так позначається пом‘якшення   приголосного  перед і,  я, ю, є:  вісім 

[в’і  с' і м];  жінка [ж’і  н к а ];  хірург [ х’ і р у  р г];  гігант [г’ і г а  н т]. 
 

     [ : ]  так  позначається подовжений  звук:    

гілля [ г’ і' л':а ]; ваніллю [в а н' і' л':у];  лляти  [л': а' т и 
е
]. 

 

 

 
 

 

 

1)  Які  звуки  називаються  приголосними? 

2)  Скільки  приголосних  фонем  існує  в  українській  мові?    Як  

їх класифікують? 

3)  Які  звуки  називаються  сонорними? 

4)  На  які  групи  поділяються  шумні?  Який  звук  не  має  пари  серед 

дзвінких? 

5)  Як  поділяються  приголосні 

а)  за  місцем  творення; 

б)  за  способом  творення? 

6)  Які  звуки  розрізняють  за  звучанням? 

7)  Коли  відбувається  пом'якшення  приголосних  звуків? 

8)  Як  позначається  м'якість  звука?  Назвіть  м'які  звуки? 

9)  Як  позначається  пом'якшення  звука?  Які  групи  приголосних  бувають 

лише  пом'якшеними? 

 

                 
                                          

1.  Назвіть приголосні звуки за такими   характеристиками: 

     * сонорний, передньоязиковий, зімкнений, носовий,  пом’якшений ; 

* шумний, дзвінкий, передньоязиковий, щілинний, твердий ; 

     * шумний, глухий, губно-зубний, щілинний, твердий ; 

     * шумний, глухий, задньоязиковий, твердий ;  

     *сонорний, середньоязиковий, м’який ; 

 

Практичні завдання 

 Питання  для  самоконтролю 
   

Поміркуй і 

дай відповідь 
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     *шумний, дзвінкий, губний, твердий. 

 

2.  Випишіть з тексту приголосні  за такими ознаками: за участю шуму і 

голосу, за місцем творення, за способом творення. 

    Як тiльки весна десь у житечку-пшеницi розминеться iз лiтом, у нас 

достигають суницi, достигають уночі, при зорях, i тому стають схожими на 

росу, що випала з зiрок.  Це теж, прихиляючи небо до землi, говорить моя мати, 

i тому я люблю ту пору, коли суничники засвiчують своє цвiтiння. 

Михайло  Стельмах 

3.  Вимовте  звуки  [б],  [й],  [к],  [г].  Як  утворюється  перепона  на  шляху 

видихуваного  повітря  під  час  їх  вимовляння? 

 

4.  Прочитайте.  У  виділених  словах  вимовте  голосні  й  приголосні звуки. 

Скажіть,  як  працюють  органи  мовлення  під  час  творення звуків 

першого  слова. 

     Чайка  квилить  над  морем  тому,  що  хоче  їсти,  а  не  тужить  за  

кимось  (Юрій  Яновський). 

 

5.  Випишіть  окремо  шумні  й  сонорні  приголосні.  Які  вони  за  місцем  

творення? 

     Ти  душу  дав  мені,  як  гострий  ніж  дає  вербовій  тихій  гілці  голос  (Леся  

Українка).  

   

6.  Випишіть  проривні,  щілинні,  зімкнено — прохідні,  злиті  приголосні 

звуки.  Вкажіть,  яких  приголосних  у  діалозі  немає. 

- А  де  ж  мої  крила?  -  запитало  Кохання. 

-  А  ти  пошукай,  -  м'яко  відповіла  Доля. 

-  О — о — н там!  -  зловтішно  прошипіла  Недоля,  указуючи  на  прірву. 

-  Не  встигне,  -  сумно  прошепотів  Час.  (Автор  невідомий)   

           

7.  Розмежуйте  слова  із  задньоязиковим  звуком  [г]  та  глотковим [ґ]. 

     А..рус, ..аблі,  ..ава,  ..валт,  а..у  (дитячий  

лепет),  ..азетяр,  ..ай,  ..анок,  ..асити,  дзи..а,  

доро..а,  ..едзь,  ..ел..іт,   ..лина,  ..ніт,  ..олова,  ..олос, ..острий,   ..рати  

(дієслово),  ..рати  (іменник),  ..уля.  

 

8.  Знайдіть  злиті  приголосні  в  словах.  Поясніть,  чому  вони  так 

називаються. 

     Віддзеркалення,  джем,  дзвіниця,  Кролевеччина,  надзвичайний,  надзелень,  

надзиґльований,  піджак,  піджати,  підживлювати,  підзвітний,  підземелля,  

підземний,  циркач,  ціджений,  чебрець,  Черкаси,  чистотіл,  чужинець.  

 

9.  Випишіть  парами  дзвінкі  й  глухі  приголосні  звуки.  Чи  є  такі,  що  не 

мають  пари? 
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     Цвітуть суничники так, наче самi дивуються, як спромоглися на такий 

беззахисно-чистий цвіт. А згодом над ними по-дитячи нахиляють голівки 

зволоженi туманом ягоди. I хоч невелика ця ягода, а весь лiс i всяк, хто ходить у 

ньому, пахне суницею. Я тепер лягаю i встаю, накупаний цими пахощами, літо, 

літечко!.. (М.  Стельмах) 

10.  Визначте  тверді,  м'які  й  пом'якшені  звуки.  Обґрунтуйте,  як  

передати м'якість  на  письмі. 

В  очікуванні  гарні  людина  й  природа.  Коли  це  минається,  усе  стає  

буденним  (Михайло  Стельмах).   

 Доля  навчилася  дарувати  нам  бажане  тоді,  коли  ми  навчилися  

без  нього  обходитися  (Єлизавета  Дворецька).         

 Силу  нікому  не  доводять,  вона  говорить  сама  за  себе  (Андрій  
Воронін). 

 

11.  Доберіть  і  запишіть  шість  пар  слів,  які  відрізнялися  твердими  й 

м'якими  приголосними.  Зверніть  увагу  на  зміну  лексичних  значень  

слів. 

 

12.  Прочитайте  слова  українською  й  російською  мовами.  Як  

вимовляємо кінцеві  приголосні  в  обох  мовах? 

     Верф,  вісім,  воротар,  голів,  гуаш,  жовч,  дріб,  кобзар,  лиш,  ніч,  пишеш,  

плач,  ріж,  розкіш,  секретар,  Сибір,  степ,  фальш,  Харків.  

 

Тести 
Звуки  і  букви 

1. Звук мовлення - це: 

А  найменша неподільна одиниця мовлення, що служить для творення, 

розпізнавання, розрізнення слів 

Б  одиниця мовлення, що несе в собі лексичне значення слова 

В  будь-який звук, що сприймається органами слуху людини 

 

  

2. Звуки ми: 

А  вимовляємо, пишемо; 

Б  пишемо і бачимо; 

В  вимовляємо і чуємо. 

 

3. Голосні  звуки  творяться   

А   голосом і шумом 

Б   тільки  голосом  

В   унаслідок  руху  повітря,  що  проходить  через  перепони   

Г  шумом  

4. Голосні  звуки  класифікують 

А  за  місцем  творення  -  губні,  гортанні,  язикові 
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Б   за  м’якістю  -  твердістю  -  м’які,  тверді       

В   за  положенням  язика  -  переднього  і  заднього  ряду 

Г   за  участю  голосу  й  шуму  -  сонорні,  шумні 

 

5. У  нашій  мові  нараховується   

А  10  голосних  звуків,  що  позначаються  6  буквами 

Б  6  голосних  звуків,  що  позначаються  6  буквами 

В  6  голосних  звуків,  які  позначаються  10  буквами 

 

6. Які терміни стосуються фонетики? 

А  приголосні звуки, м’який  знак 

Б  тире, апостроф, наголос 

В  знаки письма, слово 

Г  звуки мовлення , фонема. 

Д  голосні звуки, апостроф. 

 

7. У  якому  рядку  в  усіх  словах  є  голосний  звук  [а] 

А  буква,  вояцький,  мряка,  м'яч   

Б  маргаритка,  Ніагара,  обличчя,  очерет   

В  охорона,  падолист,  пакет,  поєдинок  

Г  ранок,  ряд,  син,  юшка 

Д  полум’я,  син,  тополя,  юрта  

 

8. У  якому  рядку  в  усіх  словах  є  голосний  звук   [а] 

А  жасмин,  річниця,   ставок,  сум     

Б   вода,  гребля,  з'єднання,  слово   

В   закляття,  коріння,  крок,  стріла 

Г  весняний,  ліщина,  печаль,  пісня 

Д  веселка,   зоря,  зустріч,  хмара  

 

9.  У  якому  рядку  в  усіх  словах  є  голосний  звук  [е] 

А  барельєф,  декламація,  романс,  українець  

Б  велич,   земля,  кар'єра,  піст 

В  вокзал,  література,  шоколатьє 

Г  книга,  сомельє,  учений,  швець 

Д  безмежжя,  Готьє,  таємниця,  щедрівка 

 

10. У  якому  рядку  в  усіх  словах  є  голосний  звук  [е] 

А  веління,  вольєра,  любов,  пісенька      

Б  вишня,  майстер,  портьєра,  хризантема 

В  веселка,  кар'єр,  поєднання,  честь 

Г  геній,  Єва,  намір,  п'єдестал  

Д  Євангеліє,  пейзаж,  П'єр,  шлюб 
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11. У  якому  рядку  в  усіх  словах  є  голосний  звук  [і] 

А  їдець,  міст,  правда,  світло    

Б  віра,  істина,  їжак,  поїздка  

В  Ївга,  мелодія,  Нева,  сумнів 

Г  бабій,  вина, зірка,   їда  

Д  відвертість,  їдальня,  Орфей,  ріка  

 

12. У  якому  рядку  в  усіх  словах  є  голосний  звук  [і] 

А  їздець,  з'їжа,  квітень,  таїна 

Б  воля,  діло,  з'їзд,  ніч 

В  їжа,  ключ,  ніжність,  світ  

Г  зілля,  під'їзд,  рай,  річ 

Д діло,  доволі,   їстиво,  небо 

 

 13. У  якому  рядку  в  усіх  словах  є  голосний  звук  [у] 

А  давнина,  душа,  забуття,  любов   

Б жучок,   сипанка,  сюїта,  убивниця 

В  вино,  вушко,   нюх,  спокуса 

Г ключниця,  отрута,  пушкар,   юність 

Д  капуста,  люлечка,  свідомість,  трутизна  

 

14. У  якому  рядку  в  усіх  словах  є  голосний  звук  [у] 

А  вплив,  круг,  любов,  рука 

Б  Вілюйськ,  дзюркіт,  куліш,  сказ 

В  в'юнок,  люстерко,  сторожа,  туга 

Г  кювет,  луг,  право,  ювілей 

Д  завірюха,  нюанс,  уста,  чарування 

 

15. Пара  слів  з  однаковими  звуками 

А  дятел,  друг   

Б  злива,  льодок     

В  клен,  липа   

Г  сіль,  слива   

Д  тінь,  тиша   

 

16.  Пара  слів  з  однаковими  звуками 

А  навколо,  нявка 

Б  вишня,  свіжа     

В  зелень,  ніжний 

Г  квіт,  тінь 

Д  замаїтися,  зябра                  

 

17. Приголосні  звуки  утворюють  пари: 

А  дзвінкі  -  тверді,  глухі  м’які 
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Б  дзвінкі  -  глухі,  тверді  -  м’які 

В  м’які  -  дзвінкі,  тверді  -  глухі  

   

18. Звук  [Й]  є  в  кожному  слові  рядка 

А  боєць,  лінія,  юність,  ярус 

Б  буря,  єдність,  кальцій,  мрія 

В  більярд,  іній,  клятва,  сюжет 

Г  історія,  поет,  сяйво,  юрба 

Д  в’єтнамець,  літній,  узлісся,  ювілей    

 

 19. Звук  [Й]  є  в  кожному  слові  рядка 

А   важливий,  єдність,  земля,  союз       

Б  життєвий,  здоров'я,  плем'я,  спадкоємець       

В  від'їзд,  погляд,  Сміяна,  ясність   

Г  жайворонок,  змія,  людина,  язик  

Д  айстра,  птиця,  рум'янець,  ячмінь  

  

20. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах є спільний звук  

А  вісь, сів, сивий, ясний, син  

Б  деревій, весна, вітер, павутина, кавун  

В  віхоть, вогкий, кухня, хутір, фартух  

Г  жених, дочці, дріжджі, череда, ціп  

Д  тітка,  пташка, тушканчик, тюль, тема  

 

21. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах є спільний звук  

А  твір,  торт,  тюрк,  частина     

Б  морфема,  Федір,  фюзеляж,  хвіртка,   

В  козацький,  кюре,  суфікс,  Україна 

Г  допомога,  мак,  мито,  мюзикл  

Д  анекдот,  вокзал,  ґазда,  ґринджоли  

   

22. Звук  [д]  зустрічається  в  кожному  слові  рядка 

А  депутат,  молодість,  погода,  родина 

Б  джаз,  думати,  одержати,  родина 

В  дискусія, надписати,  сад,  футбол  

Г   відійти,  далина,  домисел,  надріз 

Д  адреса,  відплата,  дзеркало,  дріт   

 

23. Звук  [д`]  зустрічається  в  кожному  слові  рядка 

А  дельфін,  джунглі,  дірка,  молотьба   

Б  джокер,  дідусик,  подячний,  радісінький       

В  ад'юнкт,  баскетбол,  котрий — небудь,  дюна      

Г  боротьба,  діджей,  дятел,  підборіддя     

Д  ад'ютант,  гандбол,  дюшес,  радість 
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24.  Звук  [з]  є  в  кожному  слові  рядка 

А  зірка,  приказка,  резюме,  Різдво 

Б  дзвіночок,  знахідка,  зона,  слизько 

В  азимут,  вазон,  зустріч,  фазан 

Г  береза,  в'язати,  зрости,  зябра  

Д  аналіз,  березень,  князь,  привоз  

   

25. Звук  [з`]  є  в  кожному  слові  рядка      

А  візир,  дзюркоче,  забуття,  зябра   

Б  вуздечка,  грузько,  дзьоб,  калузький   

В  зсукати,  образ,  презирство,   транзистор    

Г  зять,  кузька,  разючий,  Світязь       

Д  бузько,  з'юрмитися,  лазівка,  пузань   

  

26. Звук  [ш]  є  в  кожному  слові  рядка 

А  книжка,  сушити,  шедевр,  щока 

Б  арешт,  довший,  хрущ,   щедрівка 

В  вищий,  помічник,  проща,  щебет 

Г  кришталь,  молодший,  ніж,  шанс 

Д  душа,  мурашка,  муштра,  нижче   

 

27. Підкреслені  букви  позначають  один  і  той  самий  звук  у  всіх  словах  

рядка 

А  зірка,  кузня,  просьба 

Б  вокзал,  крига,  куля 

В  журба,  книжці,  стежка  

Г  вчиться,  радість,  тьохкає 

Д  гордість,  кігті,  поріг    

   
28.  Підкреслені  букви  позначають  один  і  той  самий  звук  у  всіх  словах  

рядка 

А  Вітчизна,  тепло,  тривога 

Б  водиця,  джерело,  погода 

В  душа,  мрієш,  хвилюєшся 

Г  анекдот,  ґрунтець,  якби 

Д  сварка,  росяний,  честь   

 

 29. Підкреслені  букви  позначають  один  і  той  самий  звук  у  всіх  словах  

рядка 

А  знак, дізнатися, кузня, узголов'я 

Б  рекорд, скраю, трава, порядок              

В  стиль, користь, святитель, бистрина 

Г  хом'як, мужній, взаємодія, мирний 
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Д  бійка,  білояр,  брат,  обряд     

   

Сонорні  приголосні  
1. Приголосні  тільки  сонорні  в  усіх  словах  рядка        

А  вірний,  вир,  Волинь,  орел  

Б   дим,  рів,  сон,  черемха       

В  відкладний,  вулиця,  гай,  жовтий 

Г  вивірка,  літній,  сонце,  тільки 

Д  гурт,  зустрічатися,  мітлиця,  Поділля 

 

2. Приголосні  тільки  сонорні  в  усіх  словах  рядка      

А  безшовний,  вдень,  випадок,   дивний,  певно  

Б  вітер,  вітчизна,  в’яз,  зірка,  лід  

В  вода.  каталог,  лірник,  лляти,  свято 

Г   він,  лев,  ліра,  милий,  міра 

Д  листя,  осінній,  потемнілий,  роса   

 

3. Усі  приголосні  сонорні  в  групі  слів 

А  міст,  налляла,  отава,  упродовж    

Б  вийняла,  декламація,  лляний,  мовлення 

В Лір,  Мамай,  мірило,  рій  

Г  зірка,  Марсель,  ознака,  похвала   

Д  Нью — Йорк,  рахунок,  святвечеря,  ясмин 

 

4. Приголосні  тільки  сонорні  в  усіх  словах  рядка      

А  Алла,  лань,  мило,  Ніл   

Б  знає,  мураха,  Париж,  труба 

В  білий,  Євген,  невдовзі,  перемога 

Г  далеко,  крихкий,  осінь,  синій 

Д  жінка,  зима,  мундир,  соняшник  

 

5. Приголосні  тільки  сонорні  в  усіх  словах  рядка      

А  безсмертя,  журавель,  зажмуритися,  плаття   

Б  дно,  міняти,  нога,  тіло   

В  ніжність,  нічний,  струна,  хвилювати 

Г  вій,  вілла,  міра,  рій   

Д  безнадія,  гіркий,  дзвінкий,  обережність   

 

6. Приголосні  тільки  сонорні  в  усіх  словах  рядка 

А  вал,  нині,  Рим,  рік 

Б  алея,  бузок,  віра,  мир   

В  Венера,  лава,  нерв,  роль           

Г  льон,  мрія,  рій,  ріст 

Д  далеко,   лляний,  мамин,  мило  
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7. Сонорний  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  мати,  перший,  покуть,  стебло       

Б  душа,  навіть,  родовід,  склад  

В  білка,  дід,  пам'ять,  упродовж     

Г  збирання,  казка,  тому — таки,  увечері 

Д  милий,  новина,  овес,  предок   

 

8. Сонорний  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  мати,  рід,  селянин,  шатун   

Б  господар,  можливість,  покровителька,  похід   

В  промисел,  рада,  слід,  суд 

Г  звір,   дочка,  лід,    малятко         

Д  бабуся,  ведмідь,   зло,  сосна  

 

9. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  сонорного  приголосного  в  кожному  

слові  рядка 

А  вночі,  мисочка,  пращур,  святість   

Б  вечеря,  година,  дуб,  рушник    

В  батько,  душа,  кожушок,  сусід    

Г  мати,  рійниця,  стежка,  хрещений 

Д  віно,  осока,  похід,  хата 

Дзвінкі  приголосні  
1. Приголосні тільки дзвінкі в кожному слові рядка 

А  айстра,  природа,  хуртовина,  час    

Б  брат,  присутність,  пряжа,  рука     

В  дім,  мова,  плече,  розум     

Г зустріч,  мед,  мрія,  раз     

Д  біда,  зараз,  мороз,  ріг  

  

2. Приголосні тільки дзвінкі в кожному слові рядка 

А  джерело, ґазда, в'юнець, гриб 

Б  жанр, забіг, лід, джміль 

В  коледж, регіон, неділя, мова 

Г  добро,  дорога,  лимон, рейс 

Д  медаль, мармур, рельєф, немовля 

 

3. Приголосні тільки дзвінкі в кожному слові рядка 

А  дзвінок,  дорога,  любить,  сміх 

Б  Альдо,  заграва,  зима,  любов 

В  вік,  розлука,  світло,  трембіта 

Г  ворота,  різниця,  розкіш,  сніг    

Д  весна,    вишенька,  прикраса,   трійка   
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4. Виберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі  

А  будинок,  доданок, зріз,  лев,  режисер  

Б вогор,   з'їзд,  левада,  пити, раса  

В  дід,  доба,  дуб,  здогад,  одяг 

Г  волошка,  лиття,  перстень,  рада,  словник  

Ґ  драма,  згуба,   миска,  політ,  список 

  

5. Виділіть рядок слів, у яких всі приголосні дзвінкі 

А  гроза,  книга,   літо,  мороз 

Б  косовиця,  межа,  хліб,  Юпітер 

В  гора,  дорога,  здоровань,  надія 

Г  апельсин,  крига, лиман,  суниця 

Д  вокзал,  двоє,  зоря,  кошлатість  

    

6. Усі  приголосні  дзвінкі  в  групі  слів 

А  дорога,  жменя,  зілля,  книга 

Б  білка,  злива,  морози,  райдуга 

В  ведмідь,  ворона,  гроза,  літо   

Г  берег,  вокзал,  грань,  дзвін 

Д  береза,  град,  дерево,  зірка 

 

7. Усі  приголосні  дзвінкі  в  групі  слів 

А  герцог,  Дарована,  зброя,  зілля    

Б  бузина,  відвар,  ніж,  тривога     

В  вечір,  вигляд,  дерево,  звір  

Г  бажання,  гомін,  двір,  доля   

Д  день,  дівчина,  рід,  робота 

 

8. Усі  приголосні  дзвінкі  в  групі  слів 

А  верста,  добро,  зелень,  музика     

Б  вогнище,  далина,   дорога,  небо 

В  гілля,  дерево,  земля,  межа 

Г  вага,  вікно,  дощ,  жайвір 

Д  вітер,  нога,  рідня,  сорочка 

 

9. Усі  приголосні  дзвінкі  в  групі  слів 

А  брова,  дерево,  завивання,  мелодія   

Б  звір,  кров,  море,  незадоволеність   

В  вереда,  вухань,  Громодар,  добро    

Г  голод,  матінка,  нога,  трава  

Д  володіння,  ворона,  далеч,  танець            

 

10. Усі  приголосні  дзвінкі  в  групі  слів 

А  берег,  диск,  добро,  світило   
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Б  ворожба,  зерно,  покришка,  сонце     

В  голуб,  збіжжя,  надія,  пузанець   

Г  бір,  зайвина,  мамалига,  родинонька    

Д  водевіль,  вокзал,  годе,  жаль  

 

11. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  дзвінкого  приголосного  в  кожному  

слові  рядка 

А  барельєф,  вудиння,  злоба,  сутінки 

Б  геній,  пейзаж,  рідина,  слідопит     

В вічність,   дотик,  обід,  порада 

Г  втома,  мовчання,  світанок,  старець 

Д  кошик,  ступка,  тупіт,  шепіт   
 

Глухі  приголосні 
1. Визначте  рядок  слів,  у  яких  всі  приголосні  глухі 

А  голос,   корабель,  постіль,  шматок 

Б  кошик,  паштет,  сік,  хотіти 

В  ватра,  ложка,  праска,  юшка 

Г  ліс,  королівство,  золото,  сімнадцять 

 

2. Усі приголосні звуки тільки глухі в слові 

А  гараж,  листя,   нігті,  призьба 

Б  віхті,  палац,  плід,  просьба 

В  гриб,  театр,  тхір,  ходьба 

Г  каска,  хатка,  шість,  щастя 

 

3. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні глухі  

А  тіньовий, скоринка, тинятися, котити, комар  

Б  морок, кіготь, холод, проїзд, двері  

В  монах, ховрах, кожух, темний, коло  

Г  спека, спати, поспіх, чаша, посуха  

Д  безлад, малий, гриміти, страх, гора  

 

4. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні глухі  

А  літепло,  око,   хата,  чинара   

Б  кипарис,  купка,  пучок,  частка 

В  капуста,  покуть,  субота,  тиша 

Г  кутя,  обжинки,  піст,  час  

Д  копа,  пасіка,  пічка,  снопик 

 

5. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні глухі  

А  колядник,  писк,  шати,  щока      

Б  добавка,  куток,  піч,  схопити        

В  жито,  пасти,  стук,  щастя     
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Г  птиця,  пшениця,  флейта,  шість 

Д  каска,  кошти,  пічка,  шапка 

 

6. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні глухі  

А  комірець,  коса,  омана,  перевага        

Б  корж,  сік,  сум,  український   

В  кіш,  січ,  степ,  частка     

Г  солодкий,  тікати,  фокус,  чоловік  

Д  картуз,  кігті,  сорочка,  шепіт 

 

7. Усі приголосні звуки тільки глухі в слові 

А  горобина,  кетяг,  кохання,  пустка  

Б  перехрестя,  туман,  свіча,  хвиля 

В  аташе,  кущ,  пуфик,  час 

Г  безодня,  квиток,   кермо,  пристань 

Д  весілля,  зіткнення,  небеса,  сяяти  

  

8. Усі приголосні  глухі  кожному  слові  рядка 

А  спека,  частка,  щастя,   щітка      

Б  зерно,  князь,  цесарка,  час   

В  дуб,  настрій,  славний,  урочисто  

Г  жаль,  рученька,  свято,  спадщина 

Д  вияв,  історія,  козак,  малина 

 

9. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі 

А   папуга,  фікус,  тьохкати,  цукати 

Б   капуста,  пакетик,  Полтава,  ціпочок 

В   капці,  пайок,  ситечко,  часопис 

Г   пощастити,  сестриця,  тактика,  цяточка 

Д   пакуночок,  сипучість,  точиться,  частка 

 

10. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі 

А  коса,  попаски,  січа,  словник  

Б  пан,  пальчик,  почуття,  чаша   

В  кишить,  купець,  син,  струна 

Г  карнавал,  сумління,  паша,  честь 

Д  копиця,  хустка,  чистота,  шпак  

 

11. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі 

А  комар,  скоринка,  тінь,  холод 

Б  двері,  кіготь,  морок,  проїзд   

В  кожух,  коло,  монах,   ховрах   

Г  поспіх,  посуха,  спека,  чаша   

Д  безлад,  гора,  страх,  сурма 
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12. Глухий  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  верба,  вогонь,  дім,  легко   

Б  вочевидь,  голуб,  пальма,  юнак 

В  вальс,  донька,  затишок,  сонце 

Г  дзьоб,   літечко,  фігура,  чудо 

Д  арфістка,  боротьба,  книга,    просьба   

  

13. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  глухого   приголосного  в  кожному  

слові  рядка 

А  груша,  димар,  скабка,  хвороба  

Б  куля,  Орфей,  похід,  словенятко,   

В  город,  козак,  правда,  свитка 

Г  пиття,  скарб,  справа,  струна   

Д  ворог,  горе,  громада,  земля 

 

 Шиплячі  приголосні  
1. Шиплячий  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  межа,  печаль,  ходжу,  щастя 

Б  борщик,  служба,  хвороба,  юшка 

В  кожух,  прохання,   шприц,  ячмінь 

Г  джміль,  жолудь,  заріччя,  пісня   

Д  вуж,  зачарувати,  фіранка,  шепіт 

  

2. Шиплячий  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  ніжність,   опитування,  час,  шелест 

Б  джигіт,  життя,  журавель,  зшити   

В  засвітишся,  зустріч,  місячний,  шалений     

Г  вічність,  джерело,  прощання,  тримаєшся 

Д  бентежність,  кишлак,  стрічаєшся,  човен  

 

3. Шиплячий  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  печаль,  смуток,  сон,  тяжба 

Б  мовчання,  пам'ять,  плач,  співчуття 

В  бачення,  ведення,  журавель,  нічник 

Г  гілочка,  джек — пот,  незалежність,   чарівниця 

Д  дівчисько,  лавка,  пошана,  шибка      

  

 

4. Шиплячий  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  безмежність,  життя,  син,  очікування 

Б  вигнанець,  діжа,  річка,  чужинка 

В  вчора,  край,  місяченько,  чарівник 

Г  вечір,  дівчатко,  зачіпка,  чари     
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Д  витвір,  кольчуга,  плече,  щит 

 

5. Шиплячий  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  взувачка,  шасть,  Шопен,  слово 

Б  джума,  казка,  Чураївна,  шамотіння 

В  вечірниця,  стежка,    хвощ,  шати 

Г  попелище,  право,  чашка,  шерсть  

Д  нехворощ,   хвилина,  череда,  шия 

 

6. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ   шиплячого     приголосного  в  

кожному  слові  рядка 

А  бобер,  вчинок,  кущ,  недоречно 

Б  вдовиця,  джгут,  душа,  статечність   

В  джейран,  казка,  ключик,  шпичечка 

Г  горлиця,  обман,  сором,  терен 

Д  вечірня,  джбан,  пушкар,  свято   

 

Губні  приголосні  
1. Губний  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  завтра,  омана,  прірва,  стриж  

Б  блакить,  вир,  заметіль,  пристань 

В  втома,  гожість,  туман,  хвиля 

Г  кермо,  людина,  полин,  світло 

Д  береза,  вариво,  Петро,  фюзеляж 

 

2. Губний  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  боротьба,  знання,  каприз,  приворот 

Б  буття,  випадок,  казка,  правда 

В  брехня,  воля,  нафта,  полковник 

Г  голос,  особа,  поміч,  справа 

Д  добряк,  сльоза,  спосіб,  сумнів 

 

3. Губний  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  бобер,  дівчина,  меч,  серпик  

Б  булава,  кінець,  прадід,  товариство 

В  вдова,  зло,  повня,  тьма 

Г  вість,  мати,  рушниця,  фарба 

Д  ворота,  дім,  забуття,  отрута 

 

4. Губний  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  арфа,  відлітання,  син,  скрипка  

Б  біда,  верба,  гальма,  город   

В  вечір,  карнавал,  рогалик,  темінь 

Г  журавель,  мелодія,  пальчик,  телефон   
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Д  брова,  вода,  сміх,  тінь 

 

5. Губний  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  ворушіння,  дременути,  пуслеля,  син 

Б  губи,  м'ята,  одинак,  повісьмо 

В  баварець,  капкан,  свято,  серце 

Г  батько,  веління,  прийми,  фунт 

Д  барбарис,  віск,  діло,  прем'єра  

 

6. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  губного   приголосного  в  кожному  

слові  рядка 

А  малюк,  напівколо,  пар,  фаворит   

Б  глибінь,  млин,  пояс,  трясовина 

В  аркуш,  дюжина,  сучок,  центр  

Г  боягуз,  криївка,  мед,  паралель 

Д  балка,  переляк,  стовп,  тім'я   

   

7. Усі  приголосні  передньоязикові  в  групі  слів 

А  аршин,  життя,  жмут,  розгубленість       

Б  битва,  весілля,  куделя,  серце 

В  кішка,   ліс,  місяць,  травень 

Г  вересень,  зозуля,   частина,  чуття   

Д  гріх,  робота,  спина,  трава 

 

8. Усі  приголосні  передньоязикові  в  групі  слів 

А  дідусь,  курка,  оселя,  справно   

Б  дерево,  мороз,  садок,    фрукти 

В  колос,  насіння,   посів,   стебло 

Г  десятина,  зерно,  решето,  уряд 

Д  бабуся,  кишеня,  село,  форма 

 

9. Усі  приголосні  передньоязикові  в  групі  слів 

А  дід,  роль,  урочище,  хрещеник 

Б  голос,  стіл,  тато,  щедрик 

В  льон,  рідня,  сито,  тиждень 

Г десятина,   знать,  Коляда,  сосна   

Д  залишок,  Корочун,  страх,  шана  

 

10. Усі  приголосні  передньоязикові  в  групі  слів 

А  Венера,  оселя,  перевесло,  романс   

Б  біль,   мама,  стіл,  щедрість 

В  доля,  жарина,  народ,  учитель   

Г  згуба,  заміжжя,  молодиця,  січень   

Д  долоня,  лаштунки,  радощі,  садовина 
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  11. Усі  приголосні  передньоязикові  в  групі  слів 

А  знання,  незвично,  селище,  слід 

Б  диво,  рід,  снігур,  тишина  

В  держава,  ліс,  рик,  рука   

Г жердина,  сосна,  старець,  черниця    

Д  житце,  журавель,  сірість,  страшно 

 

12. Усі  приголосні  передньоязикові  в  групі  слів 

А  піч,  радість,  учора,  шмигом  

Б  зелень,  кидок,  ноша,  нісенітниця   

В  дуб,  витяг,  сіно,  скоромне   

Г  родина,  тепло,    суддівство,  хрест 

Д  голос,  ослін,  Отченаш,  стеля 

  

13. Усі  приголосні  передньоязикові  в  групі  слів 

А  досвід,  кущ,  лютість,  серце 

Б  жалість,  осінь,  синиця,  шерсть 

В  дощ,  ніжність,  провалля,  сльоза 

Г  азарт,  дерево,  зразу,  удача  

Д  далеч,  загонич,  туман,  честь   

 

Задньоязикові  приголосні  
1. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  задньоязикові    приголосні  

звуки 

А  казка,  малюй,  отець,  святковий  

Б  душа,  Іван,  холодок,  ясочка       

В  груша,   дзиґа,   сидіння,  тіло         

Г  ґедзь,   криниченька,  льох,  маківка        

Д  дівка,  звання,  сила,  хризоліт  

  

2. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  задньоязиковий    приголосний  

звук 

А  друг,  ключ,  татарський,  хліб     

Б  ґандж,  кінь,  крик,  холод      

В  ґедзь,  крислатий,  топчуть,  хвилювання     

Г  гріх,  ґречний,  хризантема,  ярий    

Д  ґринджоли,  рута,  сміх,  хризоліт   

  

3. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  задньоязиковий    приголосний  

звук 

А  весна,  дух,  колись,  хвиля 

Б  ґніт,  з'ява,  коріння,  хатинка   

В  ведмідь,  показ,  холодець,  хризантема 
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Г  волхв,  горох,  ґлей,  капкан       

Д  білокрівець,  клапоть,  спогад,  Христина  

 

4. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  задньоязиковий    приголосний  

звук 

А  гармоніст,  ґрати,  хата,  ялинка 

Б  ділянка,  монолог,  сніг,  чекання   

В  Дідух,  іграшка,  сосна,  чашка   

Г  Водохреще,  Київ,  мати,  поклін 

Д  ґрасувати,  клен,  ненька,  сміх  

 

5. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  задньоязиковий    приголосний  

звук 

А  ґречний,  край,  пасмо,  Хома  

Б  книга,  купина,  Полтава,  хліб  

В  буква, ґудзик,   деревце,  стріха 

Г  ґринджоли,  крихта,  пушкар,  прихисток  

Д  вітер,  Ворскла,  ґрунт,  хобот   

  

6. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  задньоязиковий    приголосний  

звук 

А  леґінь,  полковник,  справа,  хвиля  

Б  камінь,  книга,  мамалиґа,  страх  

В  мох,  перо,  персона  нон  ґрата,  скарга     

Г  горох,  Семен,  скорбота,  фата  морґана    

Д  казка,  льох,  полтавець,  фіґлі — міґлі  

 

7. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  задньоязиковий    приголосний  

звук 

А  грішник,  ґабзувати,  полковник,  сміх   

Б  говірка, ґаблище,  птах,  турбота  

В  горлиця,  ґава,  Кощій,  лихо  

Г  ґазда,  Захар,  мана,   мухомор           

Д  ґайда,  душа,  копанка,  ховрах    

 

8. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  задньоязикового   приголосного  в  

кожному  слові  рядка 

А  вовна,  вуаль,  долоня,  дорога 

Б  валянок,  вікно,  пакуночок,  тиша   

В  відблиск,  мигтіння,  шапка,  шляхта 

Г  веселка,  вухо,  ласощі,  смакота 

Д  блиск,  колядник,  рукавиця,  ряска   
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Проривні  приголосні 
1. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  проривні    приголосні  звуки 

А  ґеґнути,  думка,  мир,  правда   

Б  ґеґотати,  гроза,  гуркіт,  плем'я,     

В  біль,  ґедзь,  клинок,  спина  

Г  ґелґання,  заохочення,  мати,  погляд  

Д  бабуся,  ґерґіт,  двері,  сіно   

 

2. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  проривний    приголосний  

звук      

А  ґерлиґа,     добавка,  плетиво,  предтеча 

Б  бамбук,  відповідно,  дід,  чин 

В  ґердан,  кожний,  один,  село   

Г  коляда,  прообраз,  різниця,  сніп   

Д  новина,  окремо,  пророк,  стояк  

 

3. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  проривний    приголосний  

звук 

А  вишня,  обов'язок,  підвечірок,  миття     

Б  ґоґель — могель,  дух,  ложка,  потреба   

В  однокашник,  потішка,  рука 

Г  ґелґотінь,  оповідь,  приглушений,  тато   

Д  вода,  вчора,  стоязикий,  трохи    

 

4. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  проривні    приголосні  звуки 

А  ґвалт,  кожушок,  дідух,  сир     

Б  ґелґіт,  вус,  дух,  комора 

В  габлі,  відблиск,  двері,  рясно   

Г  колосок,  невдовзі,  сніп,  хата    

Д  аґу,  жнива,  літо,  одразу 

 

5. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  проривний    приголосний  

звук 

А  буряк,  картопля,  монолог,  смарагд   

Б  зелень,  кольє,  пояснення,  реквієм 

В  автопілот,  віолончель,  доба,  сьогодні   

Г  гриб,  зірка,  поверхня,  Святвечір 

Д  горопашно,  ґудзь,  забуття,  підвечірка 

     

6. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  проривні    приголосні  звуки 

А  еґо,  концерт,  на  біс,  сцена  

Б  ґава,  давнина,  зал,  мікрофон   

В  аґрус,  бутон,  пісня,  тюльпан  

Г  ґазда,  голос,  життя,  любов   
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Д  артист,  доля,  ґалаґан,  очі 

 

7. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  проривні    приголосні  звуки 

А  ґандж,  мама,  обжинки,  субота         

Б  вишиванка,  ґанок,    ненька,  серп     

В  вчасно,  ґатунок,   статечно,  хвіртка    

Г  ґвалт,  достиглий,  сіль,  смужка     

Д  вірування,  ґеґати,   жито,  рука 

 

 8. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  проривний    приголосний  

звук 

А  бадьорість,  ризик,  селянин,  страх  

Б  бузок,  калатало,  лісівник,  мисливець 

В  благословення,  вільшаник,   ґа блі,   троянда 

Г  бабак,  звірина,  перегук,  прикмета 

Д  бувалець,  рядочок,  снігур,  старійшина 

 

9. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  проривний    приголосний  

звук 

А  набубнявілий,  день,  дзиґа,  час    

Б  дзиґарі,  підвечірок,  одяганка,   

В  дзиґлик,  навприсядки,  свято    

Г  зиґзаґ, з'ява,   стіл,  сьогодні   

Д  бджола,  джиґун,  пісниця,  страва   

   

10. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  проривного   приголосного  в  

кожному  слові  рядка 

А  боязнь,  Ворскла,  дівування,  разочок   

Б ґавеня тко,  водиця,  заказ,  стояння     

В  бачення,  гребля,  дивина,       

Г  гріх,  млин,  проява,  сельва 

Д  дим,  комин,  присяга,  сорока   

  

Щілинні  приголосні  
1. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  щілинний    приголосний  звук 

А  біда,  залишитись,  сосна,  хрін  

Б  дзеркало,  життя,  знайти,  сміх 

В  зло,  обличчя,  селище,  ховрах 

Г  овал,  сучок,  фальцет,  хмара     

Д  звертання,  котрий,  печаль,  шатун 

 

2. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  щілинний    приголосний  звук 

А  затишок,  Йорк,  страва,  фестиваль 

Б  коло,  назва,  сім'я,  стан  
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В  вечоровий,  готувач,  дванадцять,  капуста      

Г  зірка,  квас,  упродовж,  якраз 

Д  обов'язок,  огірок,  різдвяний,  швець   

 

3. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  щілинний    приголосний  звук 

А  гнів,  кожушок,  маховик,  фотографія 

Б  знатник,  оберег,  плач,  слушно 

В  вихід,  здійснення,  молитва,  облава 

Г  Беледа,  підв'язка,  свіжість,  страшно 

Д  загонич,  ведмежий,  лико,  старанно 

 

4. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  щілинні    приголосні  звуки  

А  азарт,  вагон,  Святвечір,  стебло    

Б  комора,  охоронець,  хитрість 

В  вокзал,  нагода,  Різдво,  фантазія 

Г  друг,  дух,  русалка,  сила   

Д  жито,  колосся,  покуть,  хребет  

  

5. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  щілинні    приголосні  звуки  

А  біда,  глядач,  свідок,  суддя   

Б  вправність,  дідух,  дрібок,  колосся       

В  окраєць,  радість,  рушник,  хліб      

Г  жменька,  мама,  навхрест,  стебло 

Д  житостій,  зажинки,  збіжжя,    фігура  

 

6. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  щілинного   приголосного  в  кожному  

слові  рядка 

А  глибінь,  Сілезія,  урожай,  хлопавка 

Б  ноктюрн,  теперечки,  торба,  циганка     

В  вистава,  витівник,  одежина,  фабула   

Г  веселинка,  міхоноша,  півмісяця,  фобія 

Д  вертеп,  вожак,  зірка,  приказка   

   

Зімкнено — щілинні  приголосні 
1. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  зімкнено - щілинні    

приголосні  звуки 

А  буревій,  грім,  миша,  птах    

Б  лан,  нива,  пожежа,  родина   

В  зима,  колосся,  перевесло,  розум 

Г  оселя,  Різдво,  сніп,  тато 

Д  мама,  калина,  стрічка,  хуртовина  

 

2. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  зімкнено - щілинний    

приголосний  звук 
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А  крок,  згадка,  усмішка,  файний     

Б  вчора,  душа,  поле,  яскраво   

В  весна,  вперше,  гарячка,  літо 

Г  зовсім,  паросток,  ріка,  сухий 

Д  срібло,  стійка,  фарба,  хвиля  

 

3. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  зімкнено - щілинний    

приголосний  звук 

А  живинка,  небо,  сміхи,  частота 

Б   брунька,  поле,  сонечко,  яскраво 

В  ливарник,  матінка,  промінь,  шум    

Г  кожний,  мана,  радість,  рука   

Д  душа,  земля,  кинувши,  слід  

   

4. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  зімкнено - щілинний    

приголосний  звук 

А  краса,  піжмурки,  школа,  ялинка 

Б  батьки,  ймення,  навіть,  стільки 

В  мовлення,  пам'ять,  хата,  цікавість 

Г  гадка,   дізнання,  кольоровий,  мама   

Д  приказка,  смаковитий,  сніпок,  стрічка 

 

5. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  зімкнено - щілинний    

приголосний  звук 

А  Марія,  паленіти,  пожарище,  справа 

Б  гуска,  монастир,  папір,  писар 

В горище,  королева,  місто,  свідчення  

Г  місяць,  Полтава,  старовина,  суддя 

Д  день,  лавка,  Мартин,  потік 

 

6. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  зімкнено - щілинний    

приголосний  звук 

А  з'ява,  мерщій,  робота,  Таназ  

Б  міцно,  ненька,  одяг,  поправка  

В  припічок,  скриня,  сплеск,  ячмінь 

Г  горщик,  куток,  молодець,  новина 

Д  вариво,  зерно,  мамо,  покуть     

7. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  зімкнено - щілинні    

приголосні  звуки 

А  дружина,  згода,  княжич,  любов   

Б  батько,   жінка,  мак,  син  

В  брова,  доля,  око,  слово    

Г  благання,  голос,  м'ята,  ряска 

Д  випадок,  лікоть,  мова,  рік  
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8. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  зімкнено - щілинного   приголосного  

в  кожному  слові  рядка 

А  гілляка,  здобич,  кидок,  стовпчик    

Б  дядина,  кров,  мороз,  шкіра 

В  відображення,  краплина,  омана,  портрет 

Г  Нева,  рогатина,  спина,  сулиця  

Д  деревій,  домівка,  рудавість,  плач 

 

Злиті  приголосні 
1. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  злиті    приголосні  звуки 

А  держава,  джем,  ніч,  ціль 

Б  Дзвінка,  справа,  чоло,  щит 

В  Джомолунгма,  мова,  серце,  травниця,   

Г  дзяв — дзяв,  натиск,  обличчя,  співчуття 

Д  джура,  очільник,  стронцій,  челядь  

  

2. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  злиті    приголосні  звуки 

А   дзвякання,  кубельце,  традиція,  святочно   

Б  батько,  джоуль,  урочище,  щедрий 

В  дзиґар,  покуть,  стрічка,  цікаво 

Г  вечорниці,  власноруч,  джонка,  сіно   

Д  біляхатниця,  дзьоб,  поруч,  свято 

 

3. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  злитий    приголосний  звук 

А  вечеря,  джаз,  мисочка,  соняшник   

Б  Дзвенигород,  Корочун,   смішки,    цікавинка  

В  Джайпур,  пшениця,  пушок,    щезник 

Г  Водохреще,  дзбаник,  рушничок,  стонадцять       

Д  джакузі,  попелище,   традиція,  шелест    

  

4. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  злитий    приголосний  звук 

А  дзвеніння,  Здравко,  серенада,  чарівник 

Б  гущавина,  джут,  мисливець,  свічка       

В  дзьоб,  кішка,  незвичний,  селище 

Г  велич,  Джурків,  полковник,  чуття  

Д  вінчання,  вранці,  дсуськи,  онуча      

5. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  злитий    приголосний  звук 

А  джазовий,  призначення,  специфіка,      

Б  багатство,  дзвенючий,  час, Чураївна     

В  джек — пот,  куниця,  напередодні,  рукавичка  

Г  дзвяк,  мерщій,  плетениця,  святки   

Д   вечорниці,  віконце,  Джайпур,  щедрий 

 

6. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  злитий    приголосний  звук 
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А  вранці,  голос,  дженджик,  малеча  

Б  говірка,  джаз  -  оркестр,  свідчення,  убивниця  

В  джем,  вчинок,  поле,  серце 

Г  джейран,  потилиця,  причина,  чорнобривець 

Д  Гриць,  джмелевий,  четвер,  удова  

 

7. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  злитий    приголосний  звук 

А  джаз  -  ритм,  дозорець,    чайка 

Б  Дзвеняче,  манівці,  пробачення,  ревнощі  

В  Джамбул,  здоров'я,  хлопець,  число    

Г  дзвінець,  небіжчик,  правда,  чарівниця 

Д  дзелень — дзелень,  жасмин,  подробиця,  чорнило 

  

8. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  злитого   приголосного  в  кожному  

слові  рядка 

А  Джайлоло,  злочин,  місце,  ревнощі   

Б  бджола,  вечорниці,  дзеленчання,  причіп  

В  дзвіничка,  молодичка,  хлопище,  чарівниця     

Г  джаз — рок,  криниця,  наречена,  цибуля  

Д  айстра,  музика,  хуртовина,  шурин 

    

9. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді  

А  година,  життя,   монета,  хазяїн, човен  

Б  поличка,  сила,  рік,  струна,  смужка  

В  велосипед,  весна,  полотно,  сон,  хуртовина  

Г  влітку,  людина,  зірочка,  навчання,  серце  

Д  береза,  море,  мрія,  розмова,  сонце 

  

10. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді 

А  берег,  горе,  тиша,  чайка 

Б  айстра,   море,  слова,  стежка 

В  двір,  коло,  сила,  щастя 

Г  грицики,  соловей,  страшно,  терези 

Д  перон,  перо,  птах,  тиша      

  

 

11. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді: 

Аваза,ковдра,крити,печаль 

Ббереза,паста,шафа,вазон 

Вберег,дорога,кріт,крайка 

Г  доба,  зимівля,  отрута,  сонячно 

Д  безмір,  казкар,  капкан,  правда 

 

 12. Слова, в яких усі приголосні тверді, складають рядок  
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А  будинок, ковдра,  смуга,  щогла  

Б  береза,  огорожа,  пролісок,  сосна  

В  вудка,  дорога,  рибина,  яблуко  

Г  вишня,  джерело,  листок,  черевик  

Д  бджола,  коло,  м'ята,  щука       

 

13. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді       

А  листопад,  образ,  полин,  сміх 

Б  брат,  індиго,  сніг,  Юрмала 

В  водичка,  екватор,  театр,  чутка 

Г  абрикос,  любов,  нудота,  студент   

Д горе, лимон,  обвал,  торнадо 

 

14. У якому рядку в усіх словах приголосні тверді? 

А  видра,  ірис,  світло,  чужина    

Б  зерно,  озеро,  ризик,  серце      

В  індик,  кизил,  розкішно,  шелест 

Г  душа,  норка,  образа,   ярмарок 

Д  весна,  енергетик,  крик,  ліс 

 

15. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді 

А  індус,  марш,  пустий,  сич   

Б  єпископ,  кишка,  перехрестя,  хризантема 

В  адвокат,   зіткнутися,  Крим,  сивина  

Г  квиток,  ліс,  небеса,  темнота     

Д  Галина,  гриб,  зима,  літо  

     

16. Вкажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді 

А  жінка,  носище,  Одеса,  хустка 

Б  абажур,  Єва,  Кирило,  оркестр 

В  Іртиш,  крейда,  осінь,  сум 

Г  минуле,  нирка,  серветка,  трикутник   

Д  арбалет,  зонд,  нога,  плаття 

    

17. Слова, в яких усі приголосні тверді, складають рядок  

А  апетит,  дубина,  зуб,  ніжка       

Б  вертеп,  липа,  сват,  юнак 

В  бук,  опера,  поле,  третина   

Г  верба,  его,  небо,  обережність 

Д  доба,  козак,  обман,  сила 

 

18. Слова, в яких усі приголосні тверді, складають рядок  

А  апельсин,  беркут,  дорога,  небо   

Б  Еверест,  жінка,  Інгул,  лиман   
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В  вухо,  нагідка,  пора,  торт 

Г  барбарис,  ера,  ніжність,  сирота 

Д  азимут,  дно,  терен,  холод 

 

19. У якому рядку в усіх словах приголосні тверді? 

А  гіркість,  пустка,  сукно,  урвище 

Б  рука,  печиво,  таволга,  хрест    

В  єнот,  купе,  повняк,  розлука 

Г  плече,  рана,  синява,  трут   

Д  гріх,  виск,  кава,  омана 

 

20. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді 

А  єдність, зажура,   нерест,  сарафан  

Б  дружба,  лабети,   орган,  торба   

В  кидок,  нерпа,  пісня,  увага  

Г  назустріч,  напруга,  синичка,  том 

Д  артикул,  вітер,  макуха,  млин  

 

Пом'якшені  приголосні  
1. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  пом‘якшений  приголосний  

звук 

А  бік,  вночі,  ліс,  свіжо   

Б  горіх,  повернення,  розподіл,  свіча 

В  бідар,  вікно,  місяць,  світ   

Г  видіння,  віно,   навпіл,  підозра       

Д  бійка,  зловісно,  кування,  покійник   

 

2. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  пом‘якшений  приголосний  

звук 

А  білило,  вірний,  гюрза,  жінка   

Б  гяур,  дівчинонька,  низько,  світло  

В  віра,  кібернетик,  плечі,  чорнявка 

Г  гімназистка,  гюйс,  мюзикл,  халява      

Д  людина,  півроку,  п'явиця,  розкіш    

 

3. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  пом‘якшений  приголосний  

звук 

А  вивірка,   любов,  Павелківщина,  рахівник 

Б  біг,  мірка,  підбір,  тюльпан 

В  лабіринт,   мікрофон,  обапіл,  світ    

Г  віз,  табір,  Тагіл,  ябедниця 

Д  багат — вечір,  вічність,  місиво,  юань   
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4. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  пом‘якшений  приголосний  

звук 

А  вівці,  вранці,  гіпербола,  пізнайко 

Б  двічі,  докір,  усмішка,  Яків    

В  блакить,  вітер,  гілка,  свіжо 

Г  вік,  гомін,  діло,  світ   

Д  гіпс,  обличчя,  перелісок,  сміх 

 

5. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  пом‘якшений  приголосний  

звук 

А  ніжка,  підніжжя,  місцевість,  чоловік 

Б  віра,  магістрат,  радість,  спасибі 

В  звір,  термін,  мисливець,  півень 

Г  мітла,  неспокій,  обхід,  священик    

Д  помітка,  фігурка,  Хівря,  цілющий   

 

6. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  пом‘якшений  приголосний  

звук 

А  війт,  комір,  пюре,  чітко   

Б  білявка,  буря,  піала,  свідок 

В  місяцелік,  піаніно,  пристрасть,  свячене 

Г  бісик,  вночі,  горбань,  співанка 

Д  бідаха,  військо,  Маруся,  піар 

  

7. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  пом‘якшений  приголосний  

звук 

А  зрозуміло,  місяченько,  радість,  світ    

Б  біатлон,  гадюччя,  напасть,  пісний 

В  віра,  клоччя,  місиво,  сніг 

Г  ведмідь,  подорожжю,  свято,  слід 

Д  біда,  піддашшя,  узвишшя,  фігурка 

8. Вкажіть  рядок,  у  якому  в  усіх  словах  є  пом‘якшений  приголосний  

звук 

А  двір,  збіжжя,  сопілка,  трембіта 

Б  білявка,  весілля,  мірка,  похід 

В  бій,  вітряк,  людина,  пісня    

Г  поміч,  Радзивілл,  слівце,  спідниця   

Д  війт,  гамір,  квітникарка,  мелодія 

   

9. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  пом'якшеного   приголосного  в  

кожному  слові  рядка 

А  вечір,  гілочка,  піст,  свіжина 

Б  гілка,  жіночка,  наспіванка,  подвір'я   

В  горлиця,  колій,  тиждень, холодець 
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Г  віщун,  мішок,  пічник,  фізика   

Д  кіль,  тричі,  Фюрт,  чоловік 

 

М'які  приголосні  
1. М‘який  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  Бірма,  дядина,  зозуля,  ясен   

Б  дідизна,  діло,  дядько,  клуня 

В  біб,  день,  навшпиньки,  Явдоха 

Г  блакить,  Вятка,  росяно,  сніп 

Д  боляче,  віконце,  лячно,  хірург 

 

2. М‘який  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  вогонь,  земля,  місто,  сідло 

Б  діти,  лікар,  сесія,  чітко   

В  бюро,  крамниця,  льон,  м'ясо 

Г  звичай,  свято,  таксі,  юрта 

Д  потік,  ряд,  старесенька,  яровина 

 

3. М‘який  приголосний  є  в  кожному  слові  рядка 

А  залізо,  корінь,  прислівник,  суфікс    

Б  одяг,  оновлення,  оселя,  руйновище   

В  панування,  стіна,  хітон,  чужинець   

Г  гільце,  клуня,  страждання,  тік   

Д  батько,  відмова,  збереження,  підозра 

 

4. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'який приголосний 

А  жінка,  їжа,  путь,  стать 

Б  відкіс,  наяву,  сніг,  тунель 

В  заметіль,  свято,  сидіння,  танець 

Г  добродій,  серпень,  сльоза,  юнь 

Д  волосся,  людоньки,  обличчя,  стеля   

 

 5. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'який приголосний 

А  дядько,  лялька,  люлька,  няня     

Б  дятел,  жінка,  листя,  переліт  

В  буряк,  квітка,  місяць,  сокіл  

Г  ведмідь,  каченя,  ряска,  сопілка  

Д  косуля,  пісня,  політ,  світло   

 

6. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'який приголосний 

А  бісик,  сірість,  спальня,  традиція   

Б  місток,  тюльпан, чайник,  ягоди  

В  батько,  дід,  культура,  Рудько   

Г  пролісок,  суміш,  чистенький,  ярок 
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Д  кюре,  ліжко,  правдонька,  танець 

 

7. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'який приголосний 

А  зірка,  любов,  на  біс,  цвіт   

Б  зоря,  літо,  ненька,  суниця   

В  голівка,  ліс,  уночі,  ягода 

Г  вія,  всякий,  довіра,  сутужність   

Д  жолудь,  Михайло,   перепілка,  рядно 

 

8. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'який приголосний 

А  гілля,  життя,  княжна,  полегшення     

Б  користь,  ліс,  милість,  перепілка  

В  задоволення,  насмішка,  ніжність,  привіт 

Г  день,  зоря,  ліниво,  обличчя 

Д  грішник,  людина,  радість,  щастя 

 

9. Визначте, у якому рядку в усіх словах є м'який приголосний 

А  ключ,  печаль,  приповідка,  щастячко  

Б  кубельце,  ніченька,  потішка,  пасічник 

В  завбачення,  пахощі,  рік,  сім  

Г  їство,  обличчя,  сльоза,  стіл    

Д  оселя,  півложки,  повір'я,  скриня 

 

10. Укажіть  рядок,  у  якому  НЕМАЄ  м'якого   приголосного  в  кожному  

слові  рядка 

А  ворушіння,  глянець,  лялька,  пам'ятник 

Б  дихання,  зброя,  здоровань,  пляма 

В  вогонь,  дівонька,  лісовик,  сутінки   

Г  кілок,  обличчя,  регіт,  твір  

Д  варяг,  полювання,  Снігуронька,  стрілець 

 

Установлення  відповідності 
1. Встановіть відповідність між твердженнями:  

А  дятел,  людство,  ніяковість,  рясно  

Б  кришталь,  посуха,  спека,  тюль    

В  йод,  літо,  містерія,  ніжно     

Г  джміль,   журавель,  щедрий,  чаруй   

Д вірність,  ківш,  міра,  пішохід   

1  усі слова починаються на шиплячий  

2  усі слова починаються на сонорний 

3  усі слова починаються на м’який приголосний  

4  усі слова починаються на пом’якшений 

5  усі слова починаються на глухий приголосний   

6  усі слова починаються на голосний 
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2. Встановіть відповідність між твердженнями:       

А   попіл,  ситець,  театр,  хутір       

Б  діброва,  люстра,  нічка,  сіється,     

В  гіацинт,  жінка,  чільний,  щілина          

Г  вежа,  Йордан,  лійка,  м'ята           

Д  джиґун,  женевський,  чіткий,  шовк             

1  усі слова починаються на  глухий  приголосний      

2  усі слова починаються на  дзвінкий  приголосний    

3  усі слова починаються на  м'який  приголосний 

4  усі слова починаються на  пом'якшений  приголосний 

5  усі слова починаються на  сонорний  приголосний 

6   усі слова починаються на  шиплячий  приголосний  

 

3. Встановіть відповідність між твердженнями:       

А  кутя,  свято,  хуга,  щастя   

Б  Воскресіння,  Йосип,  латина,  масло     

В  Богоявлення,  відповідь,  дух,  рік 

Г   дідусь,  колосся,  літа,  насіння 

Д  біда,  вік,  кішка,  Чіпка 

1  усі слова починаються на шиплячий  

2  усі слова починаються на  дзвінкий 

3  усі слова починаються на м’який приголосний  

4  усі слова починаються на пом’якшений 

5  усі слова починаються на глухий приголосний   

6  усі слова починаються на   сонорний  приголосні 

 

4. Встановіть  відповідність  між  твердженнями   

А  гідність,  давнина,  Дідух,  здогад 

Б  ґешефт,  кошик,  холод,  хула 

В  дідусик,  їжа,  Різдво,  ялинка 

Г  віхола,  гільдія,  мірило,  шістдесятник 

Д  джаз — банд,  жмурки,  частка,  щирість  

         

1  усі слова починаються на  сонорний  приголосний      

2  усі слова починаються на  дзвінкий  приголосний       

3  усі слова починаються на  м'який  приголосний 

4  усі слова починаються на  пом'якшений  приголосний 

5  усі слова починаються на  задньоязиковий  приголосний 

6   усі слова починаються на  шиплячий  приголосний 

 

5. Встановіть  відповідність  між  твердженнями   

А  бабай,  волхв,  древлянин,  зразу 

Б  ґонт,  красуня,  хата,  хобі 

В  дядько,  зібратися,  ліс,  ніхто 
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Г  білянка,  кілька,  місяць,  підвечірній,       

Д  дзвеніти,  зібрання,  старий,  Цельсій 

 

1  усі слова починаються на  сонорний  приголосний      

2  усі слова починаються на  дзвінкий  приголосний    

3  усі слова починаються на  м'який  приголосний 

4  усі слова починаються на  пом'якшений  приголосний 

5  усі слова починаються на  задньоязиковий  приголосний 

6   усі слова починаються на  свистячий  приголосний 

 

6. Встановіть  відповідність  між  твердженнями 

А  влітку,  Йосафат,  легенда,  молитва   

Б  баня,  гусар,  дощенту,  руїна   

В  джазист,  шовк,  чорниця,  щороку 

Г  дзвеніння,  запис,  солома,  церква 

Д  діагностика,  зілля,  літак,  тінь     
 

1  усі слова починаються на  дзвінкий  приголосний      

2  усі слова починаються на  м'який  приголосний    

3  усі слова починаються на  сонорний  приголосний 

4  усі слова починаються на  пом'якшений  приголосний 

5  усі слова починаються на   свистячий  приголосний 

6   усі слова починаються на  шиплячий   приголосний  

 

7. Встановіть  відповідність  між  твердженнями 

А  полум'я,  суд,  том,  час  

Б  ґуля,  двері,  купина,  попіл    

В  джаз — клуб,  жолудь,  читання,  шусть 

Г  діло,  єдність,  зілля,  літо 

Д  війт,  людство,  магістрат,  розправа  

1  усі слова починаються на шиплячий  

2  усі слова починаються на сонорний 

3  усі слова починаються на м’який приголосний  

4  усі слова починаються на пом’якшений 

5  усі слова починаються на глухий приголосний      

6  усі слова починаються на проривні  

 

8. Встановіть  відповідність  між  твердженнями 

А  вітрило,  гібрид,  кювет,  шістка 

Б  Джакарта,  жадання,  чутливість,  шапка   

В  джазмен,  дзвенкання,  царина,  череп     

Г  клишоногий,  провідник,  соснович,  цикання 

Д  бабинець,  Волхов,  дзвінець,  здача   
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1  усі слова починаються на шиплячий  

2  усі слова починаються на  дзвінкий 

3  усі слова починаються на м’який приголосний  

4  усі слова починаються на пом’якшений 

5  усі слова починаються на глухий приголосний   

6  усі слова починаються на  злиті  приголосні  

 

9. Встановіть  відповідність  між  твердженнями 

А  біжутерія,  Гюго,  квітка,  шістдесятництво 

Б  перевірка,  спорядження,  хлопеня,  чекання   

В  бризки,  дівчисько,  ніч,  родичка 

Г  джума,  жабуриння,  чернігівка,  щабель  

Д  виття,   їстоньки,  ланцюг,  мисливство   

 

1  усі слова починаються на шиплячий  

2  усі слова починаються на сонорний 

3  усі слова починаються на м’який приголосний  

4  усі слова починаються на пом’якшений 

5  усі слова починаються на глухий приголосний   

6  усі слова починаються на дзвінкий  

 

10. Встановіть  відповідність  між  твердженнями 

А  Бобренчиха,  домовик,  забуття,  людинознавець 

Б  ділечко,  нівроку,  рівність,  сімейка  

В  Візантія,  гість,  мізинчик,  півча 

Г  верба,  Левко,  молитовність,  неділя 

Д  суддівство,  промова,  теплиця,  шедевр 

 

1  усі слова починаються на  глухий  приголосний      

2  усі слова починаються на  дзвінкий  приголосний    

3  усі слова починаються на  м'який  приголосний 

4  усі слова починаються на  пом'якшений  приголосний 

5  усі слова починаються на  сонорний  приголосний 

6   усі слова починаються на  шиплячий  приголосний    

 

11. Встановіть  відповідність  між  твердженнями 

А  божниця,  граб,  злочин,  ратуша 

Б  Джава,  дзвенькіт,  цапеня,  червінець     

В  ґавеня ,  ґвалт,  кара,  хміль  

Г  дівчина,  пісня,  сімнадцять,  тім'я 

Д  Бєлгород,  вісім,  гібіскус, мюзикл    

 

1  усі слова починаються на  сонорний  приголосний      

2  усі слова починаються на  дзвінкий  приголосний    
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3  усі слова починаються на  м'який  приголосний 

4  усі слова починаються на  пом'якшений  приголосний 

5  усі слова починаються на  задньоязиковий  приголосний 

6   усі слова починаються на  злиті  приголосний    

   

12. Установіть  відповідність  між  характеристикою  приголосних  і  

прикладами  слів  із  цими  приголосними. 

Звуки: 

  1  усі  тверді 

  2  усі  м’які 

  3  тверді  та  м’які 

  4  тверді  та  пом’якшені 

 

А  волосся,  дихання,  зірка,  рано - вранці 

Б  душа,  корида,  плащ,  тиша 

В  лій,  лілія,  лінія,  рій 

Гбідолаха, мірка, свідок,світ 

 

 13. Установіть  відповідність  між  характеристикою  приголосних  і  

прикладами  слів  із  цими  приголосними. 

     Звуки: 

1  усі  тверді 

  2  тверді  та  м’які 

  3  тверді  та  пом’якшені 

  4  тверді,  м’які  та  пом’якшені 

     Приклади:              

А  бджілонька,  гіллястий,  кілька,  міцнесенький   

Б  вирушили,  ненька,  свіжина,  тато  

В  відправа,  кілометр,  похід,  свічка 

Г  гак,  родина,  село,  церква 

Д напередодні, одяг, сусідній, Трійця 

 

14. Установіть  відповідність  між  характеристикою  звуко – буквеного  

складу  та  прикладами  слів 

     Характеристика  кожного  слова  рядка:   

 1  звуків  і  букв  порівну 

 2  звуків  на  один  більше,  ніж  букв 

 3  звуків  на  один  менше,  ніж  букв 

 4  звуків  на  два  менше,  ніж  букв 

     Приклади: 

А  найщасливіше,  Юстина,  яровина 

Б  дзвін,  мідь,  подорожжю 

В  зникають,  писарчук,  щастить 

Г  переймаються,  песець,  походжають 
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Д бадьорість, беззаконня, гілляччя 

 

15. Установіть  відповідність  між  характеристикою  приголосних  і  

прикладами  слів  із  цими  приголосними. 

     Звуки: 

1  усі  тверді 

 2  тверді  та  м’які 

  3  тверді  та  пом’якшені 

  4  тверді,  м’які  та  пом’якшені 

     Приклади: 

А  біленький,  вірування,  вічність,  жіноцький 

Б  витяжка,  карати,  сказання,  смутний 

В  душа,  записник,  море,  писар 

Г  ліс,  сидить,  темінь,  чужий 

Д віддати, навпереміну, недоречні, піти 

 

16. Установіть  відповідність  між  характеристикою  приголосних  і  

прикладами  слів  із  цими  приголосними. 

     Звуки: 

  1  усі  тверді 

  2  тверді  та  м’які 

  3  тверді  та  пом’якшені 

  4  тверді,  м’які  та  пом’якшені 

     Приклади: 

А  багатосніжний,  зимонька,  робиться,  химерний 

Б  бутлик,  забути,  карафка,  прихопити 

В  відправа,  пізно,  співанка,  тричі 

Г  гомін,  погук,  суворий,  чуття 

Д обітруться, поспільство, приміський, справедливість   
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Графіка. Письмо 
              Графічні засоби 

   Букви  алфавіту.  
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Неалфавітні  графічні  знаки. 
 

1.  Знаки,  що  використовуються  при  написанні  слів: 

1)  апостроф ( ‘ )  : ад'ютант,  арф'яр,  б'ється,  В'юнище,  м'ята,  пір'їна,  

п'янкий;    

2)  дефіс ( - ) :  будь - хто,  військово-морський;   по-українськи,  чар- зілля;   

3)  знак  переносу ( - ) :  хо - джу,  яб-лу - ня;  

4)  знак  наголосу ( ' ):  ара'хіс,  нена'видіти,  обіця'нка;   

5)  проміжок  між  буквами:  з  дня  на  день,  у  цілому. 

 

2.  Розділові  знаки: 

   Крапка (• ),  кома ( , ),  крапка  з  комою (;) ,  двокрапка (:),  тире (--) ,  три  

крапки (…),  знак  питання (?),  знак  оклику (!),  дужки ( ),  

  лапки ( „― ) 

 

 Іноді  для  розрізнення  лексичного  й  граматичного  значення  слів  може  

вживатися  знак  наголосу:   

       замо'к  -  за'мок,  а'тлас  -  атла'с,  се'стри  -  сестри'.  

 

     

  Зверни увагу! 

   Графічний  знак,  що  служить  для  позначення  на  письмі  

звука,  називають  буквою,  або  літерою,  або  графемою. 

Намотай на вус 

Звуки  ми  вимовляємо  й  чуємо.  

Букви  -  пишемо  й  бачимо 
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  У  транскрипції  можуть  застосовуватися  й  інші  графічні  знаки: 

1)  [']  -  знак  м'якшення; 

2)  [н:]  -  подовження  звука  тощо.     

 

3.  Ідеографічні  знаки    

1)  математичні:   
  

  
;     √      

 

2)  фізичні:   v=S/t;  p=m/V;   N=A/t        

 

3)  хімічні: 
 

 
 

4.  Цифрові  знаки:  арабська  й  римська  система  цифр. 

 

Український  алфавіт 
 

 
 

 

 

        

 Назви «алфавіт», «азбука», «абетка»  складені  з назв перших двох літер:  

алфавіт —  з  грецьких літер «альфа»  і «віта»; азбука — з давньоруських «аз» і 

«буки», а абетка — з українських «а» і «бе».  

     Сучасний  український  алфавіт  складається  з  33  букв,  кожна  з  яких  має  

своє  місце,  форму  (буває  великою  й  малою,  писаною  й  друкованою)  та  

назву.      

 

  Зверни увагу! 

  Сукупність  букв,  розміщених  в  усталеному  для  

певної  мови  порядку,    називають  алфавітом  

(азбукою,  абеткою). 
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Історична довідка  
     Сучасний  український  алфавіт —  це  видозмінена  давня  слов'янська  

азбука,  яка  називалася  кирилицею .  Таку назву вона дістала за ім'ям одного з 

грецьких місіонерів, братів Кирила та Мефодія, які склали азбуку для слов'ян і 

переклали  грецькі  богослужбові  книги  на  слов'янську  мову.  Кирилиця  лягла  

в  основу  болгарського,  давньоруського  та  сербського письма. Інші ж слов'яни 

(поляки, чехи, словаки) використовують латиницю .  

     Після прийняття християнства (988 рік) на території 

Київської Русі були відомі два типи письма – кирилиця 

(від імені Костянтина Філософа, в чернецтві Кирила) і 

глаголиця (від давньослов’янського ―глагол‖, що 

означає ―слово‖). Кириличний  алфавіт складався із 43-х 

літер, вони мали словесні назви, перші букви яких 

означали звук, що позначається буквою.  

     Поряд з кирилицею в слов’янській писемності відома 

й інша азбука — глаголиця. На питання про те, яка з 

цих двох азбук виникла раніше, у науці досі немає 

однозначної відповіді.  

      Глаголиця вважається давнішим письмом, але досі не існує єдиної думки 

щодо її походження. Азбука глаголиці складалася з 39 літер, які мали дуже 

складне накреслення у вигляді кружечків і петельок, з'єднаних між собою. 

Незважаючи на графічну складність літер глаголиці, вона тривалий час 

вживалася в деяких південнослов'янських країнах.    

 

 

 

 

 

 

     

 

Аа Бб Вв Гг Ґ ґ Дд Ее Єє Жж 

(а) (бе) (ве) (ге) (ґе) (де) (е) (є) (же) 

Зз и Іі Її Йй КК Лл Мм Нн 

(зе) (и) (і) (ї) (йот) (ка) (ел) (ем) (ен) 

Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц 

(о) (пе) (ер) (ес) (те) (у) (еф) (ха) (це) 

Чч Шш Щщ Ь Юю Яя    

(че) (ша) (ща) (м’як.зн) (ю) (я)    
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Правильне вживання букви Ґ, ґ 
     Третє видання  «Укра їнського  правопису» (1990)  повернуло  в  

укра їнський алфавіт л ітеру  Ґ, ґ(ґе), яку було вилучено 1933року.  
Уперше цю л ітеру до нашої абетки вв ів 1619 року Мелет ій  

Смотрицький.  До цього часу звук [ґ] 

передавався  буквосполукою кг .  Л ітера  ґ 

передає на  письм і задньоязиковий проривний  

приголосний звук [ґ], який трапляється  у  

власне укра їнських та  запозичених   словах.  

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Аґу — аґу  -  дитячий  лепет; 

аґрус  -  1)  невеликий  колючий   

ягідний  кущ;  2)  кисло  -  солодкі   

ягоди  цієї  рослини; 

ґабзува ти  (синонім  до  слова  обмовляти) -  

неславити,  паплюжити;    

ґа блі  -  вила  з  трьома  зубцями;   

ґава  -  ворона; 

Намотай на вус 

  Кожна людина повинна знати алфавіт з  

абсолютною точн істю,  бо в ін має практичне  

значення.  Насамперед  це  зас іб  дов ідки ,  тому що вс і  

словники,  каталоги,  р ізн і  списки  (  якщо йдеться  

про  ос іб)  укладаються  строго за  алфавітом.  При  

цьому необхідно  враховувати  зовн ішність  

(  початкові  букви) і  внутр ішній алфавіт (друга ,  

третя ,  четверта  л ітери).  

 Абетку використовують і як зас іб  обл іку ,тобто  

значення букви в ідповідає  ї ї  алфавітному  

порядкові :  А(а )—«перший»,  Б(б)  «другий»,  В(в)  

«трет ій»…  
  

  Зверни увагу! 
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ґавити  (синонім  до  слова  пропустити)    -   через  неуважність  не  помітити,  

не  зробити  вчасно  чогось,  не  використати  якоїсь  нагоди;   

ґа зда   -  господар; 

ґа йда  -  вівчарська  сопілка;      

ґалаґа н  -  півень,  поплавок,  монета;      

ґаланці   -  вузькі  штани;  

ґандж  -  недолік;  

ґа нок  -  прибудова  до  входу  в  будинок;  

ґату нок  -  сорт,  якість,  розряд  виробу;  

ґвалт  -  крик,  галас;  

ґва ра  -  говірка;  

ґвер  -  рушниця;  

ґе ґати  -  видавати  звуки,  властиві  гусям;   

ґедзь  -   велика муха, що живиться кров'ю тварин і соком рослин;  

ґе рґіт  -  те саме, що ґерґотання, ґерґотіння;   

ґерда н  -   шерстяна стьожка або ажурний комірець з бісеру, якими в Галичині, 

на Буковині та Закарпатті жінки прикрашають шию або голову, а чоловіки — 

капелюхи;  

ґерли ґа  -  ціпок, часто загнутий на кінці, яким користуються пастухи, старі 

люди;  

ґеше фт  -  приватна торгова (спекулятивна) операція;  

ґзи тися  -  дрочитися;  

ґлей  - 1)  пластична глина (здебільшого гончарна) сизого, червоного та інших 

кольорів,  2)  те  саме,  що  мул;  3)  загуслий сік, що виступає на стовбурах 

деяких фруктових дерев;   

ґніт  - стрічка або шнур, що використовується для горіння у деяких 

освітлювальних та нагрівальних приладах (гасових лампах, керогазах, свічках 

тощо), для змащування чого-небудь;  

ґно ття  -  дрантя,  лахміття;  

ґо ґель-мо ґель – сирий жовток яйця, стертий з цукром;   

ґонт  -  покрівельний  матеріал  у  вигляді  тонких  дощечок;  

ґра жда  -  гуцульська  садиба;  

ґра ти  -  переплетення металевих (зрідка дерев'яних) прутів, штаб і т. ін., що 

використовується для загорожі;   

ґратуля ція  -  вітання,  поздоровлення;  

ґре чність  -  вихованість; 

ґринджо ли  -  низькі й широкі сани з боками, що розширяються від передка;   

ґрис  -  висівки;  

ґро но  -  скупчення плодів або квітів на одній гілці; китиця;   

ґрунт  -  1)  верхній шар земної кори, придатний для життя рослин;  2)  річкове  

або  морське  дно;  3)  земельний  наділ;  4)  перен. Те, що становить основу чого-

небудь, є вихідним матеріалом для створення, виникнення чогось;  

ґрунь  -  вершина  гори;  

ґу ґля  -  те  саме,  що  ґу ля;   

51 



 

 

 

 

 

 

ґу дзик  -   1)  предмет, переважно  круглої форми, що служить застібкою в одязі 

або використовується як прикраса;  2)  рухома частина приладу, інструмента 

тощо,  що при натискуванні здатна приводити в дію їх механізми; кнопка;   

ґура льня  -  спиртово — горілчаний  завод.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1)  Який  графічний  знак  називається  літерою? 

       2)  Чим  різняться  звуки  й  букви? 

      3)   Які  неалфавітні  графічні  знаки  використовуються             

для  написання  слів? 

5)   Які  є  розділові  знаки? 

6)   Який  знак  використовується  для  розрізнення  лексичного  й  

граматичного значення  слів? 

7)  Що  називається  алфавітом? 

8)  Звідки  походять  назви  «алфавіт», «азбука», «абетка»? 

9)  Скільки  букв  налічує  українська  абетка? 
 

 

 

              

1.  Уставте  замість  крапок  потрібну  букву.  Прочитавши  правильно  

слова,  доведіть,  що  одна  з  них  позначає  проривний,  а  інша  -  щілинний  

звук. 

     А..рус,  вибі..ати,  ..енерал,  ..одина,  ..оріх,  ..андж,  ..едзь,  ..ринджоли,  

дви..ун,  дзи..лик,  доро..ий,  кни..а,  перемо..а,  реми..ати. 

 
2.  Запишіть  подані  слова   в  алфавітному  порядку. 

І.  Вважати,  відвідати,  думка,  завдання,  Ігор,  князь,  кращий,  ладитися,  лук,  

нехай,  перемога,  поставець,  пояснення,  стрільбище,  умова. 

 

ІІ.  Тільки — но,  тільце,  тілогрійка,  тільки  що,  Тільзіт,  тільки — тільки,  

тільність,  тільки  ж,  тільна,  тільняшка,  тільки  б.  

 

ІІІ.  Зиновія,  Валентина,  Августа,  Христина,  Йоанна,  Алла,  Лариса,    Таїсія,  

Тетяна,  Ульрика,  Оксана,  Ядвіга,  Лукина,  Казимира,  Галина. 

 

 

Практичні завдання 

 Питання  для  самоконтролю 
   Поміркуй і 

дай відповідь 
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ІV.  Давид,  Каленик,  Радислав,  Анастасій,  Едмунд,  Павлин,  Вавило,  Лавр,  

Яким,  Ахілл,  Назар,  Михайло,  Сава,    Казимир,  Іван. 

  

V.  Франко  Іван,  Шевченко  Тарас,  Чайковський  Андрій,  Стельмах  Михайло,  

Тютюнник  Григір,  Стороженко  Олекса,  Лепкий  Богдан,  Костенко  Ліна,  

Харчук  Борис,  Гуцало  Євген,  Пономаренко  Любов,  Симоненко  Василь,  

Малишко  Андрій. 

 

VІ.   Бавити,  бавовняний,  багаж,  бавовник,  багатіти,  багатий,  бабин,  

багатій,  баєчка,  бадьорий. 

 

VІІ.  Мурашник,  м'ячик,  музика,  музей,  мудрець,  мох,  мудрість,  мстити,  

мужній,  мотузок,  море,  мчати.  

  

3.  У  поданому  ряді  слів  знайдіть  порушення  розміщення  слів  за  

алфавітом.  Запишіть  слова  за  алфавітом. 

І.  Дружина,  дім,  дізнавшись,  двадцятикутник,  дівчина,  давильня,  Любава,  

лайдак,  листя,  нагледіти,  немилий,  набгати,  певно,  панове,  прабабуся. 

 

ІІ.  Польща,  помагати,  помалу,  помаленьку,  померти,  помилитися,  

помилятися,  помідор,  полити.    

                

4.  Прочитайте  текст.   Виділені  слова  випишіть,  розмістіть  за  алфавітом,  

визначте  в  них  кількість  звуків  і  букв.      

     З  церковних  відправ  мені  найбільше  запам’яталися  ті,  що  відбувалися  

19  січня  –  на  Водохреща,  яке  ще  називають  Йорданом,  Богоявленням  

Господнім.  Рано — вранці  -  а  до  церкви,  що  в  сусідньому  селі,  шість  з  

гаком  кілометрів,  -  зодягнувшись  у  святкову  одіж,  ми  родиною  вирушили  

на  відправу.  Тато  не  забув  прихопити  із  собою  ―Трійцю‖  -  химерно  

зроблену  напередодні  свічку,  мама  взяла  бутлика,  а  я  -  похідну  карафку.        

     Перші  повоєнні  зими  були  багатосніжними  й  суворими.  Дорогою    то  

там,  то  тут  чулися  людські  погуки,  порипування  снігу:  поодинці  й  

гуртами  стікався  люд  до  ―Йордану‖,  щоб  запастися  на  весь  рік  

водохрещенською  джерелицею,  що  вважалася  цілющою.  У  кожній  хаті  

впродовж  року  мала  обов'язково  стояти  під  образами  пляшечка  з  

йорданською  водою.  І  що  цікаво:  вона  ніколи  не  застоювалася,  завжди  

була  свіжою  й  придатною  для  вжитку.  (Василь  Скуратівський,  ―Щасти,  

Боже,  з  Йорданом‖)              

 

ТЕСТИ 
Букви  Г  та  Ґ 

1. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  (г,ґ)абзувати,  (г,ґ)аблище, (г,ґ)ейм,  (г,ґ)ешефт   
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Б  (г,ґ)ава,  (г,ґ)аздиня,  (г,ґ)едзь,  (г,ґ)ель 

В  (г,ґ)айда,  (г,ґ)алаґан,  (г,ґ)андж,  (г,ґ)імн 

Г (г,ґ)анки,  (г,ґ)енний,  (г,ґ)иґнути,  (г,ґ) 

Д  (г,ґ)атунок,  (г,ґ)валт,  (г,ґ)вара,  джи(г,ґ)ун  

 

2. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А (г,ґ)армата,    (г,ґ)едзкатися,  (г,ґ)ейзер,  (г,ґ)ел(г,ґ)ання  

Б   (г,ґ)вер, (г,ґ)ердан,  (г,ґ)ешефт,  (г,ґ)рунтомір  

В  (г,ґ)ел(г,ґ)іт,  (г,ґ)зитися,  (г,ґ)игнути,  (г,ґ)радус 

Г (г,ґ)азета,  (г,ґ)и(г,ґ)нути, (г,ґ)ирли(г,ґ)а,  (г,ґ)удзичок 

Д  (г,ґ)адка,  (г,ґ)ирли(г,ґ)уватий,  (г,ґ)леєутворення,  (г,ґ)ніт 

 

3. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  а(г,ґ)рус,  (г,ґ)валтом,  (г,ґ)о(г,ґ)ель — мо(г,ґ)ель,  (г,ґ)ріх   

Б  (г,ґ)онт,  (г,ґ)ор(г,ґ)отати,  (г,ґ)ражда,  (г,ґ)рім 

В  (г,ґ)ран — прі,  (г,ґ)расирувати,   (г,ґ)рати,  (г,ґ)ратулювати    

Г  (г,ґ)аркання,  (г,ґ)речний,  (г,ґ)ринджоли,  (г,ґ)ра  

Д  (г,ґ)аразд,  (г,ґ)роно,  (г,ґ)рунт,  (г,ґ)рунь 

 

 4. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  (г,ґ)аразд,  (г,ґ)ринджолята, (г,ґ)угля,  (г,ґ)удз  

Б  (г,ґ)авеня,  (г,ґ)валтувати,  (г,ґ)улька,  (г,ґ)уральник 

В  (г,ґ)азда, (Г,Ґ)ала(г,ґ)ани,  (г,ґ)анджити,  (г,ґ)аряче 

Г  (Г,Ґ)аага,  (г,ґ)анковий,  (г,ґ)е(г,ґ)екання,  (г,ґ)едзевий   

Д  (Г,Ґ)аваї,  (г,ґ)ел(г,ґ)ати,  (г,ґ)ерданець, (г,ґ)ешефтний  

 

5. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  (г,ґ)лей,  (г,ґ)нотик,  (Г,Ґ)онта,  (г,ґ)расований  

Б  (г,ґ)еографія,  (г,ґ)ратка,  (г,ґ)ратуляційний,  (г,ґ)речність 

В  (Г,Ґ)авана,  (г,ґ)рунтець,  (г,ґ)удзик,  (г,ґ)улюватий 

Г  (г,ґ)авенятко,  (Г,Ґ)авр,  (г,ґ)аздинити,  (г,ґ)уральництво 

Д  (г,ґ)аланці,  (г,ґ)анджовитий,  (г,ґ)анок,  (г,ґ)еологія  

 

6. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  (г,ґ)е(г,ґ)екати,  (г,ґ)едзевий,  (г,ґ)ел(г,ґ)іт, (г,ґ)ерданик    

Б  (г,ґ)ава,  (Г,Ґ)аврилів,  (г,ґ)ешефтяр,  (г,ґ)лейовий 

В  (Г,Ґ)а(г,ґ)арін,  (г,ґ)азда,  (г,ґ)нотовий,  (г,ґ)онта 

Г (г,ґ)адка,  (г,ґ)ала(г,ґ)ан,  (г,ґ)расувальний,  (г,ґ)ратки    

Д  (г,ґ)азета,  (г,ґ)андж,  (г,ґ)ратуляція,  (г,ґ)речніше   

 

7. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  (г,ґ)азівник,  (г,ґ)анок,  (г,ґ)рунтівка,  (г,ґ)удзикарство  

Б  (г,ґ)авин,  джи(г,ґ)ун,  (г,ґ)уля,  (г,ґ)уральня  

В  (г,ґ)аздинька,  (г,ґ)ай,  (г,ґ)ал(г,ґ)ан,  (г,ґ)анджувати   
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Г (г,ґ)аночки,  (Г,Ґ)арібальді,  (г,ґ)е(г,ґ)нути,  (г,ґ)едзик 

Д  (г,ґ)ел(г,ґ)нути,   (г,ґ)еркотіти,  (г,ґ)ешефтярство,  (г,ґ)учний 

 

8. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  (г,ґ)ноття,  (г,ґ)онталь,  (г,ґ)удзик,  (г,ґ)уцул    

Б  а(г,ґ)рус,  (г,ґ)расування,  (г,ґ)ратковий,  за(г,ґ)адковий 

В  (г,ґ)гратчастий,  (г,ґ)речно,  (г,ґ)рунтець,  (г,ґ)удзиковий  

Г  (г,ґ)авити,  (г,ґ)аразд,  (г,ґ)нотик,  (г,ґ)рунтовка   

Д  (г,ґ)аздівство,  (г,ґ)анджуватий,  (г,ґ)аньбити,  (г,ґ)уля   

 

  9. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  (г,ґ)азда,  (г,ґ)е(г,ґ)отати,  (г,ґ)оробець,  (г,ґ)улястий  

Б  (г,ґ)анок,  (г,ґ)едзкатися,  (г,ґ)гел(г,ґ)отання,  (г,ґ)уманіст 

В  (г,ґ)валт,  (г,ґ)еркотня,  (Г,Ґ)онтар,  (г,ґ)урток 

Г (г,ґ)расувати,  (г,ґ)ратниця,  (г,ґ)роно,  (г,ґ)рунтівник 

Д  (г,ґ)ава,  (г,ґ)арний,  (г,ґ)удзикуватий,  джи(г,ґ)іт  

 

 10. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  (г,ґ)авитися,  (г,ґ)аз,  (г,ґ)речний,  (г,ґ)рунтлак  

Б  (г,ґ)аздівський,  (г,ґ)аночок,  (г,ґ)уртожиток,  об(г,ґ)рунтувати 

В  (г,ґ)атунок,  (г,ґ)е(г,ґ)отати,  (г,ґ)онтар,  (г,ґ)ущавина 

Г  (г,ґ)арбуз,  (г,ґ)ел(г,ґ)отати,  (г,ґ)ринджоли,  за(г,ґ)ратувати 

Д  (г,ґ)валт,  (г,ґ)ратований  (г,ґ)рунтобетон,  (г,ґ)удзикувато   

 

11. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  (г,ґ)аволов,  (г,ґ)аздування,  (г,ґ)рати,  (г,ґ)уркіт  

Б  (г,ґ)ел(г,ґ)отіння,  (Г,Ґ)онтарі,  (г,ґ)рунт,  (г,ґ)уцульський 

В  (г,ґ)аздиня,  (г,ґ)ратознімач,  (г,ґ)риб,  (г,ґ)рунтобетонний 

Г (г,ґ)ав'ячий,  (г,ґ)анок,  (г,ґ)олосувати, (г,ґ)удзичок 

Д  (г,ґ)ава,  (г,ґ)аздувати, (г,ґ)ел(г,ґ)отати, (г,ґ)удзик   

 

12.  У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?  

А  а(г,ґ)рус,  (г,ґ)асло,  (г,ґ)ел(г,ґ)отіти,  (г,ґ)онтарський    

Б  (г,ґ)абзувати,  (г,ґ)рунтоблок,  (Г,Ґ)удзій,  (г,ґ)уска 

В  ву(г,ґ)ляр,  (г,ґ)ратки,  (г,ґ)ел(г,ґ)отун,  (г,ґ)онтина   

Г (г,ґ)ратки,  (г,ґ)ринджоли,  (г,ґ)рунтоблоковий,  (г,ґ)удзуватий  

Д  (г,ґ)атунок,  (г,ґ)ектар,  (г,ґ)ел(г,ґ)отуха,   (г,ґ)онтовий    

 

 

 

Алфавіт 

   1.Під терміном знаки письма слід розуміти 

А  букви, апостроф, знак наголосу, розділові знаки тощо 
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Б  букви, тверді і м'які приголосні, знак наголосу 

В  голосні звуки, букви я, ю, є, ї, розділові знаки 

 

 2. Алфавітом називається 
А  поділ приголосних на тверді і м'які 

Б  сукупність букв, розміщених в усталеному порядку 

В  поділ звуків за способом творення на голосні та приголосні 

 

3. У  якому  рядку  слова  записані  в  алфавітному  порядку 
А  ранок,  ракурс,  радість,  розум 
Б  обличчя,  облік,  опера,  округ 

В  мереживо,  місяць,  морква,  молодь 

Г  палітра,  праска,  проба,  програма 

Д  тарілка,  талант,  телефон,  тривога    

    

4. У  якому  рядку  слова  записані  в  алфавітному  порядку 
А  гарбуз,  гинуть,  горе,  говоріння,  гризе  
Б  зачарування,  знання,  значення,  знахідка,  з’явилося,   

В  Михайло,  менеджер,  мова,  мовленнєвий,  море 

Г  свобода,  свої,  сосна,  сила,  суспільство,       

Д  класний,  коли,  конкурс,  край,  красивий 

       

 5.  Усі слова записані за алфавітом у рядку 
А круча, кручина, кубик, кубок 

Б  крупа, круп'яний, кузов, кузня 
В кружок, круїз, крюшон, крючок 

Г кружка, кружляти, культура, культовий 
Д калина, календула, , конюшина, кипарис 
 

 6. В  алфавітному  порядку  розташовані  слова 

А  почути,  почухрати,  пощедрувати,  пошепки 
Б  зичити  зійти,  з'їхати  зйомка 

В  зжувати,  ззовні,  з'їсти,  зітліти   

Г  підгрунтя,  підготувати,  підданий,  підеш 

Д  націлити,  начинити,  нащадок,  нашити 

 
7. В  алфавітному  порядку  записані  всі  слова  рядка 

А  світ,  стежити,  статечний,  сорока   

Б  радість,  рідний,  рвати,  розум   

В  лихий,  лоб,  льодовик,  людина   

Г  межа,  Марія,  мати,  можливо    

Д  нахилившись,  навмисне,  несамовитий,  нести  
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 8. В  алфавітному  порядку  записані  всі  слова  рядка 

А  сніг,  стікатися,  страшний,  суд  

Б  плесо,  поодинці,  прохання,  притихлий 

В  гурт,  голуб,  грамота,  Григорій  

Г  любов,  людина,  лід,  літо   

Д  Йоанна,  Йордань,  Йосип,  йод 

 

9. В  алфавітному  порядку  записані  всі  слова  рядка 

А  вибитися,  вирости,  вишня,  волошка 

Б  хоругва,  ходити,  хрест,  хризантема  

В  душа,  дитина,  дійти,  деревій 

Г  присутній,  поперед,  птиця,  принести    

Д  син,  спориш,  ситий,  статки 

 

10. В  алфавітному  порядку  записані  всі  слова  рядка 

А  відправа,  велич,  верба,  ворона  

Б  гаразд,   годованка,  горобина,  грім 

В  уважно,  упасти,  урочисто,  упродовж 

Г  бавити,  багно,  бобрик,  берег 

Д  дитятко,  довкола,  дуб,  дременути  

 

11. В  алфавітному  порядку  записані  всі  слова  рядка 

А  чужинець,  час,  чекання,  чоло  

Б  молодь,  молитва,  мить,  мисливець    

В  купівля,  курка,  козацтво,  кошовий 

Г  свічка,  спокійно,  срібло,  схопити 

Д  назустріч,  ніколи,  нога,  новина   

 

12. В  алфавітному  порядку  записані  всі  слова  рядка 

А  осторога,  ополонка,  одинак,  обережність 

Б  учора,  удова,  увага,  Україна 

В  вмочити,  величальна,  випурхнути,  вода 

Г  пора,  підрости,  перебути,  продавати 

Д  полетіти,  прийти,  прихилити,  прошепотіти 

 

13. В  алфавітному  порядку  записані  всі  слова  рядка 

А  хабар,  хибний,  хитання,  хлопець 

Б  хутро,  хор,  хмара,  хліб 

В  материнський,  Мартин,  мова,  мирно   

Г  часопис,  часник, червень,  чудасія 

Д  захід,  зірочник,  зірка,  зірвати 

 

14. В  алфавітному  порядку  записані  всі  слова  рядка 

А  хлібороб,  холод,  хуртовина,  хуртеча   
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Б  аїр,  айстра,  арбалет,  арка 

В  слід,  спрага,  спочатку,  сяйво 

Г  співанка,  сирена,  слизько,  стоячи 

Д  поміч,  подив,  прибуття,  пух 

 

15. В  алфавітному  порядку  записані  всі  слова  рядка 

А  занурення,  запал,  зробивши,  здоров'я 

Б  тривога,  терзання,  Триліси,  туга 

В  Коляда,  кріп,  кропило,  круг  

Г  верба,  віра,  втручання,  водій 

Д  випадок,  вчинок,  відстань,  водиця 

 

16. В  алфавітному  порядку  записані  всі  слова  рядка 

А  мак,  мелодія,  місцина,  море 

Б  дівчатка,  дорога,  душа,  достаток 

В  несподіванка,  нахил,  наповнений,  намагання 

Г  літо,  літній,  лазуровий,  людина 

Д  рука,  ремигати,  рішення,  розступитися 

 

17. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним 

порядком? 

А  геть,  голова,  голод,  горопаха 

Б  перепел,  підпадьомкати,  пташка,  поле   

В  обґрунтування,  обступити,  оговтатися,  око,   

Г  палець,  папір,  патрон,  пустий 

Д  убито,  узвар,  уклін,  український  

 

18. У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку ? 

А  весна,  вина,  вислухати,  відкрито 

Б  козак,  колір,  крило,  кришталь 

В  обійти,  обтерти,  одяг,  ополонка 

Г  вальс,  вийти,  вряд,  встати 

Д  запорізький,  завтра,  замкни,  золото  

    

19. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним 

порядком? 

А  покровителька, порожній, правда, праска, працювати 

Б  портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений 

В  посуд, правосуддя, праслов'янський, приневолений, приносити  

Г  православний, прималювати, принада, принцеса, полотно 

Д  практика, прати, примітка, принцип, приписка  

 

20. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним 

порядком? 
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А  вибір,  вести,  віл,  ворог   

Б  вдома,  вогник,  вода,  вухо 

В  сліпучий,  сорочка,  свитка,  степ 

Г  гинути,  голова,  границя,  Григорій 

Д  набравши,  навесні,  ненька,  ніздрі 

 

21. У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку ? 

А  синь,  світ,  степ,  сонце 

Б  віночок,  віск,  вода,  вуха 

В  печеніг,  половець,  порох,  потрібен 

Г  дівчина,  діжа,  добрий,  друг  

Д  шерех,  шматок,  шоколад,  Шопен 

 

22. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним 

порядком? 

А  райський,  різний,  розгін,  розпечений 

Б  шавлія,  шепіт,  шило,  шукати 

В  кара,  кидок,  козак,  кров,   

Г  білий,  боягуз,  бджоли,  батько 

Д  тепер,  теплий,  тільки,  тутешній  

 

23. У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку ? 

А  час,  черінь,  чоло,  чужинець   

Б  бджола,  біленький,  бриніти,  буряк 

В  облога,  обізватися,  омана,  оскаржити 

Г  батько,  бачити,  березень,  буда 

Д  сльоза,  спочатку,  спочивати,  стягнути 

 

24. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним 

порядком? 

А  тато,  тіло,  третина,  Трійця 

Б  сідати,  Січ,  скажімо,  слово  

В  гичка,  голос,  гомін,  гречка     

Г  кілька,  коза,  колись,  кутя   

Д  пальчик,  пан,  потрібен,  полковник  

 

25. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним 

порядком? 

А  двійка,  держава,  дорога,  душа 

Б  жупан, жужелиця,  журавель,  журба   

В  саморобний,  скочити,  скрипка,  сміливець 

Г  кара,  катастрофа,  козак,  кошовий 

Д  мама,  мелодійно,  млість,  мружити 

 

59 



 

 

 

 

 

26. У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку ? 

А  хлопчик,  холодно,  хрестити,  хворіти   

Б  Лесько,  лист,  лице,  людина 

В  одягатися,  озеро,  око,  оксамитовий 

Г  зірниця,  змастити,  знайти,  зникнути 

Д  халепа,  хоругва,  хорунжий,  хрипкувато 

 

27. У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку ? 

А  васильок,  влітку,  вода,  волошка 

Б  паломник,  пола,  посудина,  проруб   

В  зайтися,  зітхнути,  зламавши,  зойк 

Г  падати,  польовий,  поле,  пшеничний 

Д  свято,  слово,  стіл,  суниця 

 

28. У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку ? 

А  весна,  вина,  вислухати,  відкрито 

Б  козак,  колір,  крило,  кришталь 

В  обійти,  обтерти,  одяг,  ополонка 

Г  вальс,  вийти,  вряд,  встати 

Д  запорізький,  завтра,  замкни,  золото 

 

Співвідношення  між  звуками  і  буквами        
1.  Звуки  [дˆж],  [дˆз]   передаються    двома  літерами  де  і  же,  де  і  зе: 

   бджола,  ґринджоли,  ґудзь,  Дзвінка,  саджанець,  ходжу  (один  звук  =  дві  

букви),   але  під  +  живити,  під  +  земний,   над  +  звуковий  (два  звуки  =  дві  

букви).       

2.  Буква   ща   передає  сполучення  двох  приголосних  звуків  ш  +  ч:   

 вощина,  кущ,  щастинка,  щирий.       

3.  Буква  м‘який  знак  жодного  звука  не  позначає,  а  служить   для  

м‘якшення    попереднього  приголосного:   

   бадьорість,  люлька,  радість,  тьохкати,  чорнобривець.     

4.   Йотована  літера  ї  завжди  позначає  два  звуки  й  +  і:   

 їжак,  з’їжджений,  героїзм,  в  ескадрильї.   

5.  Йотовані  літери  я,  ю,  є  передають  один  звук а, у, е,  коли  вживаються  

для  позначення м‘якості  попереднього  приголосного: 

 вечірнє,  люк,  лякливий. 

6.  Йотовані  літери  я,  ю,  є  передають  два  звуки    й + а, й + у, й + е,  коли  

виступають: 

1)  на початку слова:  

 ясність,  юність,  єдність; 

2)  після голосних: 

 моя,  мою,  моє; 

3)  після апострофа: 
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 здоров’я,  комп’ютер,  об’єднання; 

4) після  м‘якого знака в  словах  іншомовного  походження: 

 барельєф,  сомельє,  шоколатьє; 

5) після й: 

 Гойя,  Майя,  Рамбуйє,  фойе. 

 
 

Букви Позначають звуки Приклади 

 

я,ю,є 
два звуки [йа], [йу][йе]: 

 на початку слова 

 після голосного 

 після апострофа 

 після ь 

 після й 

ясність [йа'сн'іст'] 

моя [мойа'] 

здоров'я [здоро'вйа] 

барельєф [барел'йеф] 

Гойя [гоййа] 

один звук [а], [у], [е], 

коли вживаються для 

позначення м'якості 

попереднього 

приголосного 

 

вечірнє[веч'і'рн'е] 

люк[л'у'к] 

 

ї 
завжди два звуки [йі] 

 

  їжак [йіжа'к] 

щ завжди два звуки [шч] вощина [вошчи'на] 

кущ [ку'шч] 

м'який знак жодного  звука  не  

позначає,  а  служить   

для  м‘якшення    

попереднього  

приголосного 

  бадьорість [бад'ор'іст'] 

  люлька [л'ул'ка] 

буквосполу 

        ки 

     дж, дз 

один звук [дж], [дз], 

якщо належать до однієї 

морфеми 

  бджола [бджола'] 

ґринджоли [гринджоли] 

два звуки [д] і [ж], [д] і 

[з], якщо належать до 

різних морфем 

підживити[п'ідживи'ти]   

підземний [п'ідзе'мний] 
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          1)  Яке  співвідношення  має  звуковий  і буквений  склад     

нашої  мови? 

   2)  Як  передаються  звуки   [дˆж],  [дˆз]?   

  3)  Коли  букви  де  і  же,  де  і  зе  передають  окремі   звуки? 

                    4)  Яке  значення  мають  букви  я,  ю,  є?  

                   5)  Яка  особливість  букв  ї,  ща? 
 

                                  
 

 

       1. Поясніть,  чому  у  словах  прощай,  щиглик,  щоб,  щука,  

щур  звуків  більше,  ніж  букв? 

 

2. Прочитайте  подані  слова.  Визначте,  у  яких  із  них  букви     

я,  ю,  є  позначають  два  звуки. 

І.  Будяк,  варяг,  дивилася,  Єва,  єдваб,  затіяв,  Лебедєв,  лютий,  мотаючи,  

перекинувся,  проб'ємо,  тьмяний,  тяжко,  феєрверк,  юннат,  явір.   

ІІ. Баб'ячий,  буряк,  бур'ян,  відчуття,  водиться,  Гойя,  Голов'ятине,  

древлянський,  Євангеліє,  Єрки,  згадаю,  змагання,  кров'ю,  Лєсников,  

тремтять,  якщо.   

 

3. Розподільне  письмо:  у  першу  колонку  запишіть слова, в яких літери  я, 

ю, є  позначають один звук, а у другу — два звуки. 

І.  Боляче,  вітається,  долоня,  єгер,  збіжжя,   зброя,  здавалося,  зернятка,  

з'явився,  їдальня,  любов'ю,  Ньютон,  поцікавився,  сію,  танцює,  юрта,  юшка,  

яєчня.  

ІІ.  Біляш,  вітання,  вулиця,  дивляться,  засівальниця,  збиралися, збігаю,  

кишеня,  люди,  поговорять,  подякувавши,  посіваю,  синє,  торішнє,  

усміхаються,  Юлія,  яблуня,  Ярослав. 

 

4. Розподільне  письмо:  у  першу  колонку  запишіть слова, в яких маємо  

відповідність  між  буквами  та  звуками,  а у другу — слова,  у  яких  такої  

відповідності  немає.  Зробіть  потрібні  пояснення. 

 Ввести,  війна,  джміль,  дзвін,  дощ,  межа,  молодик,  особа,  полк,  

порадившись,  похід,  совість,  стоїть,  хотів,  щока  

 

Практичні завдання 

Поміркуй і 

дай відповідь 

 Питання  для  самоконтролю 
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5. Прочитайте  вголос  подані  слова.  Спишіть  їх.  Підкресліть  однією  

лінією  слова,  у  яких  є  буква,  що  не  позначає  звуків,  двома  лініями  -  

слова  з  буквами,  що  позначають  два  звуки,  хвилястою  лінією  -  слова,  

в  яких  двома  буквами  позначається  один  звук. 

І.  Ґудзик,  день,  джаз — фестиваль,  джура,  думаєш,  защемити,  Львів,  

млинець,  сільський,  сусідський,  щербатий,  щоб.  

ІІ. Бджільництво,  вищипати,  гільце,  джмелиний,  дзиґа,  засіяти,  

звичайнісінький,  міць,  навіть,  прощебетав,  щедро,  щука.   

 

6. Вибірково  -  розподільна  робота.  Виписати у 3 колонки: 1) слова, в яких 

кількість букв та звуків однакова; 2) слова, в яких звуків більше, ніж букв; 

3) слова, в яких звуків менше, ніж букв. 
 

 Звуків = букв 

 

 

 

       Звуків > букв 

 

       Звуків < букв 

 

 

 

  

  А  ось  і  місток  через  Кам’янку.  На  широкому  плесі,  скованому  міцним  

льодом,  возвеличувався  хрест,  що  його  випиляли  сільські  парубки  з  льоду  й  

обляли  червоним  буряковим  квасом.   

     На  відправу  в  церкві  ми  припізнилися,  і  процесія,  супроводжувана  

священиком  та  півчими,  уже  прошкувала  до  річки.  Статечніші  люди  несли  

хоругви  й  дерев'яного  хреста.  Я  та  й  усі  присутні  уважно  стежили,  чи  не  

пролетять  поперед  хоругов  птиці,  бо,  за  повір'ям,  якщо  з'являться  горобці,  

то  буде  велика  смерть  на  дітей,  коли  ж  ворони  -  на  молодь,  а  сороки  -  

на  літніх  людей.  На  щастя,  усе  було  спокійно.   

(Василь  Скуратівський,  ―Щасти,  Боже,  з  Йорданом‖) 

 

7. Тренувальне  письмо.  Записати текст під диктовку. Виписати слова з 

літерами   де,  же,  ї,  ь,  ю,  я   записати їх звукописом, позначити кількість 

букв і кількість звуків. 

     Довкола  ополонки  вже  стояли  люди,  чекаючи  на  відправу.  Після  молитви  

священик,  нахилившись,  тричі  вмочив  у  воду  срібного  хреста,  а  дяк  

прихилив  свічки.  Хор  тим  часом  заспівав  величальної:  ―Величаєм  Тя,  

Живодавче  Христе‖.  

     У  цю  мить  над  нами  один  за  одним  випурхували  голуби,  що  їх  принесли  

селяни.  Зробивши  кілька  кругів,  вони  полетіли  геть,  а  мисливці,  що  

навмисне  прийшли  з  рушницями,  вчинили  несамовиту  стрілянину.  Од  

несподіванки  я  позатуляв  пальцями  вуха.  Ненька  нахилилася  до  мене,  

прошепотіла:  ―Дурненький,  не  бійся.  Це  так  треба,  щоб  ―застрілити  

коляду‖.  Патрони  в  них  пусті,  лишень  наповнені  клейтухом.  Дивися,  он  

тато  уже  впіймав  кілька  шматків  паперу  -  ―то  для  бджіл  добре,  щоб  

чужі  не  заїдали‖.   (Василь  Скуратівський,  ―Щасти,  Боже,  з  Йорданом‖).  
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ТЕСТИ 
Співвідношення    звуків  і  букв 

1. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  бджоляр,  вилляти,  волосся,  зрання       

Б  лялька,  міліметр,  осідання,  трильйон 

В  вищерблений,  Джабаппур,  пюпітр,  соромливість   

Г  віконниця,  Дзабхан,  фарбувальник,  щедрувальник 

Д  виїхати,  кар'єра,  покрівля,  черепичка    

 

2. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  вата,  льонярство,  мільярд, поганка   

Б  біологія,  полярник,  смоквяний,  явір   

В  батько,  зелень,  мазь,  плоть 

Г  м'яч,  полум'я,  пуп'янок,  черв'як 

Д  дворянин,  Джава,  прощання,  тінь 

 

3. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  кабальний,  лабіалізованість,  обарвлення,  табуювати     

Б  бур'ян,  затьохкати,  ймення,  обачливість 

В  гаваєць,  коваль,  м'ясо,  оббивальник 

Г  бульйон,  в'яз,  грецький,  смалець   

Д  Василь,  Дзамин — Уде,  життя,  полтавець  

  

4. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  гуща,  залякування,  сльоза,  цькування   

Б   гостинець,  дванадцять,  дзбан,  миттю   

В  дит'ясла,  колядницький,  сусідський,  цвітіння     

Г  вія,  восьмикутний,  дружинник,  ластівонька     

Д  будьте,  повернулась,  полюддя,  щойно   

 

5. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  вільний,  дикість,  новина,  Поділля 

Б  гульба,  мотуззя,  річний,  стрілець 

В  бязь,  думка,  навіть,  навмання 

Г  бренькіт,  Джав -  Тобе,  оперення,  рівень   

Д  дзбаник,  секрет,  совість,  цікавість 

 

6. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  зупинка,  міжгір'я,  піджак,  продукт       

Б  Петрусь,  підзолистий,  сузір'я,  товарознавець   

В  батенько,  Джагді,  кульовий,  мідь     

Г  Дзвенигород,  корівонька,  магазин,  подвір'я   

Д  вартість,  джаз  -  рок,  довір'я,  лавка       
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7.Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  дзвеніти,  кращий,  лікарня,  хазарський   

Б  більмо,  князь,  перевірка,  стрілець  

В  задовільний,  киянка,  полька,  секретар 

Г  більйон,  джакартець,  дзиґарі,  нянька   

Д  льодяник,  молодець,  правитель,  харків'янин 

 

8. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  ковила,  копія,  цвенькати,  щодня 

Б  навусся,  пів — Ялти,  усипальниця,  щука 

В  дріжджі,  місячник,  молодецький,  пращур 

Г  джмелик,  королівський,  щирість,  щур 

Д  джгут,  дзвенькання,  соболь,  улюбленець 

 

9. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  джакартський,  дзвяк,  король,  хитрість   

Б  дзвенькати,  ікло,  молитва,  пустельник 

В  ікра,  носять,  ночви,  ридання 

Г  Аквітанія,  їзда,  мисливець,  сміється 

Д  дженджуристий,  їстівний,  соболь,  угіддя 

 

10. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  криївка,  народницький,  стольник,  явір   

Б  Джа ковачка-Са тниця,  дзвенькіт,  життя,  мислитель     

В  маятник,  мисливець,  правдонька,  ціняться    

Г  резиденція,  рекламодавець,  хизується   

Д  полум'я,  рідня,  Русь,  таїна  

 

11. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  горбань,  ромейський,  щедрий,  ягода 

Б  віддання,  волосся,  грюкіт,  київський   

В  боротьба,  вільно,  вугілля,  Джакомо 

Г  біографія,  посланець,  Потоцький,  священик   

Д  в'язанка,  дзвенькотіти,  обличчя,  смерть    

 

12. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  вілла,  дорогоцінність,   Джаковиця,  кількість   

Б  арена,    заява,  курйоз,  стрільбище 

В  м'ята,  навиліт,  повертаючись,  рядок     

Г  дзвенючий,  по — осінньому,  схильність,  цирк 

Д  ллється,  плем'я,  соловей,  хазарський 

 

13. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  буква,  обачіння,  угорський,  юрмитися     
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Б  Дзвеняче,  дощ,  заворотень,  інженер 

В  лікоть,  Россіні,  селянський,  торф'яник 

Г  Барбаросса,  сором'язливий,  ущільняти,  форма 

Д  аморальність,  джакузі,  зриваючись,  плаття  

  

14. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  осінь,  перон,  устрій,  ухання   

Б   гірський,  дзвенячий,  дуття,  кришталь 

В  вважати,  кахкання,  славляться,  шовк   

Г  Джалал — Абад,  дружинник,  тьохкати,  шелест   

Д  казка,  накінець,  рівносильний,  тління 

 

15. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  Василь,  магазинування,  Прокіп,  хазарський 

Б  абеткування,  значення,  мішень,  папір 

В  бондар,  гавкання,  менестрель,  полюддя 

Г  абіссинський,  відчуття,  Дзвиняч,  кіготь 

Д  Джапіль,  дрібниця,  край,  рівень  

 

16. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  арка,  обличчя,  печаль,  таборування 

Б  береза,  давить,  Джалгаон,  оббивачка      

В  весілля,  дзвиняцький,  паління,  пустельник   

Г  Аббас,  молодість,  розмістились,  спілка 

Д  волосся,  недосвідченість,  рабоволодіння,  хорт 

 

17. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  бабинець,  заанжагування,  ніч,  уникнення 

Б  берег,  Джалланда р,  стоїть,  сумління  

В  весілля,   Дарданелли,  мовчить,  ярмо   

Г  балакання,  дзвін,  схожість,  суддя   

Д  більше,  дивиться,  набивання,  ярка 

 

18. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  дання,  дзвінець,  Паваротті,  сміюся 

Б  молюсь,  піджак,  радіовимірювання,  чар - зілля   

В  боюсь,  ґринджоли,  лавинний,  надра   

Г абонування,   годуюсь,  нафта,  студентство     

Д  брат,  ваблення,  гетьман,  Джаманта у  

 

19. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  горбань,  дзвіни ця,  Ібаррурі,  судденко  

Б  клієнт,  комусь,  оббинтувати,  щось 

В  Джа мбі,  жабуриння,  кивання,  Китай       
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Г  вважаю,  качанний,  Монблан,  сльозина 

Д  більше,  дання,  мавпування,  Памір 

 

20. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  волосся,  Гімалаї,  пиття,  шануватись 

Б  Джамбу л,  дьоготь,  збіжжя,  Тянь — Шань  

В  водій,  геть,  дзві нка,  приймання   

Г  лимар,  мовить,  пуття,  роздоріжжя  

Д  злість,  крамар,  тьмяний,  ходить 

 

21. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  гавчання,  лікар,  роздолля,  топлять 

Б  зіллячко,  Іванна,  постільці,  ріст 

В  Дзві нки,  палець,  радіовипромі нювання,  тихенько  

Г  лід,  спинилась,  шумить,  яблунькя 

Д  Джамі я,  пліт,  саботування,  сьогодні  

 

22. Букв  більше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  запечалля,  морок,  посланець,  убезпечення 

Б  дзвінки й,  охоронець,  хлопець,  чернець   

В  з'їхати,  Івано — Ганнівка,   мирський  

Г  Джа мму,  приятель,  справедливість,  Яблунне   

Д  зв'язок,  кажуть,  підскочить,  радіови явлення  

 

23. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  папка,  полька,  серпень,  солов'ї   

Б  день,  м'ята,  сказати,  шерсть   

В  мірка,  наклеїти,  нянька,  по - материнськи 

Г  ємний,  переїхати,  юрба,  яблуня      

Д  копієчка,  пташка,  шкільний,  юнь 

   

24. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  липень,  матір'ю,  раненько,  риб'ячий       

Б  від'ємний,  поїзд,  юрба,  ялиця 

В  милість,  пюре,  ячний,  яшма 

Г  березіль,  братський,  Римма,  солом'яний       

Д  життєвий,  миш'як,  няньчитися,  трясеться 

 

25. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А   знайдеться,  краков'як,  тракторець,  хатинонька 

Б  Євангеліє,  Табаївка,  стрілець,  таблоїд         

В  камінь,  Ірландія,  кабальєро,  ябеда 

Г  Єва,  колія,  мрія,  об'ємний 

Д  стілець,  таборище,  табуїстичний,  убоїще    
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26. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  доїти,  засієш,  п'явка,  священик 

Б  дощ,  камінь,  ллє,  суддя 

В  вельми,  піддашшя,  совість,  яблуко 

Г  волосся,  довкілля,  стільчик,  щітка 

Д  бязь,  вайлуватість,  попідтинню,  яма 

 

27. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  воєвода,  долівка,  попідв'язували,  щебетливий     

Б  випещений,  защедрувати,  розсипатися,  якщо   

В  їжаковий,  приємний,  юнак,  ясен  

Г  зрубаю,  пояс,  супровід,  хрещений   

Д  боярин,  примовка,  щока,  ядристий 

 

28. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  зійдуться,  куля,  різдвяний,  Ярослав      

Б  кінь,  молодь,  молотьба,  призьба 

В  квасоля,  напакувавши, свято 

Г  бараболя,  вуличанин,  кутя,  Лук'ян 

Д  В'ячеслав,  продаю,  Чураїха,  щітка 

 

29. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  Водохреще,  доля,  повоєнний,  раятися   

Б  ґедзь,   оказія,  Україна,  щедрівочка 

В  віястий,  запам'ятати,  скраю,  щасливо   

Г  життя,  застоюватися,  матінка,  парубоцький 

Д  Богоявлення,  вдосталь,  водохрещенський,  цілющий  

 

30. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  арф'яр,  в'язовий,  між'яр'я,  щиглик 

Б  Анатолій,  льон,  плем'я,  совість 

В колосся,  тінь,   чолов'яга,  щастя 

Г  вестибюль,  В'юнище,  походеньки,  рядок  

Д  дверцята,  дзеркальний,  льон,  трубадур 

 

31. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  здогадується,  обличчя,  щабель,  юнка 

Б  киянин,  міський,  різьбяр,  щіточка 

В  боярський,  льон,  розкішшю,  торф'яник   

Г  Баб'юк,  колодязь,  плем'я,  сопілкар   

Д  боягуз,  Візантія,  обов'язково,  черв'ячок 

 

32. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  пісня,  плем'я,  стрільбище,   Юрій   
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Б  голуб'я,  п'єса,  придатною,  щербина  

В  євро,  лінь,  п'янкий,  рядно   

Г  буряк,  знання,  рум'янчик,  юрта 

Д  ґанок,  Дзвенислава,  інший,  прем'єра 

 

33. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  дзьоб,  курінь,  сім'янин,  школяр 

Б  верб'я,  політв'язень,  сніговище,  сьомий     

В  дзвеніння,  інформація,  Кам'янка,  поїздка   

Г  перекидаючи,  процесія,  священик,  уява 

Д  зв'язківець,  іній,  поєдинок,  рясний 

 

34. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  Джакарта,  лялька,  покоївка,  сховище   

Б  галузь,  Дзвениславин,  лиман,  яблучний 

В  женьшень,  єдність,  заливаючи,  трав'яний 

Г  віщий,  їжачиха,  капище,  ластів'ятко       

Д  Ірпінь,  книга,  підземний,  саджати 

 

35. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  вишенька,  дзбаник,  свобода,  хащі   

Б  з'являтися,  літера,  навмання,  тріщина 

В  галерея,  жіноцтво,  нещадно,  степняк   

Г  дощечка,  верболіз,  кобзар,  м'який  

Д воїн,   гущавина,  розглядаючи,  яса 

 

36. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  взаємний,  щавлевий,  ювелір,  Яким 

Б  грудень,  любов,  стає,  щадити   

В  квітень,  місяць,  осяяти,  ощасливити   

Г  в'яло,  січень,  сяйво,  щасний   

Д  нав'язати,  тиждень,  травень,  щебеневий  

 

37. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  задзвонити,  м'якенька,  очищення,  сльозинка 

Б  більшість,  їздець,  прикрість,  якраз 

В  воювати,  дощинка,  Чураїха,  ясно 

Г  двоїстий,  польовий,  сьогоднішній,  який 

Д  малюнок,  обіб'є,  цівка,  Ілияш 

 

38. Букв  менше,  ніж  звуків,  в  усіх  словах  рядка 

А  бадьорий,  ввійти,  лань,  почує   

Б  бої,  довір'я,  знищено,  Ювенал  

В  дзвоник,  колія,  отруїти,  полюс    
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Г  донька,  зіп'явся,  Київ,  сім   

Д  джинси,  палає,  тьохкати,  язик  

 

39. У якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова?   

А  зимонька,  однак,  прийняти,  стаття   

Б  бювар,  козеня,  подвір'я,  прославитися 

В  весняний,   щедрість,  юннат,  ясність 

Г  Вюртемберг,  кращий,  натягнув,  ряд   

Д  Гюго,  подивимося,  подряпати,  Свенельд    

40. У якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова?    

А  досьє,  єдність,  з'явитись,  співанка  

Б  боєць,  пам'ять,  життя,  ювілей 

В  мільярд,  олівець,  собор,  юрмитись 

Г  заєць,  праска,  сіль,  юність  

Д  літера,  спадщина,  щирість,  ялівець  

 

41. У якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова? 

А  весняний,  взимку,  олівець,  подвір'я 

Б  знання,  історія,  криниця, собор 

В  літера, мрія,  спадщина,  якір 

Г  відбуваються,  з'являться,  озвичаївшись,  просовуючись 

Д  море, п'ятниця, приїхати, суниця  

 

42. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А  більярд,   їстоньки,  український,  щирість   

Б   дзвонити,   заїжджати,  заразність,  п'ятниць  

В   зозулястий,  йодистий,  казання,  сонце  

Г   джміль,  з'явитись,  підйомний,  щебечуть  

Д  висаджують,  перемивають,  сьогодення,  сусід 

 

43. Кількість  звуків  і  букв  однакова  в  кожному  слові  рядка 

А  гривня,  заява,  тьохкає,  щемить 

Б  любов,  місяць,  пісня,  щавель 

В  дзеркало,  з’єднати,  зілля,  нюанс 

Г  людина,  пам'ять,  щедрість,  ячмінь 

Д  бджола,  дев’ять,  послання,  рядок  

 

44. У якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова?        

А   в’юнець,  єдність,  пам'ять,   щавель        

Б  Джавахетія,  парубоцький,   усідаючись,  щедрість 

В  вважаю,  оббігти,  сію,  хлопчик 

Г  будьте,  віддарувати,  мама,  хрещення 

Д  запрошення,  куштувати,  мабуть,  обличчя  
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45. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А   заєць,  життєвий,  піддашшя,  якість   

Б    вертеп,  воджу,  з'являється,  ящірка 

В    ніччю,   панна,  щільно,  ялтинський 

Г    відповідь,  дзвякає,  люблю,  тьмяніє 

Д   діяння,  м'якість,  похитуючись,  щабель 

  

46. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А  вищість,  возз'єднати,  єдність,  сяють    

Б  досьє,  загін,  зоря,  раджу   

В  пейзаж,  шістсот,  хвилька,  щирість  

Г   власність,  їдуть,  осяяння,  пряжа  

Д  всюди,  приладдя,  сватання,  сіється  

 

47. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А   відзвук,  здоров'я,  їжак,  ячмінь  

Б   вугілля,  джміль,  п'ять,  щирість 

В   європеєць,  земелька,  порядок,  райдуга 

Г   ательє,  боєць,  хрещенський,  щавель 

Д   заєць,  подорожжю,  сон,  якийсь 

 

48. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові в рядку 

А  заєць,  колосся,  подорожжю,  якийсь 

Б  бездощів'я,  земля,  найбільше,  порядок 

В  ательє,  боєць,  п'ять,  щавель 

Г  азалія,  бездолля,  безкраїй,  скотитися 

Д  зілля,  кольоровий,  рілля,  смерть 

 

49. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові в рядку   

А  буряк, життєстійкість, тьмяніє,  якийсь    

Б  воджу,  з'являється,  щільно,  ялтинський   

В  воля,  дзвякає,  діяння, сіється   

Г  єднання, їстоньки,  щипання, яворець  

Д  в'юн,  клімат,  матір'ю,  ящірка 

 

50. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові в рядку 

А  вільний,  діяльний,  листя,  пам'ять 

Б  європеєць,  каяття,  стоїть,  юність    

В  в'ється, латаття,  погода,  подвір'я  

Г  дзвінок,  корова,  свято,  хвилька  

Д  відповідь,  дзиґа,  ніжність,  ринва   
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51. Позначте рядок, у якому в кожному слові однакова кількість звуків і 

букв 

А   боєць, вищість, відсіювання,  зраджений 

Б   воїнський,  Євробачення,  італієць,  пам'ять 

В   вимріяний,  лояльний,  надзвуковий,  подвоєння 

Г   гущавінь,  лоджія,  озброєння, осяяння 

Д   виявлення, відзвітувати,  їдальня,  мелодія  
               

Звукове значення букв Я, Ю, Є, Ї 
1. У якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки? 

А   з'їсти,  пір'їна,  приїжджати,  яблуко 

Б  вітаю,  дякуємо,  засіяти,  місячний 

В  вважають,  лисиця,  стоять,  ялина 

Г  знаю,  клятва,  присилує,  якість 

Д  браконьєр,  єресь,  злякати,  явір 

 

2. У якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки? 

А  зграя,  різниця,  стоїть,  якби 

Б  Б'ютт,  В'єнна,  криниця,  мільярд     

В  зав'язати,  знання,  з'юрмисько,  черв'як 

Г  боснієць,  Дем'ян,  п'ючи,  ясний     

Д  з'єднання,  об'їхати,  п'ять,  різьбяр   

 

3. У якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки? 

А  зв'язок,  з'їжитися,  маєток,  Мюнхен       

Б  історія,  їжак,  шоколатьє,  юрмитися   

В  з'їдатися,  значення,  мрія,  сомельє 

Г  помилитися,  співає,  ф'ючерсний,  ярлик    

Д  п'єдестал,  помічниця,  приїхати,  якір 

 

4. Вкажіть, у якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки  

А  гілля,  злякати,  клятва,  лисиця,  місячний   

Б  життя,  пляма, повітря, страусеня, суддя  

В  з'їси,  пір'їна,  приїжджати,  яблуко,  явір 

Г  глянути,  козеня,  свято,  стаття,  стяг 

Д  замовлення,  ключ,  подряпати,  різниця,  ряд 

 

5. Вкажіть, у якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки  

А  дерев'яний,  називають,  повір'я,  чекаючи  

Б  величаємо,  наїдок,  святковий,  стояти 

В  взяти,  деякий,  тримаючи,  якнайшвидше 

Г  виганяти,  залишаємо,  зодягнувшись,  приємність 

Д  благословляють,  їдець,  людський,  проводжаємо  
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6. Позначте  рядок,  у  якому  буква  я  позначає  два  звуки 

А  ескадрилья,  моя,  хвиля,   ясність   

Б  вишня,  здоров’я,  Майя,  сяйво 

В  Гойя,  соя.  у  краях,  яблуко  

Г  м’ята,  славиться,  тинявся,  ящірка 

Д  зупинився,  сміятися,   сягав,  яскраво 

 

7. Позначте  рядок,  у  якому  буква  я, ю, є, ї  позначає  два  звуки 

А  боягуз,  збираєтесь,  наївність,  язик 

Б  буває,  сіяти,  упам'ятку,  цілюща 

В  витикаються,  гребля,  обов'язково,  Солом'янка   

Г  з'являються,  кукує,  нетерпляче,  юнка 

Д  здоров'я,  поїсти,  потепліє,  свячениця 

 

8. Позначте  рядок,  у  якому  буква  я, ю, є  позначає  два  звуки 

А  вгадуєш,  Стрітення,  ювелір,  ясний 

Б  добряче,  зап'ястя,  розмочуючи,  явище   

В  перемітає,  Рябчик,  юрист,  яснесенький 

Г  Київ,  п'єдестал,  прислів'я,  юшка 

Д  єдиний,  лютувати,  поезія,  поїзд   

        

9. У якому рядку літери я, ю, є  позначають один звук? 

А  гілля,  глянути,  засіваючи,  суддя 

Б  Бєлгород,  життя,  ключ,  свято      

В  нюанс,  пляма,  стяг,  юний   

Г  бюджет,  Вєтров,  дякуючи,  повітря 

Д  Дєдовськ,  пам'ятаю,  пюре,  страусеня 

 

10. У якому рядку літери я, ю, є  позначають один звук? 

А  Дюймовочка,  Зюбриха,  сонячний,  ялина 

Б  вулиця,  кар'єра,  кювет,  суниця   

В  К'єркегор,  Лєсков,  мюзикл,  помешкання   

Г  зозуля,  Любавин,  модниця,  сузір'я   

Д  земля,  невміння,  Нюрберг,  рюкзак  

 

11. У якому рядку літери я, ю, є  позначають один звук? 

А  знання,  муляти,  порипування,  сюди   

Б  купатися,  Сєдих,  солов'ятко,  тюбетейка 

В  бєлгородський,  пляма,  сперечатися,  Хюрт    

Г  бюджет,  малювати,  по — моєму,  цюрка 

Д  бязевий,  Вєтров,  наживлятися,  пом'якшувати  
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12. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук  

А  бажання,  десять,  мрія,  подвір'я,  яр 

Б  буря,  люди,  пір'я,  сузір'я,  юрба 

В  Євген,  повір'я,  полювання,  юний,  яма   

Г  бюро,  лялька,  морквяний,  ряд,  старання 

Д  відродження,  м'ята,  немовля,  п'ять,  тьмяний 

 

13. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук 

А  возвеличувався,  здоров'я,  обляти,  пляшечка 

Б  буряк,  джерелиця,  пролетять,  щастя 

В  з'ява,  священик,  рушниця,  селянин 

Г  дяк,  затуляти,  стрілянина,  ярка 

Д  аякже,  застріляти,  коляда,  людина 

 

14. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук 

А благолословляє,  волосся,   людинознавець,  присяга 

Б  Маруся,  почують,  промовляти,  сяйво 

В  дитя,  немовля,  повелося,  телиця 

Г  знає,  полюбилась,  прямий,  шлюб 

Д  любов,  народився,  стаття,  уб'є 

 

15. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук 

А  Людмила,  морозяний,  обіцянка,  оселя  

Б  вважається,  колядка,  освятити,  різдвяно — новорічний 

В  вечеря,  засівання,  кутя,  прислів'я   

Г  ворожіння,  всілякий,  нап'ється,  проганяння 

Д  місяць,  отямитися,  прогнозування,  ясминовий 

 

16. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук 

А  всюди,  заняття,  обов'язково,  освячення 

Б  краєчок,  життя,  лютий,  пшениця     

В  ключ,  люлька,  маючи,  пустеля 

Г  доля,  залюбки,  оселя,  Стрітення 

Д  віруючий,  завірюха,  переляк,  шабля 

 

17. Вкажіть відповідність  

А  дзве нькіт   

Б  Йордан   

В  січень    

Г  шість   

Д  щасний   

1  букв  -  6;  звуків  -  6 

2  букв  -  6;  звуків  -  5 

3  букв  6;  звуків  -  7 
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4  букв  -  9;  звуків  -  7 

5  букв  -  5;  звуків  -  4 

6  букв  -  7;  звуків  -  6 

 

18. Вкажіть відповідність  

А  Джалланда р   

Б  сільський   

В  стояти   

Г  церковний   

Д  якщо   

1  букв  -  9;  звуків  -  9 

2  букв  -  4;  звуків  4;   

3  букв  -  6;  звуків  -  7 

4  букв  -  10;  звуків  -  8    

5  букв  -  9;  звуків  -  7 

6  букв  -  4;  звуків  -  5 

 

19. Вкажіть відповідність  

А  відправа   

Б  ґедзь   

В  єдина   

Г  осінь  

Д  попелище 

1  букв  -  5;  звуків  -  3 

2  букв  5;  звуків  -  4 

3  букв  -  8;  звуків  -  8 

4  букв  -  9;  звуків  -  7 

5  букв  -  5;  звуків  -  6 

6  букв  -  8;  звуків  -  9    

  

20. Вкажіть відповідність  

А  дев'ятнадцять  

 Б  Джульє тта   

В  криниця   

Г  кришталь   

Д  стоянка 

1  букв  -  8;  звуків  -  7 

2  букв  9;  звуків  -  7 

3  букв  -  12;  звуків  -  12  

4  букв  -  12;  звуків  -  11 

5  букв  -  7;  звуків  -  8 

6  букв  -  7;  звуків  -  7   
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21. Установіть відповідність між словами та їх фонетичними 

характеристиками   

Приклади   

А  Дзві нна   

Б  Йордан   

В  насіння   

Г  Україна 

Характеристика  слів 

1  у слові однакова кількість звуків та букв 

2  у слові на два звуки менше, ніж букв 

3  у слові на один звук менше, ніж букв 

4  у слові на один звук більше, ніж букв  

 

22. Установіть відповідність між словами та їх фонетичними 

характеристиками   

Приклади   

А  Боян   

Б  джаз-фестива ль  

 В  пушкар   

Г  старесенька   

1  у слові на один звук менше, ніж букв 

2  у слові на один звук більше, ніж букв  

3  у слові однакова кількість звуків та букв 

4  у слові на два звуки менше, ніж букв   

 

23. Установіть відповідність між словами та їх фонетичними 

характеристиками 

А  дзвені ння   

Б  залишаючи  

 В  полковник  

 Г  царський 

1  у слові однакова кількість звуків та букв 

2  у слові на один звук більше, ніж букв 

3  у слові на два звуки менше, ніж букв 

4  у слові на один звук менше, ніж букв  

 

24. Установіть відповідність між словами та їх фонетичними 

характеристиками 

А  горобець  

   Б  маю    

 В  продзвенить   

 Г  сказати 

1  у слові на два звуки менше, ніж букв 

2  у слові на один звук більше, ніж букв 
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3  у слові на один звук менше, ніж букв 

4  у слові однакова кількість звуків та букв   

 

Склад  і  складоподіл 
 

 
 

 

 
 

    Складовими  в  українській   мові  виступають  голосні  звуки.  Приголосні – 

не     складотворчі.  Тому в  українській  мові  складів  без  голосних  не  буває. 

      Скільки  в  слові  голосних,  стільки  й  складів:   

 стіл,  хат - ка,    пе – ре – мо – га. 

     Відкритим  називається  склад,  який  закінчується  складотворчим  звуком  

чи  складається  з  одного  складотворчого  звука:   пра – ця,  ма – ти,  га – ї. 

    Закритим називається  склад,  який  закінчується   нескладотворчим   звуком:  

стіл,  дуб,  мед. 

   Прикритим  називається  склад,  який   починається  приголосним  звуком:      

віхола,  деревій,  сойка,  соловей.         

Неприкритим  називається  склад, що починається голосним звуком:   

ананас, екзамен, іній, озеро, успіх. 

 Наголошеним  називаєсься  склад, на який падає наголос:   

 вечір,   весняний,  ясмин,  височина.   

У слові обов’язково один склад наголошений і один та більше – ненаголошені.   

 

Основні правила складоподілу 
 Для  української  мови,  як  і  для  інших  слов'янських  мов,  характерне  

загальне  тяжіння  до  відкритих  складів,  бо  межа  між  окремими  складами  

проходить  найчастіше  після  голосного  звука  перед  приголосним: 

зви — чка,  ні — жний,  пі — сня,  се - стра.  

  Коли  голосний  поєднується  з  одним  приголосним,  поділ  слова  на  склади  

труднощів  не  викликає.  При  збігові  кількох  приголосних  установити  

складову  межу  буває  важко.   

 

       Існують  такі  основні  правила  складоподілу: 

1)  один приголосний, що стоїть між голосними, завжди належить до наступного 

складу 

 о — ма — на,  про — хо — дять,  са — мо - та,  си — зий,  че — ка-єш; 

  Зверни увагу! 

   Складом  називається  відрізок мовлення,  що становить  
собою  один  звук  або  таке  поєднання  звуків,  яке  
вимовляється  одним  видихувальним  поштовхом. 
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2)   два шумні (обидва дзвінкі або обидва глухі) приголосні належать звичайно 

до наступного складу: 

 во — ско - вий,  га - рний,  ді — знав — ся,  му — дрий,  ті-сто; 

3)  два шумні (дзвінкі або глухі) приголосні, один з яких дзвінкий, а другий 

глухий, належать до різних складів:  

 дій — ства,  кіль — ка, нень — ка,   о — дій — шли,  сма — кот — ли — во;  

4)   три приголосні, якщо перші два з них шумні (обидва дзвінкі або обидва 

глухі),  а  третій  сонорний, належать до наступного складу, наприклад:  

 ви — ще — рбле - не,   ві-стря, за-шкли-ти, за-здро-щі,  я — скра — вий;  

5)  якщо між голосними є два або більше приголосних, то сонорні звуки, що 

йдуть після голосного, належать до попереднього складу, а звуки, що стоять 

після них, – до наступного:  

 крей — да,  май-стер,  о — по лон — ка,  піс — ний,  стов — пи,  

тіль—ки , чай—ка. 

 6)  якщо другим приголосним є сонорний, то разом з попереднім він належить 

до наступного складу:  

 ко-бра,  ку-пля,  пі — зній,  по-свист,  по-смі-шка;  

7)  два сусідні сонорні приголосні належать до різних складів: 

 вір — ний,  гор — ли — ця,  зер — нис тий,  мар-ний,   став-ний;  

8)  подвоєні  та  подовжені приголосні при складоподілі можуть розриватися: 

 від — да — ва- ти,  во — ло — ся,  Ган — на,  за — кли — кан — ня,  стрі — 

те -ння,  ці — ло — ден - ний. 

 

 
 

 

 

 

 

 Важливо пам'ятати, що складоподіл не  

завжди збігається із переносом слів з рядка 

 в рядок. 

 

 

  

 

 

 

 

 

             1)  Який  відрізок  мовлення  називається      складом? 

               2)  Які  звуки  в  українській  мові  є   складовими? 

               3)  Які  склади  називаються 

                   а)  відкритими; 

                                        б)  закритими; 

Намотай на вус 

 Питання  для  самоконтролю 
   

Поміркуй і 

дай відповідь 
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                                      в)  прикритими; 

                                      г)  неприкритими?  Наведіть  власні  приклади. 

  4)  До  яких  складів  тяжіють  слов'янські  мови?  Чому? 

  5)  Які  основні  правила  складоподілу?  Наведіть  приклади. 

 
1.  Поясніть,  за  якими  правилами  поділено  слова  на  склади. 

     Ай — стра,  ви — гад — ка,  ви — гна — нець,  ви — твір,  від — 

стань,  дзвін — кий,  мо — во — знав — ство,  пи — сьмо — вий,  пі — 

дій — шов,  по — ві — тря,  по — втор,   по — лох — ли во,  по — сма - ку - ва — 

ли,  світ — ло,  сла — ва,  сум - ний,  хур — то - ви — на,  чо —ло-вік.    

 

3.  Охарактеризуйте  склади  в  словах,  наголошені  підкресліть 

Слово 
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Вузлик 

             

 

   

голова                 

голубець                   

добряк                 

додому                 

заходившись                 

золотий                 

лавка                  

насіння                 

отака                 

парувало                 

перележиш                 

пішли                 

полк                 

пурпуровий                 

рученька                 

стягнуто                 

суддівство                 

татусь                 

                 

 

 

Практичні завдання 



 

 

 

 

 

2.  Поділіть  слова  на  склади,  обгрунтуйте  складоподіл  відповідними  

правилами.  Дайте  характеристику  складів. 

     Водичка,  возрадувавася,  гаптований,  загибель,  заклавши,  запашний,  

записка,  запитання,  зіткати,  мокрий,  найближчий,  недохват,  повагом,  

проміння,  прощання,  сидіння,  цвіт,  чашка,  червоний,  шийка,  щастя. 

  

ТЕСТИ  

Склад 
1. Один  склад  має  кожне  слово  рядка   

А  вже,  сміх,  стіл,  тік 

Б  бог,  вмер,  там,  яма 

В  око,  свист,  свій,  час  

Г  весь,  день,  орел,  раз  

Д  бік,  Олімп,  полк,  суд 

  

2. Один  склад  має  кожне  слово  рядка   

А  двоє,  день,  зло,  змовк  

Б  вія,  внук,  час,  шлях   

В  біль,  грім,  джміль,  степ   

Г  день,  плач,  сніг,  страва 

Д  бій,  вік,  знову,  слід  

 

3.  Один  склад  має  кожне  слово  рядка   

А  десь,  світ,  скарб,  чийсь 

Б  осел,  річ,  Січ,  стіл 

В  вогонь,  синь,  хліб,  яр 

Г  вдень,  кінь,  міф,  осуд 

Д  двір,  окунь,  плай,  рать 

 

4. Два  склади  має  кожне  слово  рядка 

А  дзенькіт,  ім’я,  людськість,  осінь 

Б  ллється,  мільйон,  серце,  співають 

В  добро,  любов,  надія,  радість 

Г  влітку,  втіха,  гріють,  свято  

Д  алея,  пісня,  стрічка,  тінь  

 

5. Два  склади  має  кожне  слово  рядка 

А  вбік,  нею,  отже,  отут    

Б бачиш,   очі,  потім,  цією 

В  день,  ненька,  уже,  чули 

Г  вода,  гімн,  ручка,  татусь 

Д  вулик,  забув,  мороз,  оса  

 

6. Два  склади  має  кожне  слово  рядка 
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А  небо,  пливе,  рій,  чистий 

Б  зима,  муха,  осінь,  сила 

В  живий,  козак,  право,  струм 

Г  небо,  прапор,  просто,  серп  

Д  вода,  потім,  сніг,  хата  

 

7. Три  склади  має  кожне  слово  рядка 

А  зимовий,  злагода,  причастя,  пролетів      

Б  нагода,  річний,  скоромний,  спочатку 

В  веселий,  наступний,  підняти,  скуштувати 
Г  великий,  вертепний,  потім,  щедрівка 

Д  залишилося,  йорданський,  Меланка,  прикмета 

 

8. Три  склади  має  кожне  слово  рядка 

А  загинути,  зламано,  Полтава,  сказати 

Б  безславно,  жіночий,  навпаки,  перешити 

В  кажете,  копито,  прощання,  чесати 

Г  дівчина,  карати,  право,  сонечко 

Д  знаскоку,  козак,  безбожна,  Соломон 

 

9. Три  склади  має  кожне  слово  рядка 

А  глибина,  голубий,  недарма,  незабудка 

Б  великий,  вишина,  повітря,  солодко 

В  гарний,  дихати,  рогалик,  соната 

Г  вище,  кольчуга,  нечистий,  природа 

Д  зробити,  казковий,  сюрчання,  поле 

 

10. Чотири  склади  має  кожне  слово  рядка 

А  вижинати,  Водохреща,  поринути,  тривога 

Б  відповідний,  найміцніший,  принесений,  сумний 

В  доведеться,  промерзнути,  спогад 

Г  задубілий,  оповісти,  приїжджає,  швидко 

Д  з  давніх — давен,  круговорот,  озвалася,  підвечірок 

 

11. Чотири  склади  має  кожне  слово  рядка 

А  запорожець,  зголосився,  козак,  почалася   

Б  Балаклія,  людина,  пом'якшують,  Чураївна 

В  говорити,  круть — верть,   очевидець,  Приазов'я   

Г  виправдання,  осоружний,  розібрати,  учинити   

Д  дожитися,  небуденний,  подивіться,  щирість 

 

12. Чотири  склади  має  кожне  слово  рядка  

А  жайворонок,   насолода,  мелодія,   схаменіться 

Б  втрачаєте,  забруднений,  пестициди,   чорний 
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В  жилочка,  озброєний,  окуляри,  побачите 

Г  витікає,  груднина,  пережити,  покуштує 

Д  водиця,  громадянський,  минувшина,  порівняння 

          

13. П'ять  складів  має  кожне  слово  рядка  

А  велосипедист,  зголосилася,  зійдуться,  міфологія 

Б  венесуелець,  гастрономія,  зеленоокий,  напередодні 

В  морозище,   напівпорожній,  побутувало,   помережане 

Г  каламучення,  ламінарія,  обертається,  святкування   

Д  Дідух,  лівобережжя,  манікюрниця,  метрополія 

 

14. Назвіть  рядок,  у  якому  всі  склади  відкриті 

А  вода,  допоки,  зайшовши,  якщо  

Б  бабуся,  півень,  прикласти,  хата 

В  вулиця,  дрижакувати,  поборотися,  олія   

Г  бабуся,  літо,  цілоніч,  яма 

Д  запитання,  колючий,  особливо,  стежити 

 

15. Назвіть  рядок,  у  якому  правильно  поділені  слова  на  склади 

А  зі\псу\ва\ти,  зо\се\ре\дже\на,  ро\зо\ра\ти,  ро\зум\ний   

Б  ввіч\ливий,  за\хи\сник,  ста\ття,  що\ти\жне\вик 

В  зер\но,  лю\дя\ність,  мар\ка,  роз\ход\же\ння  

Г  відз\на\ка,  га\луз\ка,  на\родже\на,  ще\бе\та\ти    

Д  ве\чо\рі\є,  ві\дблиск,  мо\гут\ній,  мо\ло\чно\м'я\сний 

 

16. Назвіть  рядок,  у  якому  правильно  поділені  слова  на  склади 

А   ма\ска,  міс\то,  о\сінь,  прі\рва   

Б  ви\хо\джу,  Дні\про,  ли\стя,  не\мов\ля 

В  ку\то\чок,  мав\па,  на\пе\ре\дод\ні,  низь\ко 

Г  віч\но,  ву\зло\в'я\заль\ний,  до\тик,  під\жи\ви\ти 

Д  бо\га\тир,  ви\га\ду\ю,  ї\зда,  ка\зка 

 

17. Назвіть  рядок,  у  якому  правильно  поділені  слова  на  склади 

А  ві\зник,  ко\ри\тце,  лас\то\ви\ця,  сер\пне\вий 

Б  ман\жет,  мир\ний,  мі\сяч\ний,  ро\га\лик 

В  все\світ,  гряд\ка,  мі\ся\це\хід,  над\зву\ко\вий  

Г  важ\кий,   ви\ще\зга\да\ний,  на\пів\прав\да,  слух\ня\ний 

Д  бе\зо\кий,  мос\ти\ти,  о\бго\ро\ди\ти,  о\бман\ний 

 

18. Назвіть  рядок,  у  якому  правильно  поділені  слова  на  склади 

А  пі\дда\шшя,  пі\д'їха\ти,  по\ди\вись,  про\йшов 

Б  бай\рак,  гой\да\ти,  по\ві\риш,  тер\нис\тий 

В  від\жа\ти,  їж\те,  по\ло\вець,  по\чо\рні\ла 

Г  е\ле\ктрон,  на\го\ту\ва\ла,  о\фі\ра,  сно\по\в'я\зал\ка 
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Д  ке\рмо,  о\ма\на,  пів\сфе\ра,  при\страсть  

 

19. Назвіть  рядок,  у  якому  правильно  поділені  слова  на  склади 

А  кри\ни\ця,  ле\жа\нка,  ні\жність,  паль\чик,   

Б  жмур\ки,  кар\на\вал,  мо\ро\зить,  скрип\ка,   

В  ав\то\пі\лот,  ві\дгу\кнув\ся,  о\тож,  че\рго\вий,  

Г  ви\би\рай,  пам'\ять,  Стрі\те\ння,  як\що 

Д  гар\ний,  зі\лля,  ку\рган,  мо\роз  

 

20. Назвіть  рядок,  у  якому  правильно  поділені  слова  на  склади 

А  за\люб\ки,  лі\со\вий,  ор\да,  свя\тко\вий 

Б  о\скіль\ки,  про\ліс\ко\вий,  ра\ді\сть,  у\ро\чи\сто 

В  віч\ність,  гі\а\цин\то\вий,  не\спо\ді\ва\ний,  пе\ред\ща\стя   

Г  де\таль\ні\ше,  ек\за\мен,  за\пла\чу,  роз\по\ві\ла 

Д  від\пу\сти\ти,  вок\заль\ний,  пе\рон,  се\ля\нин   

 

21. Назвіть  рядок,  у  якому  правильно  поділені  слова  на  склади 

А  за\леж\ність,  зде\біль\шо\го,  по\го\да,  пра\цю\ва\ли 

Б  за\свід\чу\є,  ко\стри\ще,  на\ро\дний,  пи\сьме\на 

В  а\йстра,  ма\ють,  під\обід,  хур\то\вина     

Г  зу\стрі\ли\ся,  май\стер,  при\сут\ність,  му\зи\ка 

Д  а\тлант,  ве\сна,  ди\вний,  ме\ту\шня                       
 

 

Наголос 
 

 
 

 

 

 

     

 

 Кожне  повнозначне  слово,  що  складається  з  двох  і  більше  складів,  має  

наголос.     

     Службові  частини  мови,  як  правило,  не  наголошуються.  Приєднуючись  

до  попередніх  або  наступних  наголошених  слів,  вони  утворюють  так  зване  

фонетичне  слово:     

вчися  ж,  хай  читає,  він  і  вона. 

     Більшість   слів  нашої  мови  має  один  наголос  -  основний.  

  Зверни увагу! 

   Наголосом називають посилення голосу на одному із складів. 

 Голосний звук і склад, на який падає наголос, називають  

наголошеним, а всі інші звуки й склади – ненаголошеними. 

 

 



 

 

 

 

 

     У  складних  і  складноскорочених  словах,  крім   основного,  виділяють  

побічний  наголос.   

 

 

 

 

 

 

     

1. Складні  слова,  що  пишуться  через  дефіс,  мають  

лише  основні  наголоси:   

історико – філологічний,  навчально – виховний,   

з  діда – прадіда,  батько – мати,  не  сьогодні – завтра,  

світло – зелено – жовтий. 

2. Складні слова, крім основного наголосу, можуть мати побічний, який 

вирізняється меншою силою: 

лісостепови´й , верболі´з , шістдеся´т , врядигоди´ 

     Види  наголосу:  словесний  (у  словах),  логічний  (у  реченні),  

емфатичний  (виразовий) 

 

Словесний  наголос 

     В  українській  мові  словесний  наголос  динамічний,  вільний  і  рухомий.   

     Динамічний,  бо  наголошений  склад  звучить  сильніше,  виділяється  

більшою  напруженістю  артикуляції. 

     Вільний,  або  різномісцевий,  бо  він  постійно  не  закріплений  за  певним  

складом.  Отже,  в  одних  словах  він  може  бути    на 

першому   складі:    Сумщина,  позначка,  високо,  широко,  глибоко; 

другому:  навчання,  синонім,  шофер,  індустрія,  низький,  ходжу,  кошу,  

роблю,  була; 

третьому:  сантиметр,  постамент,  гастрономія,  некролог,  чотирнадцять,  

беремо,  живемо,  донести. 

     Рухомий,  тобто  при  зміні  слів  він  може  переходити  з  одного  складу  на  

інший:   

     сестра  -  сестри;  садити  -  садять.  

 

 

 

 

 

  

1. Деякі слова мають сталий наголос, наприклад: 

ві´рші--ві´ршів, ку´рячий-ку´рятина, сердолі´к—

сердолі´ковий 

2. Деякі слова можуть мати подвійний наголос: 

Намотай на вус 

Намотай на вус 
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 Алфа´віт—алфаві´т, весня´ний—весняни´й, ви´года – виго´да, до´говору—

догово´ру, допові´дач—доповіда´ч, жа´лібний—жалібний, за´вжди—завжди´, 

за´хват—захва´т, лі´карський—ліка´рський, м'я´зовий--м'язови´й пе´рвісний—

первісни´й, пере´старок—переста´рок, по´діл—Поді´л, по´милка -– поми´лка, 

по´ра—пора´, похі´дний—похідни´й, про´стий—прости´й, скла´дний—

складни´й, та´кож-- тако´ж 

 

Роль  наголосу  в  слові 
 1. Служить  для  розрізнення  лексичного  значення  слів:   

атлас  (збірник  карт),  атлас  (шовкова  блискуча  тканина); 

орган   (частина  організму),  орган  (музичний  інструмент); 

паша  (трава  на  пасовищі),   паша  (почесний  титул); 

приклад  (зразок),  приклад  (частина  гвинтівки);   

плачу  (від  плакати),  плачу  (від  платити). 

2.  Служить   для  розрізнення   граматичних  форм  того  самого  слова:   

озера  (Р. в.  одн.),   озера  (Н. в.  множ.); 

пісні   (Р. в.  одн.),  пісні  (Н. в.  множ.); 

насипати  (док.  вид  дієслова),   насипати  (недок.  вид  дієслова). 

3.  Служить  для  розрізнення  різних  граматичних  форм  різних  частин  

мови:   

 дорога  (імен.),  дорога  (прикм.); 

 батьків  (імен.),  батьків  (прикм.); 

 дзвони  (імен.),  дзвони  (прикметник). 

 

Логічний  (смисловий)  наголос 
          Це  посилення  наголосу  на  одному  зі  слів  речення  для  того,  щоб   

підкреслити  його  смислову  роль,  акцентувати  саме  на  ньому   свою  увагу: 

     Завтра  ми  підемо  на  прогулянку  до  лісу. 

 Завтра  (а  не  через  кілька  днів), 

 ми   (а  не  хтось  інший), 

 підемо  (а  не  поїдемо), 

 на  прогулянку  (а  не  на  змагання),   

 до  лісу  (а  не  в  степ  чи  в  гори).  
 

 

Емфатичний 
     З  грецьк.  мови  -  роз‘яснення,  вказівка,  виразність. 

     Це  виділення  важливої  зі  смислового  погляду  частини   речення  у  зв’язку  

з  вираженням  експресії  мовлення,  емоційного  стану  мовця.    

     Емфатичний  наголос  найчастіше  виражається  подовженням  наголошеного  

голосного,  а  іноді  й  приголосного,    а  також  своєрідною  мелодикою: 

Він  з  неї  оче – е - ей   не  зводить. 

Розу – у – умний  же  ти! 
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Схамені – і – іться  ж! 

Ви  з – з – н – н – нали  про  це! 

 

 
 

 

 

 

     Слова,  у  яких  особливо  часто  

спостерігається  порушення  акцентуаційних   

норм.      

     Ара´хіс,  верба ,́  вида´ння,  вимо´ва,  вимо´га,  ви´падок,  вира´зний,  ві´рші,  

вітчи´м,  докуме´нт,  до´нька,  дочка ,́  дро´ва,  жада´ний, жаліві ,́  живо´пис,  

завда´ння,  за´гадка, за´головок,  за´лоза,  запита´ння,  ім’я ,́  катало´г,  кіломе´тр,  

кварта´л,  кори´сний,  котри´й,  кропива´,  лапки ,́  легки´й,  медикаме´нт,  

металу´ргія,  моноло´г,м'язови´й,  на´спіх,  нена´видіти,  нови´й,  обіця´нка,  
обру´ч,  одина´дцять,  озна´ка,  о´лень,  ота´ман,  парте´р,  по´друга,  предме´т,  

при´ятель,  псевдоні´м,  ре´мінь,  ре´шето,  різно´вид,  руко´пис, сере´дина,  

симетрі´я,  ста´туя,  стара´нний, терези´,  товсти´й,   украї´нський,  урочи´стий,  

фарту´х,  фено´мен,  цеме´нт,  чергови´й, чорно´ліс, чорно´слив, шавлі´я. 

 

    
 

 

 

          

 

                   1)   Що  називається  наголосом? 

               2)  Які  склади  називаються  наголошеними  й  

ненаголошеними? 

     3)  Чи  наголошуються  службові  частини  мови? 

4)   У  яких  словах виділяють  побічний  наголос? 

5)  Які  складні  слова  мають  два  основних  наголоси? 

6)   Якими  ознаками  характеризується  наголос?  

 

 
 

    1.  Користуючись  орфографічним  словником,  поставте  

наголоси  у  словах. Значення  незрозумілих  слів  з'ясуйте  за  

тлумачним  словником. 

 Автограф,  агава,  агент,  адажіо,    адаптація,  

адекватний,  адже,    арахіс,  аристократія,  батько  -  мати,  везла,  верба,  

видання,  вимова,  вимога,  випадок,  виразний,  високо,  вірші,  вітчим,  

 

Практичні завдання 

Намотай на вус 

 Питання  для  самоконтролю 
   

Поміркуй і 

дай відповідь 
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громадянин,  гуртожиток,  демократія,  дефіс,  діалог,  догмат,  документ,  

завжди,  з  діда — прадіда,  історико — філологічний,  квартал,  кілометр,  

навчально — виховний,  не  сьогодні — завтра,  позначка,  помилка,  

приватновласницький,  работоргівля,  світло -  зелено  -  жовтий ,  Сумщина,  

феномен,  широко.  

 

2.  У  кожному  слові  підкресліть  наголошений  склад. 

Акорд,  акростих,  акселерація,  аксесуар,  акустика,  акцент,  акція,  алебастр,  

алегорія,  величина,  гастрономія,  захід,  звання,  знання,  золотий,  ім'я,  

каталог,  квітка,  Київщина,  кілометр,  кожний,  кольоровий,  комбайнер,  

корисний,  котрий,  кошу,   кульбаба,  лише,  літопис,  металургія,  монолог,  

м'який,  навесні,  некролог,  ненависть,  низький,  новина,  одинадцять,  

планування,  Полтавщина,  розв'язання,  сняться,  тюльпан,  ходжу,  червоний,  

чотирнадцять.  

 

3.  У  три  колонки  запишіть  слова  з  наголосом  на  першому,  другому, 

третьому  складі. 

Ад'єктивація,  аденоїди,  адрес,  адреса,  адресат,  адресант,  ад'юнктура,  айва,  

азалія,  армія,  вести,  випадок,  виходити,  віднести,  генезис,  глибоко,  

горобець,  договір,  донька,  дочка,  дрова,  епілог,  єретик,  жаданий,  живопис,  

забігати,  завдання,  загадка,  заголовок,  залоза   запитання,  захисник,  

знаменник,  ім'я,  індустрія,  інструмент,  квартал,  кидати,  навчання,  нести,  

новий,  осанна,  постамент,  сантиметр,  синиця,  синонім,  сіно,  старий,  

столяр,  Україна,  чорнослив,  шофер.   

 

 4. Поставте в поданих словах основний і побічний наголоси. 

І.  Аванзал,  авіаносець,  автобаза,   автоінспектор,  автокран, агрокультура, 

аеровокзал,  акліматизація,  амфітеатр,  антисептика,  бавовнозаготівельний,  

багатоводний,  багатопілля,  бібліографія,  бібліотекознавство, білоемігрант,  

ваговимірювальний,  важковиховуваний,  вантажообіг,  великодушний,  

високоповажний,  габроподібний,  гідрометеослужба,  глибоководний,  

ґлеєутворення,  давнознайомий,  добропорядний,  довгожданий,  ебуліометрія,  

електропоїзд,   електротранспорт,  євразієць,  жабоїд,  завиткоподібний,  

іванофранківець,  їжачоголівкові. 

 

ІІ.  Біохімія,  богобоязливий,  вагонобудівний,  велогонка, вівцевод, відеотелефон,  

віровідступник,  жарозахисний,  жаростійкий,  житлобудівний,  

загальнодержавний,  законодавство,  індогерманський,  йогокультура,  

кабелевоз,  каменоломня,  картографування,  лабіовелярний,  літакобудівний,  

літературознавство,  мавполюди,  маслозавод, машиноприладобудівний,  

медоточивий, метаморфоза, мікрополе,  мовознавство,  мюзик-хол,  

наваловідбивання,  облихословити,  павукоподібний,  пивоварний,  рабовласник,  

радіоапарат,  садобудівництво,  тазокутомір. 
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Тести 

Наголос 
1. Наголошений  перший  склад  у  всіх  словах  рядка 

А  вимова,  виразний,  ознака,  приятель 

Б  випадок,  подруга,  разом,  спина 

В  вісімдесят,  ім’я,  ненависть,  олень 

Г  дочка,  дрова,  миски,  нести 

Д  автори,  вимога,  дефіс,  партер 

 

2. Наголос  на  першому  складі  має  кожне  слово  рядка 

А  випадок,  виголосити,  донька,  перепел 

Б  алергія,  бюлетень,  спина,  сказаний 

В алісум,   випадок,  знаменник,  помилка 

Г  алое,  камбала,  подруга,  цемент 

Д  алфавіт,  відгомін,  живопис,  оцет 

   

3. Наголос  на  першому  складі  має  кожне  слово  рядка 

А  відсіч,  жаданий,  стара,  широко  

В  глибоко,  жило,  зоряний,  опір 

В  випадок,  ґаблище,  поверх,  Сумщина 

Г  Керчі,  перекриття,  позначка,  смоляний 

Д  високо,  одного,  прийдуть,  цілий  

   

4. Наголошений  перший  склад  у  всіх  словах  рядка 

А  затишок,  курятина,  олень,  поверх 

Б  античність,  вранці,  голос,  горлиця 

В  аншлаг,  вечір,  маркетинг,  приповідка 

Г  апелювати,  зачин,  Кульбіда,  олень 

Д  антонім,  кулька,  набір,  разом 

 

 

5. Наголошений  перший  склад  у  всіх  словах  рядка 

А  ознака,  олень,  сплата,  центнер 

Б  наспіх,  приязнь,  спина,  спішитися 

В  подруга,  сплетення,  сплечитися,  темрява 

Г  пізнання,  солодко,  сплигування,  центнер 

Д  приятель,  ремінь,  решето,  сплисти  

       

6. На другий склад падає наголос у словах  рядка 

А  альбом,  грошей,  довідник,  однаковий 

Б   альбінос,  добовий,  розстріл,  роблю 

В   алюр,  кілометр,  листопад,  щовесни 

Г   альвеола,  асиметрія,  вікно,  сантиметр 

Д  альтернатива,  було,  зубожіти,  перебіг  
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   7. Наголос  падає  на  другий  склад  усіх  слів  у  рядку 

А  айва,  альвеолярний,  байдуже,  чотирнадцять   

Б  альма — матер,  бюлетень,  вчення,  циган 

В альманах,   громадський,  діалог,  олень 

Г  альтруїзм,  горілиць,  громадянин,  тенор 

Д  квартал,  сусідство,  хоробрий,  читання 

 

8. Наголос  на  другому  складі  має  кожне  слово  рядка 

А  амплітуда,  байдужий,  жадоба,  олень 

Б  аналіз,  квартал,  ознака,  русло 

В  ампліфікація,  видання,  занести,  середина 

Г  амплуа,  документ,  павич,  шовковий 

Д  амулет,  бешкет,  громадський,  шофер 

 

9. Наголос  на  другому  складі  має  кожне  слово  рядка 

А  була,  Горлівка,  навчання,  стара 

Б  інвестори,  провело,  синонім 

В  дали,  обіцянка,  ходжу,  шофер 

Г  Водохреще,  індустрія,  корисний,  кошу 

Д  жило,  низький,  роблю,  судовий   

  

10. Наголос  на  другому  складі  має  кожне  слово  рядка 

 А  дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо 

Б  спина, виразно, завдання, попереду 

В  предмет,  рукопис,  ненавидіти,  в'язкий 

Г  кропива, приязнь, горошина, каталог  

Д  аналітик,  беремо,  дочка,  розгром  

     

11. Наголос  на  третьому  складі  має  кожне  слово  рядка 

А  каучук,  привезти,  чисельник 

Б  агрономія,  амуніція,  поміщик,  сантиметр 

В аналогія,   дивлячись,  кілометр,  монолог 

Г  анапест,  аргумент,  соломинка,  чотирнадцять 

Д  амфітеатр,  двоскладовий,  завдання,  компроміс 

 

12. Наголос  на  третьому  складі  має  кожне  слово  рядка 

А  беремо,  веретено,  гіпсовий,  постамент   

Б  болотистий,  видання,  донести,  сантиметр     

В  бородавка,  вигнання,  живемо,  чотирнадцять   

Г  верба,  визнання,  гастрономія,  одинадцять   

Д  будинковий,  гарячінь,  некролог,  черговий  

  

13. Наголос  на  третьому  складі  має  кожне  слово  рядка 

А  апофеоз,  каталог,  роботящий,  тиранія 
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Б  апробація,  обагритися,  рукопис,  урочисто 

В  ар'єргард,  ввозити,  медикамент,  псевдонім 

Г  апріорі,  заіржавіти,  страйковий,  чавунець   

Д  архаїзм,  діалог,  ненавидіти,  черговий  

  

14. Наголос  на  третьому  складі  має  кожне  слово  рядка 

А  антресоль,  бюлетень,  розповідний,  сторінки   

Б  апокрифи,  горошина,  порядковий,  розповзання 

В  апеляція,  карнавал,  марнувати,  напишу 

Г  апологет,  діалог,  розповніти,  сантиметр  

Д  апостроф,  демократія,  кропива,  розповсюджений 

 

15. Наголос  на  третьому  складі  має  кожне  слово  рядка 

А  асамблея,  одинадцять,  хутряний,  шкарбани 

Б  асистент,  варваризм,  феномен,  чотирнадцять   

В  асонанс,  горицвіт,  міліметр,  п'ятдесят 

Г  аспірант,  варениця,  колосок,  цегляний 

Д  архіваріус,  каталог,  симетрія,  чарівний 

 

16. Наголошений останній склад у всіх словах рядка  

А  асиміляція,  дециметр,  донести,  шукач   

Б  асиндетон,  живемо,  терези,  черговий 

В  аспект,  кропива,  лапки,  осколок 

Г  атавізм,  легкий,  монолог,  оскома 

Д  аташе,  новий,  обруч,  хутро   

  

17. Наголошений останній склад у всіх словах рядка  

А джерело, сімдесят, навчання, каталог  

Б кропива, хто-небудь, старий, завдання  

В хутро, смужки, діалог, колесо  

Г житло, новий, на грядках, черговий  

Д квартал, кілометр, помилки, пізнання 

  

18. Наголошений останній склад у всіх словах рядка  

А  абажур,  антистрофа,  вітчим,  граблі 

Б  апломб,  квартал,  осінь,  фартух 

В  арго,  осічка,  проспект,  цемент 

Г  ареал,  листки,  чисельник,  шістдесят 

Д  артикль,  бородавка,  вимикач,  оскал  

 

19. Наголошений останній склад у всіх словах рядка  

А  афект,  діалог,  кожушок,  ослик   

Б  аудиторія,  бульвар,  дочка,  ослін   

В  аудієнція,  каталог,  низина,  Осман   
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Г  атрибут,  в'язкий,  дефіс,  навперехрест 

Д  афіша,  кропива,  осока,  предмет  

 

20. Наголошений останній склад у всіх словах рядка  

А  атестат,  псевдонім,  разок, терези   

Б  атлант,  оскребки,  фартух,  цемент   

В  атеїзм,  мотузяний,  партер,  предмет 

Г  атлас,  завжди,  новий,  чорнозем 

Д  алфавіт,  атракціон,  вікно,  ослава  

         

21. Правильно  вказане  місце  наголосу  в  усіх  словах  рядка 

А  агрономія,  анафема,  металургія,  симетрія 

Б  анафора,  видання,  громадянин,  ознака  

В  анахронізм,  показ,  приріст,  сільськогосподарський   

Г  алегро,  випадок,  мережа,  ненависть 

Д  ангар,  антонім,  два  професори,  псевдонім 

 

22. Правильно  вказане  місце  наголосу  в  усіх  словах  рядка 

А  африката,  вимова,  зубожілий  ниткарка 

Б  ненавидіти,  ницість,  одноразовий,  предмет 

В  перепис,  прообраз,  статуя,  чотирнадцять 

Г  зимовий,  середина,  серпанковий,  феномен 

Д  афоризм,    вимога,  донька,  отаман 

 

23. Правильно  вказане  місце  наголосу  в  усіх  словах  рядка 

А  давить,  новозбудований,  ознака,  термометр 

Б  босий,  гуртожиток,  отаман,  радіація 

В  виразно,  обороноздатність,  повітряний,  різновид 

Г  верба,  втрата,  рукопис,  український 

Д  екологія,  однокурсник,  товстий,  чорнозем  

 24. Правильно  вказане  місце  наголосу  в  усіх  словах  рядка 

А  вручення,  дошка,  домудруватись,  феномен 

Б  живопис,  радіограма,  сердешний,  шавлія 

В  агент,  заводити,  кріплення,  незгода 

Г  допізна,  сказано,  урочистий,  чорноліс 

Д  атлет,  загадка,  різновідмінюваний,  шкода 

 

25. Правильно  вказане  місце  наголосу  в  усіх  словах  рядка 

А  вітчим,  дірчастий,  луджений,  телефотографія 

Б  вудила,  дзвонять,  лущити,  сивенький 

В  горошина,  малий,  скуйовджений,  тисячокілограмовий 

Г  вузький,  коромисло,  монолог,  пасмо 

Д  граблі,  наймит,  плече,  фотооб'єктив 
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26. Літери  на  позначення  наголошених  голосних  правильно  підкреслено  

в  усіх  словах  рядка 

А  нести,  своя,  сімдесят,  шофер 

Б  випадок,  квартал,  корисний,  ходжу 

В  листопад,  олень,  усього,  фольга 

Г  весняний,  глибоко,  котрий,  центнер  

Д  були,  подруга,  разом,  чарівний   

          

27. Літери  на  позначення  наголошених  голосних  правильно  підкреслено  

в  усіх  словах  рядка 

А  ненависть,  простий,  цілком,  чорнослив 

Б  аристократія,  ікона,  навскач,  ненависний 

В  винищувач,  закон,  металургія,  черствий  

Г  випростувач,  зрада,  нижчезазначений,  обіцянка   

Д  барометр,  бесіда,  козак,  одинадцять  

  

28. Літери  на  позначення  наголошених  голосних  правильно  підкреслено  

в  усіх  словах  рядка 

А  аркуш,  південнослов'янський,  полатаний,  симетрія 

Б  бесіда,  приношений,  приятель,  статуя   

В  бабинець,  болотистий,  ім'я,  середина 

Г  високо,  дірявий,  повноголосся,  старанний 

Д  восьмий,  вуса,  поточений,  український 

 

29. Літери  на  позначення  наголошених  голосних  правильно  підкреслено  

в  усіх  словах  рядка 

А  босий,  кімната,  самозахист,  силань 

Б  бюлетень,  закінчити,  молодь,  пісняр 

В  веретено,  коник,  кроїти,  світлозахисний 

Г  вільха,  засідання,  казковий,  літопис 

Д  бородавка,  душиця,  іграшка,  легкий 

 

30. Літери  на  позначення  наголошених  голосних  правильно  підкреслено  

в  усіх  словах  рядка 

А  дихання,  козачка,  наносний,  фітотерапевтичний   

Б  іскра,  курятина,  ненавидіти,  подруга 

В  дрова,  косий,  нещастя,  переказ 

Г  замазка,  знеможений,  перекис,  хліботоргівля 

Д  зачіска,  здалека,  перехідний,  рукопис 

 

31. Доберіть  приклади  до  кожного   випадку  наголошення 

     Місце  наголосу 

1  на  першому  складі,  

 2  на  другому  складі,  
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 3  на  третьому  складі, 

  4  на  четвертому  складі 

     Приклади 

А  висвітлити,  дітьми,  жалісливо,  приморозок 

Б  зметикувати,  попоблукати,  проукраїнський,  профілактичний 

В  антитеза,  гуртожиток,  найвиразніше,  урочисто 

Г  антологія,  безпринципний,  зобразити,  кулінарія 

Д  ангіна,  виходячи,  індустрія,  тваринництво     

 

Асиміляція    приголосних 
 

 

 
 
    

 

  Уподібнення  приголосних  розрізняють: 

1)  за  дзвінкістю  й  глухістю; 

2)  за  місцем  і  способом  творення; 

3)  за  м'якістю.  

 
 

Асиміляція  за  дзвінкістю  й  глухістю 

 
  найпомітніша  на  межі  префікса  й  кореня,  але  може  відбуватися  й  в  інших  

морфемах  та  на  межі  слів. 

1.  Префікс  з — перед  кореневим  глухим приголосним  [к],  [п],  [т],  [х],  

[ф]  й  у  вимові,  і  на письмі  змінюється  на  с -: 

 сказати,  спитати,  стихнути,  сформувати, сходити. 

 

 

 

 

 

 

 

     У  мовленнєвому  потоці  приголосні  звуки,  що  стоять  
поруч,  взаємодіють  один  з  одним  і  цілком  або  частково  
уподібнюються. 
     Таке  явище  називається  асиміляцією  (від  латинського  -  
уподібнення). 
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 Примітка. 

1)   Префікс  з — уподібнюється  при  вимові  до  с-   й перед  іншими  

глухими  приголосними,  але  на письмі  не  передається: 

 зсипати,  зсушити,  зцідити,  зчистити,  зшити. 

2)  Уподібнюється  й  прийменник  з — перед словами,  що  починаються  на  

глухий  приголосний, але  на  письмі  зберігається  з: 

 (з) кишені  -  (с)  кишені;  (з)  поля  -  (с)  поля;  (з) сіллю  -  (с)  сіллю;  (з)  

табору  -  (с)  табору;   (з) фестивалю  -  (с)  фестивалю;  (з)  хутора  -  (с) 

хутора. 

2.  Префікси  роз — і  без  -  перед  глухими приголосними  мають  подвійну  

вимову  роз -,   без -  і рос  -  ,  бес  -,  але  зберігають  написання  тільки  роз -

, без -: 

 розказати,  розпитати,  розсортувати,  розтасувати,  розхитати;  безконечний,  
безповоротний,  безсистемний,  безтактний,  безформний,  безхарактерний,  

безчерепні,  безшумний.                                 

3.  У  середині  слова  дзвінкі  приголосні  перед глухими,  як  правило,  не  

втрачають  своєї дзвінкості: 

 берізка,  вудка,  звідки,  кізка,  ліжко,  ніжка.  
 

 

 

 Примітка   

     Тільки  у  вимові  приголосний  [г]  перед  глухими  приголосними  

змінюється  на  [х]: 

 вогкий [вохкий], кігті  [к'іхт'і], легкий [лехкий], нігті  [н'іхт'і]. 
Але:  бігти   [б'ігти],  могти [могти].  

4.  У  середині  слів  глухі  приголосні  уподібнюються до  дзвінких: 

 боротьба  [бород'ба];  вокзал   [воґзал];  молотьба  [молод'ба];  просьба  
[проз'ба]. 

     Така  асиміляція  може  відбуватися  й  на  стику  слів,  якщо  між  ними  

немає  паузи: 

 ось  де  [оз'де];  як  би  [йаґби].    
              

 
Уподібнення  в  групах  приголосних  за  місцем  і  способом  

творення 
1.  Зубні  приголосні  перед  шиплячими  змінюються на  шиплячі: 

 зжити [ж:ити];   зшити [ш:ити];  з  чого[ж  чого]. 
2. Шиплячі  перед  зубними  змінюються  на  зубні: 

 дочці  [доц':і];  купаєшся[купайес':я];  на  дошці  [на  дос'ц':і];  у  ложці  [у 
лоз'ц':і]. 

3.  Перед  шиплячими   [ч]  і  [ш]  звук   [т]  змінюється на  шиплячий: 

 заквітчати  [закв'іч:ати];  коротший [короч:ий]. 
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4.  Перед  [ц]  звук  [т]  змінюється  на  [ц]: 

 коритце  [кориц:е]. 
 

 Примітка 

Сумнівний  приголосний  можна  перевірити,    поставивши  його  між  

голосними: 

 боротьба  -  боротися;  дочці  -  дочечка;  заквітчати  -  квіти;  зшити  -  зашити;  
коритце  -  корито;  коротший  -  коротенький;  легко  -  легенько;  лічба  -  

лічити;  не  мучся  -  мучити;  на  дошці  -  дошок;  у  ложці  -  ложечка.    

 

 

 

Уподібнення  за  м'якістю 
полягає  в  тому,  що  звуки   [д], [т],  [з], [с],  [дз],  [ц],[н],  [л]  пом'якшуються  

перед  наступним  м'яким  приголосним: 

 віконця [в'ікон'ца];  дослідні [дос'л'ід'н'і];  кузня  [куз'н'а];  майбутні [майбут'н'і];  

на  гілці  [на  г'іл'ц'і];  після   [п'іс'л'а];  цвях  [ц'в'ах].         

 
   

 

 

 

         1)  Яке  мовне  явище  називається  асиміляцією? 

           2)  Яке  розрізняють  уподібнення  приголосних? 

         3)  На  межі  яких  морфем  найпомітніша  асиміляція  за  

дзвінкістю  та  глухістю? 

      4)  Як  змінюється  префікс   з —   перед  кореневими  

глухими  приголосними  [к],  [п],  [т],  [х],  [ф] ? 

5)  Чи  уподібнюється  вищезгаданий  префікс  перед  іншими  глухими 

приголосними  звуками?  

6)  Чи  уподібнюється  прийменник  з — перед словами,  що  починаються  

на глухий  приголосний? 

7)  Які  префікси  перед  глухими  приголосними  мають  подвійну  вимову? 

8)  Чи  уподібнюються  дзвінкі  приголосні  перед  глухими  в  середині  

слова? 

9)   Чи  уподібнюються  глухі  приголосні  перед  дзвінкими  в  середині  

слова?       

10)  Яке  уподібнення  відбувається  в  групах  приголосних  за  місцем  і 

способом  творення? 

11)  Як  перевірити  сумнівний  приголосний? 

12)  У  чому  полягає  уподібнення  за  м'якістю? 

 Питання  для  самоконтролю 
   Поміркуй і 

дай відповідь 
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      1.  Прочитати  правильно  слова,  користуючись  

транскрипцією.  Поясніть вимову  звуків,  позначених  

виділеними  буквами. 

                 Боротьба  [б о р о д' б а],   дивишся  [д и в и с':а],   

  зжати [ж: а т и
е
],  зсунути  [с: н у ти

е
 ],  книжці   [к н и з' ц' і ], 

косьба [к о з' б а],  легко  [л е х к о],  молотьба  [м о л о д' б а], нігті [н' і х т' і], 

пишуться [п и ш у ц': а],   пісня  [п’ і с' н' а],   просьба  [п р о з' б а],   

розписав  [р о с п и
е
 с а  в].  

   

2.  Прочитати, чітко вимовляючи виділені слова. Назвати слова з 

уподібненням приголосних. 

 Дігтяр і смердить дьогтем. 

 Зерно  до  зерна  треба  зжати  сповна. 

 Знає не той, хто хлебче, а той, хто насипає. 
 Із  чужого  воза  й  серед  дороги  зсадять. 

 Його і в ложці не спіймаєш.  

 Кіт точить кігті не тоді, коли стрибає за мишею.  
 Праця – не ганьба, хоч і молотьба.  

 Своя земля й під нігтями славна, аби гарно родила.   Тільки й 

багатства, що під нігтями.  

Народна творчість 

3.  Прочитати  речення.  Виписати  слова,  за  вимови  яких  відбувається 

уподібнення  приголосних,  вимовити  їх  відповідно  до  норм  орфоепії  та 

записати  фонетичною  транскрипцією.  Підкреслити  звуки,  що 

уподібнюються. 

 А десь на горизонті двигтять громи  (П. Перебийніс).  
 А  небо  засніжене  ніжно  так  ніжиться  (О. Лященко). 
 Видубицькі  кручі -  арена боротьби вітрів ревучих  (В. Губенко).  
 Життя,  кажуть,  зжити  -  не  поле  перейти  (Панас  Мирний). 

 Затремтіла неба чаша, задвигтіла даль руда  (А. Малишко). 

 Небо хмарне, вогке, наче з вати  (В.Сосюра). 

 У  лузі  пахне  вогкою  травою  (О. Гончар). 
 Чого    б  ти  не  навчався,  ти  навчаєшся  для  себе  (Петроній). 

 

4. Записавши кожне слово фонетичною транскрипцією, дібрати до нього 

перевірне слово. 

Безжурний,  боротьба,  вічність,  дивуєшся,  дігтярний,  донечці,  зсунути,  

кігтик,  книжці,  перемогти,  піднімається,  полегкість. 

 

Практичні завдання 
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5.  Поставивши подані іменники  у формі давального відмінка однини, 

вимовити їх відповідно до норм орфоепії. 

Арфістка,  галушка,  дужка,  звістка,  казочка,  квочка,  кішка,  козачка,  

подушка,  ромашка,  сестричка,  собачка,  сорочка,  хористка,  хустка. 

 

6.  Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Позначити в 

словах орфограму ―букви, що  позначають  приголосні, які уподібнюються‖. 

 Вранці  приїхав  до  Цюриха,  кинув  речі  на  во..залі,  а  сам  пішов  до  

вечора  блукати  по  місту  (М.Коцюбинський).   

 Голодній  лиси..ці  курчатко сниться (народне  прислів'я).  

 Зверни  до  мене  з  білої  дорі..ки.  Ось  наш  поріг — хіба  не  впізнєш?  (Л. 

Костенко) 

 Ле..кі тумани серпанками сонні долини вкривають  (Леся Українка). 

 Найстрашніша кля..ьба – полюбити раба! (І.Франко). 

 Неспалимий дух природи в кожній гіло..ці живе  (П. Перебийніс). 

Приблизно  до  70 — 80  років  ХІХ  століття  селяни  ..жинали  злакові  серпами  

(з  підручника). 

 Скільки  іскрометних  ане..дотів  зберігає  фольклорна  скарбниця  (з  

посібника). 

 Федір  Іванович  кинув  ув'язувати  моту..кою  пакунок  (А. Головко). 

 

7.  Знайти  в  реченнях  слова,  у  яких  є  збіг  двох  неоднакових  

приголосних. Обґрунтувати  можливість  чи  неможливість  уподібнення  

між  ними, пояснити написання  слів  з  різними  орфограмами. 

 З  весни  й  усе  літо  працював  я  в  полі:  на  косовиці,  молотьбі,  на  сівбі  
(С. Олійник). 

 Знадвору  потягнуло  сирістю,  важким  пересиченим  вогкістю  повітрям  
(В. Гжицький). 

 На  перші  числа  травня  припадав  якраз  Великдень  (І. Микитенко).     

 Недовга  боротьба:  хтось  один  упав  і  застогнав  (Марко  Вовчок).   

 Не  забудьте,  що  командорський  плащ  мені  дістався  не  просьбами,  не  
грішми,  не  насильством,  але  чеснотою  (Леся  Українка).    

 Орися  не  спускає  очей  з  покосу,  інколи  аж  мерехтить  їй  в  очах  від  
одноманітної  пшеничної  стежки  (Д. Бедзик). 

 Поводився  актор  у  цьому  козацькому  вбранні  зовсім  вільно,  
невимушено,  немов  то  був  його  звичайний  повсякденний  одяг  (І. 

Мар'яненко). 

 Припала  вухом  до  безбережної  ниви  (М. Коцюбинський). 

 Стан  здоров'я  сестри  потребує  постійного,  повсякчасного  догляду  (В. 
Козаченко).                 
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Тести 
Уподібнення приголосних звуків 

1. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються  

А  кішка,  на  доріжці,  підступитись,  у  книжці 

Б  йдеться,  Парасчин,  сподіваєшся,  у  мисці 

В  берегти,  в  електричці,  на  обложці,  при  свічці   

Г  мерехтіти,  мотузці,  на  ручці,  у  кімнатці 

Д  боротьба,  могти,  на  помості,  просьба 

 

2. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються  

А  безпечний,  вогкість,  заквітчалось,  щастя 

Б  ввижаються,  дьогтю,  піщаний,  по  стежці 

В  вудка,  морозцю,  нігті,  поріжся 

Г  б'єшся,  на  річці,  стежка,  у  клітці 

Д  гнешся,  на  доріжці,  натхнення,  у  книжці 

 

3. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються  

А  анекдот,  вокзал,  мотузка,  повсякчасний 

Б  молотьба,  повсякденний,  футбол,  якби 

В  боротьба,  вітчим,  мерехтіти,  отже 

Г  баскетбол,  вести,  дігтяр,  просьба 

Д  Великдень,  вогкість,  каска,  косьба 

 

4. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються  

А  зсипати,  олтар,  радість,  сказати  

Б  зваба,  звідки,  розказати,  щастя 

В  берізка, боротьба,  кігті,  принісши     

Г  добрела,  заквітчати,  купаєшся,  легко 

Д  дослідні,  зцідити,  розпитати,  спитати 

 

5. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються  

А  анекдот,  безбережний,  вокзал,  рости,  рясний  

Б  березняк,  житловий,  молодняк,  роздавати,  якби  

В  бездарний,  безхмарний,  легкий,  розпач,  розчесати  

Г  дочці,  легко,  пісня, розширити, честь  

Д  бігом,  грядка,  дзвін,  днями, доля 

 

6. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються  

А  відчай,  зшити,  мучся,  нігті 

Б  вудка,  коротший,  лічба,  молотьба 

В  майбутні,  розхитати,  світ,  стихнути     

Г  вогкий,  зжити,  поріжся,  просьба 

Д  боротьба,  коритце,  напередодні,  слава 
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7. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються  

А  вічність,  екзамен,  ллється,  подружці 

Б  віолончель,  доріжка,  кінський,  милуєшся 

В  камінчик,  кузня,  свято,  сходити 

Г  боротьба,  кігті,  кузня,  мороз 

Д  зшити,  козацький,  селянський,  цвіркун  

   

8. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються  

А  дзвякнути, вокзал ,  розтасувати,  сформувати 

Б  бігти,  можна, з  чого,  на  дошці   

В  безконечний,  легкий,  здається,  зшити       

Г  дочці,  з  джерела,  кігтик,  проти  

Д  зчистити,  крила,  мучся,  після   

           

9. Позначте рядок, у якому в усіх словах при вимові відбувається 

уподібнення приголосних звуків 

А  дужка,  зсипати,  найвеселіше,  розпач 

Б  зарядка,  молотьба,  остаточний,  розжувати 

В  весна,  зшити,  ягідки,  якби   

Г зжовкнути,  квітчастий,  ніжність,  усмішці 

Д  безсердечний,  екзамен,  легкий,  ліжко  

 

10. Позначте рядок, у якому в усіх словах при вимові відбувається 

уподібнення приголосних звуків 

А  з  фабрики,  кігтистий,  могти,  цвях 

Б  безповоротний,  обквітчати,  ложці,  хоч  би 

В  безтактний,  віконця,  стерегти,  як  би 

Г  безшумний,  з  хутора,  нігтик,  смола 

Д  берегти,  з  кишені,  на  гілці,  ось  де 

 

 

11. Рядок слів, у вимові кожного з яких спостерігається явище уподібнення 

приголосних  

А  боротьба,  зцілити,  кішка,  смужка,  стежка 

Б  зсипати,  казка,  миска,  молотьба,  низка 

В   анекдот,  вогкий,  косьба,   нігтик,  рюкзак         

Г  грушка,   екзамен,  зсохся,  зцементувати,  мережка  

Д  грядка,  зсушити,  казка,  кігті, мишка  

 

12. Рядок слів, у вимові кожного з яких спостерігається явище уподібнення 

приголосних  

А  безформний,  з  поля,  нігтьовий,  сказати 

Б  безчерепні,  вогкенький,  ніжка,  сфокусувати 

В  анекдот,  з  сіллю,  легкість,  ліжко 
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Г  безхарактерний,  боротьбист,  з  табору,  кізка 

Д  багдадський,  берізка,  косьба,  схилити 

 

13. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення 

приголосних звуків  

А  зшиток,  легкий,  принісши,  намажся 

Б  молодший,  молотьба,  рюкзак,  у  чашці 

В  анекдот,  зсадити,  боротьба,  стежка 

Г  борешся,  кладка,  розказати,  сіється 

Д  абсолютний,  вокзал,  мужність,  хочеться    

   

14. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення 

приголосних звуків  

А  безпорадний,  берегтися,  зсипати,  розправити   

Б  дьогтю,  обпекти,  розумнесенький,  якби 

В  зчистити,  каска,  розплата,  стверджується 

Г  без  жиру,  б'єшся,  зчесати,  дудка 

Д  зсунути,  нігтьовий,  перепроситься,  розкрилено   

 

15. Уподібнення приголосних звуків відбувається в усіх словах у рядку 

А  казка,  зсохнути,  стежка,  принісши 

Б  дігтяр,  легко,  просьба,  рюкзак 

В  дужка,  йдеться,  різьба,  ходьба 

Г  грибки,  кігті,  мережка,  скибка 

Д   безсистемний,  вогкенько,  лебідка,  схибити  

 

 16. Уподібнення приголосних звуків відбувається в усіх словах у рядку 

А  не  поріжся,  підсунути,  розшукати,  у  тумбочці 

Б  голубка,  намажся,  розжувати,  у  книжці 

В  безчинство,  з  жінкою,  навстіж,  переможці 

Г  без  жалю,  безкраїй,  злізши,  на  доріжці  

Д  безшумний,  запорожці,  обпекти,  ходьба  

          

17. Оглушення  приголосного  спостерігаємо  у  вимові  в  усіх  словах  рядка 

А  вогкість,  грибки,  досягти,  луг 

Б  відкусити,  грядка,  дід,  зцілити 

В  град,   ложка,  матч,  обпиляти 

Г  борідка,  зуб,  легкість,  мороз 

Д  відділення,  миєшся,  розділяти,  стіна 

 

18.  Оглушення  приголосного  спостерігаємо  у  вимові  в  усіх  словах  

рядка 

А  з  шумом,  покажчик,  розділяти,  сторожка 

Б  казка,  кізка,  морозко,  стежка       
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В  згризши,  свідків,  сережка,  спогад 

Г  важко,  на  сопілці,  поліг,  сперся   

Д  відповідь,  пісня,  різка,  справді 

 

Спрощення  в   групах   приголосних 
     При  словозміні  й  словотворенні  в  українській  мові  часто  виникає  збіг  

кількох  приголосних  звуків,  що  утруднює  вимову.    Один  із  них  випадає,  

спрощується,  у  результаті  чого  вимова  слів  стає  легшою,  а  мовлення  -  

милозвучнішим.   

     Спрощуються  звуки  [д], [т], [л], [н], [к]  у  таких  групах  приголосних: 

 здн  -  зн:  проїзд  -  проїзний; 

 ждн  -  жн:  тиждень  -  тижневий; 

 стн  -  сн:  радість  -  радісний;  

 стл  -  сл:  щастя  -  щасливий;   

 слн  -  сн:  мисль  -  умисний;  

 рдц  -  рц:  сердечний  -  серцевий; 

 рнц  -  нц:  чернець  -  ченці; 

 зкн  -  зн:  бризки  -  бризнути;  

 скн  -  сн:  блиск  -  блиснути. 

 

 
 

 

1)  У  словах  випускний,  допускний,  вискнути, 

скнара,  скніти,  тоскно  група  приголосних  не 

спрощується.  Звук  [к]  у  них  і  вимовляється,  і пишеться  буква  на  його  

позначення. 

2)  Зберігається  також  звук  [т]      у  словах  шістнадцять, шістдесят,  

шістсот,  зап’ястний,  кістлявий, пестливий,  хвастливий,  хворостняк. 

3)  Літера  те  зберігається  на  письмі  в похідних  словах,  утворених  

суфіксальним  способом  від  твірних  основ іншомовного  походження,  що  

мають      кінцеві  приголосні 

А)  [т]  :  агент  -  агентство,  агентський;    гігант  -  гігантський;  комендант  

-  комендантський;  комерсант  -  комерсантський;  курсант  -  курсантський;  

парламент  -  парламентський;  студент  -  студентство,  студентський;            

Б) [ст]  :  аванпост  -  аванпостний; баласт  -  баластний;      компост  -  

компостний;  контраст  -  контрастний;   нацист  -  нацистський;  пацифіст  -  

пацифістський;  турист  -  туристський;  фашист  -  фашистський;  форпост  

-  форпостний.  
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Спрощення  не  відбувається  у  групах  приголосних    - стк - ,  -  стц -,  -  стч 

-  :  артистка  -  артистці,  артистчин;  відпустка  -  відпустці;  невістка  -  

невістці,  невістчин;  пастка  у  пастці;  поїздка  у  поїздці;    пустка  -  у  

пустці;    хористка  -  хористці,  хористчин;    хустка  -  у хустці. 

 

 
 

      
 

1)  Чому  при  словозміні  та  словотворенні  відбувається  

спрощення  звуків? 

2)  Які  звуки  і  в  яких  групах  спрощуються? 

             3)  У  яких  словах  не  спрощується  фонема  [к] ?   

      4)  У  яких  словах  не  відбувається  спрощення? 

 

       

 
 

1.  Знайти  слова,  у  яких  відбулося  спрощення  в  групах  

приголосних.  Для  з'ясування  спрощення  навести  інші  

форми  слів  чи  спільнокореневі  слова. 

 Багато  люду  наїхало  за  літо  в  Раїм:  солдаток,  купців,  чиновників,  
ремісників  (З. Тулуб). 

 Багато  поля  дала  комусь  щаслива  доля  (Л. Глібов). 
 Збори  гудуть,  як  схвильований  вулик:  попала  молодичка  на  болюче  
місце  (В. Бабляк). 

 І  знов  я  тепер  стою  перед  громадою  чистий,  як  скло  (Б.Грінченко). 
 Любить — бо  моя  Мартоха  гріти  зуби  на  сонці,  якби  могла,  то  свою  

балачку  сороці  на  хвості  прив'язала,  щоб  та  розносила  (Є. Гуцало).   

 Посеред  довгої  й  широкої  зали  стояв  довгий  стіл,  засланий  червоним  
сукном  (Панас  Мирний).      

 Саги  у  лататті  срібнім,  під  наморозі  сивиною,  стоять  у  присмерку,  
край  колій  проїзних  (М. Зеров). 

 Серце  холоне від  страху  (Панас  Мирний). 

 

Практичні завдання 
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 У  Москві  якийсь  адвокат... надрукував  оповістку  про  те,  що  з  1  січня  

1906  року  видає  газету  ―Україна‖  з  ілюстрованим  тижневим  додатком  

―Зоря‖  (М. Коцюбинський). 

 Чесним,  хлопчику,  будь  у  труді,  у  навчанні,  у  дружбі  (С. 
Крижанівський).    

          

2.  Знайти  слова,  у  яких  не  відбулося  спрощення  в  групах  приголосних.  

Для  з'ясування  спрощення  навести  інші  форми  слів  чи  спільнокореневі  

слова. 

  Гуцулів  і  мадярські  пани  відтісняли  з  долин,  щоб  вони  вимирали  і  

скніли    (Л. Забашта).   

 Дипломатів  охороняють.  Коло  агентств  цілодобово  чергує  поліція                   
(П. Загребельний).     

 Ефірні  масла  містять  тільки  близько  десяти  відсотків  легколетючих  
сполук,  що  зумовлюють  характерний  аромат  ефірного  масла,  решта  

дев'яносто  припадає  на  баластні  речовини  (З  журналу).     

 Кішку  хтось  б'є,  а  невістці  докоряють  (Народне  прислів'я). 
 Маркіз  Шоньйо  з  пестливою  ніжністю  розкрив  на  долоні  табакерку  (Н. 

Рибак).    

 Мати  увечері  своїм  пестливим  голосом  нашепче  дитині  про  любов  до  

всього  живого  (Панас  Мирний). 

 Та далеко не в усіх навіть інтелігентських українських родинах усупереч 
російській державній і шкільній політиці велося українське виховання (О. 

Таланчук) 

 У  новонародженого  зовсім  ще  немає  зап'ястних  кісток,  і  вони  ще  
ледве  позначаються  (З  підручника). 

 Уночі  сови  та  сичі  повискували  (Панас  Мирний). 

 Успішно  складають  ЗНО  лише  ті  випускники,  які  глибоко  знають  
програмовий  матеріал  (З  газети).  

 Це  була  стара  дівка,  до  неможливості  кістлява  і  з  лорнетом  (З. Тулуб). 
 Я  вже  був  ситий  тих  пишнот,  бенкетів,  пестливої  венеціанок  вроди,  
облесливих  речей  венеціанців  (Леся  Українка). 

 

3.  Уставте,  де  потрібно,  пропущені  букви.  

І.  Абонен..ський,  аванпос..ний,  аген..ство,  балас..ний,  бриз..нути,  вис..нути,  

випус..ний,  зап'яс..ний,  інтеліген..ський,  кіс..лявий,  компос..ний,  контрас..ний,  

невіс..ці,  пес..ливий,  повіс..ці,  проїз..ний,  пропус..ний,  реміс..ник,  с..нара,  

с..кніти,  студен..ство,  тиж..невий,  тос..но,  тріс..нути,  умис..ний,  

фашис..ський,  форпос..ний,  хвас..ливий,  хвас..нути,  хворос..няк,  хус..ці,  

чес..ний,  час..ці,  шіс..надцять,  щас..ливий.         

 

ІІ.  Ад’ютан..ський,  балас..ний,  безвиїз..но,  буревіс..ник,  влас..ний,  гіган..ський,  

захис..ний,  кіс..лявий,  кореспонден..ський,    медаліс..ці,  наміс..ник, облас..ний,  
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перехрес..ний,  перс..ні,  пес..ливий,  прихвос..ні,  свис..нути,  сер..це,  тиж..ня,  

турис..ський,  улес..ливий,   ціліс..ний,  швидкіс..ний.           

 

ІІІ.  Абонен..ський,  аген..ство,  бандурис..ці, буревіс..ник,  виїз..ний, гус..нути,  

дилетан..ський,  жаліс..ний.  журналіс..ський,  зап’яс..ний,  зловіс..но,  

капос..ний,  контрас..ний,  корис..ний,  ненавис..ний, очис..ний,  парламен..ський, 

піаніс..ці,  почес..ний,  прикріс..ний,  пристрас..ний,  прос..ланий, скатер..ка, 

совіс..ний, солда..ський, студен..ство,  ус..ний, учас..ник,   хвас..ливий, хорис..ці,  

хрус..нути,  чес..ний,  щас..ливий,   шіс..надцятий,  шіс..сот,  якіс..ний,  ях..смен.   

 

IV.  Вартіс..ний,  виїз..ний,  дилетан..ський,  доблес..ний,  журналіс..ський,  

зас..лати,  зліс..ний,  капос..ний,  кож..ний,  контрас..ний,  мес..ник,  очис..ний,  

повіс..ці,  пристрас..ний,  прихвос..ні,  ровес..ник,  свис..нути,  словес..ний,  

совіс..ний,  студен..ський,  у  кіс..ці,  ус..ний,  фашис..ський,  хрус..нути,  

ціліс..ний,  чес..ний,  шіс..десят,  якіс..ний,  ях..смен.   

 

4.  Від  поданих  слів  утворити  прикметники,  записати  їх.  Пояснити  

орфограми.  

Альпініст,  антифашист,  баласт,  випуск,  власть,  гігант,  заїзд,  зап'ястя,  

захист,  злість,  інтелігент,  компост,  контраст,  користь,  ненависть,  об'їзд,  

область,  перехрестя,  пестощі,  почесть,  пристрасть,  проїзд,  совість,  

тиждень,  турист,  форпост,  хвастати,  цілість,  честь,  щастя,  якість.   

 

5.  Вставте, де треба, пропущені букви т, д, к. Слова запишіть у дві колонки: 

І) у які не вставляли букв; 2) у які вставили пропущені букви.  

І.  Аген..ство,  блис..нути,  буревіс..ник,  випус..ний,  волейболіс..ці,  заздріс..ний,  

заїз..ний,  їж..жу,  контас..ний,  осві..читися,  очис..ний,  п'я..десят,  скатер..ка,  

стис..нути,  студен..ський,  улес..ливий,  ус..ний,  учас..ник,  хвас..ливий,  

швидкіс..ний,  щас..ливий,  щотиж..ня,  якіс..ний. 

 

ІІ.  Аген..ський,  вартіс..ний,  дириген..ський,  захис..ний,  інтеліген..ський,  

інтурис..ський,  кількіс..ний,  колективіс..ський,  коресподен..ський,  

леборис..ський,  облас..ний,  парламен..ський,  прис..расний,  прої..ний,  

пропагандис..ський,  радіс..ний,  рецензен..ський,  сепаратис..ський,  

сержан..ський,  совіс..ний,  соціаліс..ський,  студен..ський,  чес..ний,  щас..ливий,  

якіс..ний.     

 

6.  Розкривши дужки, утворити від іменників прикметники, узгодивши їх за 

змістом.  Записати  речення.  Пояснити   орфограми. 

 Без  труда  (щастя)  тільки  лінивий  (Народне  прислів'я). 
 (Гігант) тіні таємничо затиснулися  в ущелині (О. Гончар).  
 (Радість) праця – ознака творчості  (Ю. Яновський).  

 Своїм (пестощі) голосом мати часто співала мені колискову.  
 У нас думка єдина, щоб була (щастя) кожна людина  (Народна творчість).  
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 Я прославляю піснею своєю (щастя) юність нашої землі  (В. Сосюра).   
 На  схід  розкинулася  (контраст)  зелена  рівнина.  Ще  далі  чарівне  

Поділля  з  (доблесть)  народом.  Від  Прип'яті  до  Десни  вишумлює  

Полісся  з  (рідкість)  мешканцями  флори  й  фауни  (М. Коцюбинський) 

 

7.  Пошукове  редагування.  Знайти  орфографічні  помилки,  пов'язані  з  

темою  ―Спрощення  в  групах  приголосних‖. 

 Біла скатертка на столі та помиті лави аж сяяли чистотою                             

(М.Коцюбинський). 

 Де вони проходили, ніщо не брязкнуло, не тріскнуло, не хрустнуло            
 (О. Гончар). 

 Пан звелів коней зупинити коло заїздного двору і повів свою молоду у кімнати  
(Марко Вовчок). 

 Після кількатиждневих дощів, туманів та мряк вперше стало на годині      
 (О. Гончар). 

 По під'їздних дорогах ешелони везли бетон, залізо і граніт                                       

(Л. Первомайський). 

 Притихлі явори стоять безшелестно  (Л. Костенко). 
 Треба битися тут і стояти, як належить честним  людям  

(Ю. Яновський).  

 Як це неможливо — бути щастливим,  коли на світі страждає хоч одна дитина!  

(І. Жиленко). 

 Уздовж дороги вервечкою розтягнулось шіснадцять  плугів (М. Стельмах).  

 

Тести 
Спрощення у групах приголосних 

 
1. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка 

А  влас..ний,  чен..ці,  шіс..надцять,  щас..ливий   

Б  безвиїз..ний,  бриз..нути,  зліс..ний,  умис..ний   

В  аген..ство,  блис..нути,  сер..цевий,  тріс..нути 

Г  аванпос..ний,  мас..ний,  навмис..не,  реміс..ник 

Д  артис..ці,  гус..нути,  провіс..ник,  шелес..нути 

 

2. Спрощення приголосних відбувається в усіх словах рядка 

А  аген..ство,  корис..ний,  піз..ній,  хвас..нути   

Б  доблес..ний,  тиж…невий,  свис..нути,  совіс..ний      

В  беззахис..ний,  гіган..ський,  перехрес..ний,  проїз..ний 

Г  безприс..расний,  одноміс..ний,  сер..цевий,  турис..ський   

Д  вис..нути,  кіс..лявий,  шіс..десят,  хворос..няк 

 

3. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка 

А  віс…ник,  волос..ний,  зап'яс..ний,  особистіс..ний    

105 



 

 

 

 

 

Б  виїз..ний,  зліс..ний,  перехрес..ний,  цінніс..ний 

В  дириген..ський,  заздріс..ний,  капос..ний,  швидкіс..ний 

Г  кореспонден..ський,  тиж..невий,  очис..ний,  пристрас..ний 

Д  улес..ливий,  учас..ник,  шіс..надцять,  щас..ливий 

 

4. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка 

А  безсовіс..ний,  піз..ній,  свис..нути,  шелес..нути 

Б  буревіс..ник,  зап'яс..ний,  захис..ник, зліс..ний 

В  бороз..на,  заздріс..ний,  кіс..лявий,  улес..ливий 

Г  безвиїз..ний,  гіган..ський,  піз..но,  пристрас..ний 

Д  балас..ний,  безв..но,  влас..ний,  зліс..ний   

 

5. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка 

А  доблес..ний,  провіс..ник,  студен..ство,  ціліс..ний 

Б  облас..ний,  радіс..ний,  учас..ник,  хвас..ливий 

В  гіган..ський,  корис..ний,  ненавис..ний,  рідкіс..ний   

Г  виїз..ний,  зліс..ний,  тиж..невий,  щас..ливий 

Д  невіс..чин,  облас..ний,  рідкіс..ний,  свис..нути 

 

6. Знайдіть  рядок  слів, у якому не відбувається спрощення приголосного 

А   звіс..но,  корис..ний,  тиж…невий,  улес..вий 

Б   доблес..ний,  улес…ливий,  хворос..няк,  щасли..вий 

В   ненавис…ний,  провіс..ник,  усний,  шіс..сот 

Г   балас..ний,  кіс..лявий,  форпос..ний,  хвас..ливий  

Д  вис..нути,  гус..нути,  кіс..лявий,  пес..ливий    

 

7. Знайдіть  рядок  слів, у якому не відбувається спрощення приголосного 

А  зліс..ний,  контрас..ний,  тріс..нути,  чес..ний 

Б  корис..ний,  мас..ний,  тис..нути,  тріс..нути 

В  аген..ство,  кіс..лявий,  компос..ний,  турис..ський  

Г  пристрас..ний,  ус..ний,  хворос..няк,  шіс..сот 

Д  віс..ник,  капос..ний,  очис..ний,  ус..ний 

 

8. Знайдіть  рядок  слів, у якому не відбувається спрощення приголосного 

А  зап'яс..ний,  пис..нути,  хворос..няк,  шіс..надцять 

Б  ненавис..ний,  тиж..невий,  шіс..сот,  якіс..ний 

В  контрас..ний,  мес..ник,  очис..ний,  ціліс..ний 

Г  випус..ний,  ненавис..ний,  свис..нути,  тиж..невий 

Д  допус..ний,  проїз..ний,  радіс..ний,  тиж..невик 

 

9. Знайдіть  рядок  слів, у якому не відбувається спрощення приголосного 

А  випус..ний,  гус..нути,  зап'яс..ний,  шіс..сот   

Б  вис..нути,  компос..ний,  ціліс..ний,  шіс..десят 

В  аген..ський,  випус..ний,  гіган..ський,  президен..ський   
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 Г  балас..ний,  відпус..ці,  мілітарис..ський,  радіс..ний 

Д  артис..чин,  кіс..лявий,  контрас..ний,  чес..ний 

 

10. Знайдіть  рядок  слів, у якому не відбувається спрощення приголосного 

А  балас..ний,  кіс..лявий,  с..нара,  швидкіс..ний 

Б  комендан..ський,  контрас..ний,  пес..ливий,  якіс..ний 

В  компос..ний,  форпос..ний,  хворос..няк,  ціліс..ний 

Г  вис..нути,  невіс..ці,  тиж..невий,  шіс..надцять 

Д  аванпос..ний,  с..ніти,  студен..ський,  хвас..ливий 
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Відповіді до тестових завдань 
 

Звуки і букви 

1 А; 2 В; 3Б; 4В; 5В;  6Г;  7 А;  8 Г;  9 Д; 10 В; 11 Б; 12 А; 13 Г; 14 Д; 15 В;  

16 В; 17 Б; 18 А; 19 Б;  20 В;  21 Д ;   22 В;  23 Г;  24 В;  25 Г;  26 Б;  27 А;  28Г;    

29Г.     

  

Сонорні приголосні 

1 А; 2 Г; 3 В; 4 А; 5 Г; 6 А; 7 Д; 8 А; 9 В. 

 

Дзвінкі приголосні 

1 Д; 2 Б; 3 Б;  4В;  5В;  6 Г;  7 Г;  8 В;  9 А;  10 Д;  11 Д.  

 

Глухі приголосні 

1 В;  2Г; 3 Г; 4 Д;  5Д;  6 В;  7В;  8А;  9 Д;  10Д;  11Г;  12В;  13 Д. 

 

Шиплячі приголосні 

1А;  2Б;  3 Г;  4Г;  5 В;  6 Г. 

 

Губні приголосні 

1Б;  2 В;  3 А;  4 Г;  5Г;  6В;  7А;  8Г;  9В;  10В;  11Г;  12Д;  13Б. 

 

Задньоязикові приголосні 

1В;  2 А;  3Б;  4Г;  5Д;  6В;  7Б;  8В;  9Д;  10Г.  

 

Щілинні приголосні 

1Г;  2 А;  3А;  4В;  5Д;  6Б.  

 

Зімкнено-щілинні приголосні 

1В;  2Д;  3В;  4А;  5В;   6 В; 7Г;  8А. 

 

Злиті приголосні 

1 Д;  2А;  3Г;  4Б ; 5Д;  6Г;  7Б;  8Д ; 9В;  10Д;  11Б;  12А;  13В;  14 Б;  15А;  16Г;  

17В;  18Д;  19Б;  20Б. 

 

Пом'якшені приголосні 

1В;  2А; 3 В;  4Б;  5Г;  6А;  7Д;  8А ; 9В. 

 

М'які приголосні 

1Б;  2Д ; 3Б;  4Г;  5А;  6В;  7Б;  8Д;   9Б;  10Г. 

 

Установлення відповідності 

1)   1-Г 2-В 3-А 4-Д 5-Б 6-0 

2)  1-А  2-0  3-Б 4-В  5-Г 6-Д 
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3)  1-0 2-В 3-Г 4-Д 5-А 6-Б 

4) 1-0 2-А 3-В 4-Г 5-Б 6-Д 

5) 1-0 2- А 3-В 4-Г 5-Б  6-Д 

6) 1-Б 2-Д 3-А 4-0 5-Г  6-В 

7) 1-В  2-Д  3-Г  4-0  5-А  6-Б 

8) 1-Б  2 –Д 3-0 4-А 5-Г 6-В 

9) 1-Г 2-Д 3-0 4-А 5-Б  6-В 

10) 1-Д 2-А 3-Б 4-В 5-Г 6-0 

11) 1-0 2-А 3-Г 4-Д 5-В 6-Б 

12) 1-Б 2-В 3-А 4-Г 

13) 1-Г 2-Д 3-В 4-А 

14) 1-В 2-А 3-Б 4-Д 

15) 1-В 2-Г 3-Д 4-А 

16) 1-Б 2-А 3-В 4-Д 

 

Букви Г, Ґ 

1Д ; 2Б;  3В;  4Б;  5А;  6А;  7Б;  8В;  9Г;  10Д;  11Д;  12Г. 

 

Алфавіт 

1 А ;   2Б ; 3Г;   4Д;   5А;   6Б;   7В;  8А;  9А;  10 Б;  11Г;  12Д;  13А; 14Б; 15В; 16 

А ; 17 Б;  18 Д;  19 Г;  20 В;  21А;  22Г;  23 В;  24Д;  25Б;  26А;  27Г;  28Д. 

 

Співвідношення звуків і букв 

1А ; 2В;  3Д;  4Б;  5Г;  6В;  7Г;   8Д ; 9А;  10Б;  11В; 12А; 13Д; 14Б ;15Г; 16В; 17Г;  

18Б ; 19А;  20Б;  21В;  22Б;  23Г;  24Б;  25Г;  26А;  27В;  28Д;  29В;  30А; 31Д;  

32Б;  33Г;  34Г;  35Д;  36А;  37В;  38Б;  39В;  40А;  41Г;  42А;  43Г;  44А;  45Д;  

46А; 47Г;  48В;  49Г;  50Б;  51Б 

 

Звукове значення букв я, ю, є, ї 

1А;  2Г;  3Б;  4В;  5А;  6В;  7А;  8Г;  9Б;  10Д;  11А;  12Г;  13Б; 14В;  15А;  16 Г; 

Вкажіть відповідність 

17) 1-Б; 2-В;  4-А; 5-Гг; 6-Д 

18) 1-Г;  3-В; 4-А; 5-Б; 6-Д 

19) 1-Б; 2-Г; А-3; 5-В; 6-Д 

20) 1-Г; 2-Б; 3-А; 5-Д; 6-В 

21) 1-Б; 2-А; 3-В; 4-Г 

22) 1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б 

23) 1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г 

24) 1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г 

 

Склад 

1А;  2В;  3А;  4Г;  5Д;  6Б;  7А;  8В;  9Б;  10Д;  11Г;  12А;  13Б;  14В;  15А;  16 Б; 17 

В;  18 Г; 19 Г;  20 А; 21 Б.  
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Наголос 

1Б;  2А;  3В;  4А;  5Б;  6А;  7Д;  8Б;  9Г;  10В;  11Г;  12Д ; 13Г;  14В;  15Д;  16Б;  

17Г;  18А;  19Г;  20А;  21Б ; 22Д;  23Б;  24Г;  25А;  26В;  27А;  28В;  29Д;  30Б ; 

31) 1-А  2-Д  3-Г  4Б. 

 

Уподібнення приголосних 

 

1Б;  2А;  3Б;  4Д; 5Г; 6Г; 7А; 8В; 9Г; 10Б;  11В;  12А;  13А;  14Д;  15Б;  16Г;  17В; 

18Б. 

 

Спрощення у групах приголосних 

 

1 Б;  2Б; 3Б;   4А;  5Г;  6Г;  7В;  8А;  9В;  10Д.  
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Алфавіт 

 

(від  грецького   alphábētos,   від   назв   перших   двох   

літер  —  альфа  і  бета,  або  віта)   

сукупність  літер,  прийнятих  у  писемності  якої  -  

небудь  мови  й  розміщених  у  певному  порядку. 

Апостроф  ( ‗ ) 

 

 

надрядковий  знак,  який  слугує  для  роздільної  

вимови  приголосних. 

Асиміляція 

 

 

процес,  коли  наступний  приголосний  впливає  на  

попередній,  відмінний  від  нього  звучанням,  тобто  

асимілює  його. 

Відкритий  

склад 

той,  що  закінчується  на  голосний  склад. 

Голосні  звуки 

 

це  звуки  людської  мови,  основу  яких  становить  

голос.        

Графіка (від  грецького   γραφικος   –  письмовий,   γραφω   –   

пишу)    розділ  мовознавства,  у  якому  вивчається  

сукупність  умовних  знаків  для  передавання  на  

письмі  усного  мовлення,  співвідношення  між  

буквами  й  звуками  певної  мови. 

Закритий  

склад 

той,  що  закінчується  на  приголосний  звук.   

Звук найменша  звукова  одиниця,  яка  є  матеріальною  

основою  мовлення  й  характеризуються  такими  

загальними  фізичними  ознаками,  як  сила,  висота,  

тривалість  і  тембр. 

Мовлення 

 

це  об’єктивний  прояв  мови,  реалізація  мовної  

системи  конкретною  особою  в  певній  комунікативній  

ситуації. 

 

 

 

Термінологічний 

словник 
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Мовленнєвий 

апарат, 

мовленнєві 

органи 

органи  людини , які беруть участь у творенні мовних 

звуків . Робота органів мовлення називається 

артикуляцією .  Органи мовлення складаються з 

органів дихання і органів, які беруть безпосередню 

участь у творенні звуків. Мовленнєвий апарат не є 

окремим органом людського тіла, а являє собою 

поєднання органів дихальної та травної систем. 

Умовно виділяють три поверхи мовленнєвого апарату: 

нижній, середній і верхній. 

Наголос це  посилення  наголосу  на  одному  із  складів. 

Наголошений  

склад 

той,  на  який  падає  наголос. 

Ненаголошений  

склад 

той,  на  який  не  падає  наголос. 

Неприкритий  

склад 

той,  який  починається  на  голосний  звук.    

Орфографія (грецькі orthos — правильний і grapho — пишу) — істо-

рично  сформована, уніфікована   система   правил,   

що   визначають   написання   слів;   розділ   

мовознавства,  який вивчає   і   розробляє   систему   

правил,   що  забезпечують   нормативність   написань. 

Орфоепія (від  грецького  оρθος  —  правильний,  грецького  еπος  

—  мова, мовлення)  розділ  мовознавчої  науки,  що  

вивчає  норми  літературної  вимови.    

Приголосні це  звуки  людської  мови,  основу  яких  становить  

шум  з  більшою  чи  меншою  часткою  голосу  або  

тільки  шум.    

Прикритий  

склад 

склад,  який  починається  на  приголосний  звук.    

Склад це  найменша  вимовна  одиниця,  компоненти  якої  

тісно  пов’язані  між  собою  в  артикуляційному  й  

акустичному  плані. 

Сонорні звуки (від латинського  -  sonorus) це приголосні, при  

творенні яких голос переважає над шумом. 

Українська  

мова 

національна  мова  українського  народу,  в  основі  

якої  лежать  визначальні  ознаки  мови  тієї  

народності,  з  якої  розвинулася  нація.           

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F


 

 

 

 

 

Фонетика ( від  грецького  phonetikos  –  звуковий)   

це  розділ  мовознавства,  що  вивчає   звукову  

систему  мови  та  різноманітні   звукові  зміни,  що  

відбуваються  в  мовному  потоці.  

Фонетична  

транскрипція 

(від лат. transcriptio - переписування) - спеціальний 

спосіб запису звуків у повній відповідності з їх 

звучанням. 

Чергування це  зміна  голосних  чи  приголосних  звуків  під  час  

творення  нового  слова  або  за  словозміни.     

Шумні  звуки це приголосні, що творяться за допомогою шуму й 

голосу. 
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