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ко вих творів, ін ші не ма ють на віть сво єї пи се м но сті. 
Є мо ви дер жа в ні й не дер жа в ні, мо ви між на ро д но го 
спіл ку ван ня і мо ви ли ше мі с це во го зна чен ня.

Укра ї н сь ка мо ва — ін до єв ро пей сь ка. За спо-
рі д не ні стю мо ви сві ту об’єд ну ють ся в сі м’ї. Та ких 
сі мей на ра хо ву ють бли зь ко со ро ка: ки тай сь ко-
тибет сь ка, тю рк сь ка, се мі то-ха міт сь ка, угро-фін-
сь ка та ін. Най по ши ре ні ша з-по між них ін доєвро-
пей сь ка — мо ва ми ці єї сі м’ї роз мо в ляє май же 
по ло ви на люд ст ва.

За бли зь кі стю мов в ін до єв ро пей сь кій сі м’ї 
роз рі з ня ють сло в’ян сь ку, ге р ман сь ку, ро ман ську, 
бал тій сь ку, ін дій сь ку, іран ську та ін ші гру пи. 
Укра їн сь ка мо ва на ле жить до сло в’ян сь кої гру пи, 
ку ди вхо дять та кож ро сій сь ка, бі ло ру сь ка (схі д на 
під гру па), поль сь ка, че сь ка, сло ва ць ка, вер х ньо-
лу жи ць ка, ни ж ньо лу жи ць ка (за хі д на під гру па), 
бол га р сь ка, ма ке дон сь ка, се рб сь ка, хо р ват сь ка, 
сло вен сь ка і ме р т ва ста ро сло в’ян сь ка (пів ден на 
під гру па) мо ви. Най бли ж чи ми до сло в’ян сь ких 
мов є бал тій сь кі і ге р ман сь кі мо ви.

Мов, яки ми роз мо в ля ють со т ні мі ль йо нів лю-
дей, не ба га то. Це ки тай сь ка, ан г лій сь ка, іс пан сь ка, 
гі н ді. Укра ї н сь ка мо ва за кі ль кі стю тих, хто ко-
ри сту єть ся нею, сто їть при бли з но на 15–20 мі с ці 
у сві ті: нею роз мо в ляє бли зь ко 45 мі ль йо нів осіб. 
Упри тул за нею йдуть су сі д ні поль сь ка й ту ре ць ка 
мо ви. Се ред сло в’ян сь ких мов во на по сі дає дру ге 
мі с це — пі с ля ро сій сь ко ї.

Укра ї н сь ка мо ва — од на з най да в ні ших. Су-
час ні мо ви фо р му ва ли ся дво ма шля ха ми: за вдя ки 
три ва ло му без пе ре р в но му роз ви т ко ві та вна слі-
док змі шу ван ня мов. Остан нім спо со бом ви ни к ли, 
на при клад, фра н цу зь ка (схре сти ли ся галль сь ка, 
ла тин сь ка й фра нк сь ка мо ви в І–ХІ ст.), ан г лій сь-
ка (схре сти ли ся ке льт сь ка, анг ло са к сон сь ка й нор-
ма нд сь ка мо ви в V–ХІ ІІ ст.), ро сій сь ка (схре сти-
ли ся да в ньо бо л гар сь ка, ру сь ка й угро-фін сь ка 
мо ви в ХІ–ХV ст.) та ін.

Роз ви ток укра ї н сь кої мо ви без пе ре р в но три ває 
що най ме н ше три ти ся чо літ тя: її ос но в ні еле ме н ти 

1. МО ВА В ЖИТ ТІ ЛЮ ДЕЙ
Мо ва — най бі ль ше ди во й най по т рі б ні ша річ 

з-по між усьо го, що ство ри ло люд ст во у своє му 
роз ви т ку. Без неї лю ди на не змо г ла б ні ду ма-
ти, ні тво ри ти, ні са мо вдо с ко на лю ва ти ся, а от же, 
й бути тим, ким є, — лю ди но ю.

Ко ли лю ди щось бу ду ють, ви ро щу ють, до бу ва-
ють, до слі джу ють, во ни спі л ку ють ся між со бою, 
уз го джу ють свої дії, ра дять ся, об мі ню ють ся знан-
ня ми, до сві дом. І тут їм у при го ді стає мо ва.

Ко ли ін же не ри, вче ні об ду му ють но ві ма ши-
ни, кре с лять пла ни спо руд, скла да ють про гра ми 
для ком п’ю те рів, во ни теж не мо жуть обі йти ся без 
мови. Їм тре ба щось за пи са ти, про щось до ві да ти ся 
з кни жок, в ін ших лю дей, об мі р ку ва ти якісь про-
бле ми — і во ни це ро б лять за до по мо гою мо ви.

Але лю ди не тіль ки пра цю ють. Во ни ма ють ду-
хо в но зба га чу ва ти ся, ро зу мо во роз ви ва ти ся, ви яв-
ля ти свої зді б но сті. Тож лю ди чи та ють лі те ра ту ру, 
га зе ти, жу р на ли, слу ха ють ра діо, ди в лять ся те ле-
пе ре да чі, вчать ся в шко лах та ви щих на вча ль них 
за кла дах, пи шуть ху до ж ні тво ри й на у ко ві пра ці 
або про сто спі л ку ють ся зі сво ї ми бли зь ки ми, то-
ва ри ша ми, спів ро бі т ни ка ми, знайо ми ми, ді лять ся 
сво ї ми тур бо та ми й ра до ща ми. І все це во ни мо-
жуть ро би ти тіль ки за вдя ки мо ві.

От же, хай би що лю ди на ро би ла, скрізь їй по-
трі б на мо ва. То му лю ди на вчить ся мо ви все своє 
жит тя — від на ро джен ня до гли бо кої ста ро сті. 
Адже чим до ско на лі ше лю ди на знає мо ву, тим кра-
ще во на ми с лить, ско рі ше зна хо дить роз в’я з ки, 
лег ше й чі т кі ше ви сло в лює свої ду м ки.

2. УКРА Ї Н СЬ КА МО ВА
СЕ РЕД ІН ШИХ МОВ СВІ ТУ
На зе м ній ку лі на лі чу єть ся по над 3 тис. мов. 

Серед них є мо ви бли зь кі між со бою, спо рі д нені 
і зовсім рі з ні, да ле кі. Є мо ви да в ні й по рі в ня но 
моло ді. Од ни ми мова ми роз мов ля ють міль йо ни 
людей, інши ми — сот ня-дві осіб. Од ні мо ви ви со ко-
роз ви не ні, ни ми ство ре но ба га то ху до ж ніх та на у-
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1619 ро ку у Льво ві бу ло на дру ко ва но дві ін тер ме-
дії укра ї н сь кою мо вою з пе в ни ми ді а ле к т ни ми осо-
б ли во стя ми. Ось один зі зра з ків то ді ш ньої мови: 
Що тут ти, по бра ти ме, со бі по ро б ля єш? Кажи 
ме ні — як жи веш та і як ся ма єш? Фо р му ван ня 
укра ї н сь кої лі те ра ту р ної мо ви на на род ній ос но ві 
за по ча т ку вав Іван Ко т ля рев сь кий по емою «Е не ї-
да» (1798) та п’є сою «На та л ка Пол та в ка» (1818). 
Оста то ч но утве р див на род ну укра ї н сь ку мо ву 
як лі те ра ту р ну Та рас Ше в че н ко.

Укра ї н сь ка мо ва — од на з най ро з ви не ні ших 
мов сві ту. Во на має до б ре опра цьо ва ну си сте му 
сти лів: роз мо в ний, ху до ж ній, пу б лі ци сти ч ний, 
на у ко вий, ді ло вий. Надзви чай но ба га тий її сло в-
ни ко вий склад: так, да ле ко не по вний оди на д ця-
ти то м ний «Сло в ник укра ї н сь кої мо ви» мі стить 
бли зь ко 135 ти сяч слів; не що да в но ви да ний «Ве-
ли кий тлу ма ч ний сло в ник су час ної укра ї н сь кої 
мо ви» охо п лює 170 ти сяч слів. Уче ні за раз пра цю-
ють над сло в ни ком, ку ди ввій де по над 200 ти сяч 
слів. Її гра ма ти ч на си сте ма чі т ка, ло гі ч на. Во на ме-
ло дій на, спів уча.

Укра ї н сь кою мо вою од на ко во чу до во зву-
чать Бі б лія й Го ме ро ва «О діс се я», «Де ка ме рон» 
Дж. Бок кач чо і «До н Кі хот» М. Сер ва н те са, «Є вге-
ній Онегін» О. Пу ш кі на і «Пан Та де уш» А. Мі ц-
ке ви ча, Ше к с пір і Джек Ло н дон, Яро слав Га шек 
і Ма р сель Пруст. Нею ство ре но по над 200 ти сяч 
на род них пі сень, ве ли ка ху до ж ня лі те ра ту ра, на пи-
са но ти ся чі на у ко вих праць. Не ма та ких ви со ких 
по чут тів і та ких гли бо ких ду мок, що їх не мож на 
бу ло б пе ре да ти на шою мо во ю.

Ба гат ст во й кра су укра ї н сь кої мо ви відзна ча ли 
ба га то іно зе м ців. Ще 1657 ро ку ту ре ць кий уче ний 
і ма н д рі в ник Ель вія Че ле бі, по бу ва в ши в Укра-
їні, за пи сав: «Ук ра їн ці — дав ній на род, а мова їхня 
ба гат ша й все осяж ні ша, ніж пер сь ка, ки тай сь ка, 
мон голь сь ка і всі ля кі ін ші». Із за хоп лен ням го во-
рив про неї 1663 року фран цу зь кий офі цер та істо-
рик П’єр Ше ва льє: «Мо ва ко за ків… дуже ніж на 
й спов не на пе ст ли вих ви ра зів та над зви чай но ви-
тон че них зво ро тів». Ро сій сь кий ака де мік Ізма їл 
Срез нєв сь кий 1834 ро ку за зна чав: «Ця мо ва є од-
ні єю з най ба га т ших мов сло в’ян сь ких; во на на вряд 
чи по сту па єть ся, на при клад, че сь кій — ба гат ст вом 
слів і ви ра зів, поль сь кій — жи во пи с ні стю, се рб сь-
кій — ми ло зву ч ні стю… Ця мо ва, ще не об ро б ле на, 
може вже до рі в ня ти ся до мов ви ро б ле них гнуч кі-

бу ли за по ча т ко ва ні в ча си, спів від но с ні з ви ни к-
нен ням ла тин сь кої мо ви, од ні єї з най да в ні ших мов 
сві ту.

У ла тин сь кій мо ві напо ча т ку бу ло ві сім від-
мін ків (пі з ні ше їх за ли ши ло ся шість) — і всі та кі, 
як і в укра ї н сь кій, тіль ки мі с це вих бу ло два. Ла-
ти ня ни, як і ми, зна ли кли ч ний від мі нок: Brute — 
Бру те, Paule — Па в ле; у ба га тьох ви па д ках так 
са мо тво ри ли мно жи ну імен ни ків: muri — му ри, 
maria — мо ря; від мі ню ва ли при кме т ни ки: nova — 
но ва, novi— но ві, novis — но вих; ужи ва ли по ді б ні 
фо р ми за ймен ни ків: tu — ти, tibi — то бі, sibi — 
со бі, nos — нас, vos — вас, mea — моя, tua — твоя; 
май же од на ко во змі ню ва ли діє сло ва за осо ба ми: 
sedesi — си диш, sedeti — си дить, sedemos — си ди мо, 
sedetes — си ди те. Ла тин сь кі ді ти так са мо ка за ли 
mamma — ма ма, tata — та то, papa — па па (хліб), 
vava — ва ва (бо лить). Як і ми, ла ти ня ни роз рі з-
няли зву ки г і ґ: hostis «чу жи нець» (спо рі д не не 
з на шим гість) і genus «рід» (спо рі д не не з на шим 
жо на), так са мо ви мо в ля ли го ло сні зву ки то що.

У VІ–VІІ ст. пред ки се р бів і хо р ва тів пе ре се-
ли ли ся з су час ної Укра ї ни на Ба л ка ни. І з со бою 
во ни по не с ли чи ма ло вжи ва них і те пер в Укра ї ні 
слів та сло во форм: ва би ти, вир, гаj, ка љ у жа, ко-
жух, крок, кут, сна га, ку т њи, крхки, мршав, чу j e мо, 
че ка j е мо, тре ба, на опа ко «на в па ки», на око ло «на в-
ко ло» то що.

З при йн ят тям хри сти ян ст ва 988 ро ку в Укра ї ну 
при йш ла ста ро сло в’ян сь ка (то ді ш ня бол га р сь ка) 
мо ва, якою бу ли на пи са ні хри сти ян сь кі бо го слу ж-
бо ві кни ги. І ця мо ва на до в гий час, аж до Гри го-
рія Ско во ро ди, ста ла лі те ра ту р ною мо вою в Укра-
ї ні. Нею бу ли скла де ні і «По вість вре м’я них літ», 
і «Ру сь ка пра в да», і «По в чан ня» Во ло ди ми ра Мо-
но ма ха, і «Сло во о пол ку Іго ре вім». Але то тут, 
то там крізь ста ро сло в’я н щи ну, по чи на ю чи від 
най да в ні ших пи са них в Укра ї ні па м’я ток, про би-
ва ють ся укра ї н сь кі сло ва й укра ї н сь кі фо р ми слів: 
пьє мо, по ма гає, ди ви ся, ли ши ся, во рогъ, мо рокъ, кра-
са, хрестъ, Ма р ко, Дми т ро, Га в ри ло то що.

Укра ї н сь кою мо вою на ші пред ки скла да ли пі с-
ні, ко ля д ки, ще д рі в ки, га ї в ки (ве с ня н ки) ще в до-
хри сти ян сь кі ча си. Нею роз мо в ля ли Во ло ди мир 
Ве ли кий, Яро слав Му д рий.

Пе р ший за пис пі с ні укра ї н сь кою на род ною 
мовою бу ло зроб ле но по над 430 ро ків тому — 
1571 ро ку: Ду наю, Ду наю, че му сму тен те чеш? 



9

Що ж до мов на ці о на ль них ме н шин, зо к ре ма 
й ро сі й сь кої, то во ни мо жуть ви ко ри сто ву ва ти ся 
по са до ви ми і слу ж бо ви ми осо ба ми «по ряд з де р-
жа в ною мо вою при зді й с нен ні по в но ва жень мі с це-
ви ми ор га на ми ви ко на в чої вла ди, ор га на ми Авто-
но м ної Ре с пу б лі ки Крим та ор га на ми мі с це во го 
са мо в ря ду ван ня», то б то ли ше на мі с це во му рі в ні.

Це рі шен ня Ко н сти ту ці й но го Су ду Ук ра ї ни, 
як за пи са но в ньо му ж, «є обо в’я з ко вим до ви ко-
нан ня на те ри то рії Ук ра ї ни, оста то ч ним і не мо же 
бу ти ос ка р же ним».

3. СКЛА ДО ВІ КОМ ПО НЕ Н ТИ МО ВИ
Мо ва скла да єть ся з трьох ос но в них ком по не н-

тів: фо не ти ки, ле к си ки й гра ма ти ки. Ко жен із цих 
ком по не н тів має в мо ві своє спе ци фі ч не при зна-
чен ня.

Фо не ти ка — це на бір зву ків, на го ло сів та ін то-
на цій. Зі зву ків, по-рі з но му по єд ну ю чи їх, ми бу-
ду є мо сло ва, рі з ні фо р ми слів, а зі слів, на го ло сів 
та ін то на цій — ре чен ня. Та ким чи ном, за вдя ки 
фо не ти ці ми чу є мо сво го спів роз мо в ни ка і спів-
розмо в ник чує нас, тоб то спі л ку є мо ся.

Про те на ша мо ва не тіль ки зву ко ва, а й пи сем-
на. То му ви вчен ня фо не ти ки ті с но по єд ну єть ся 
з ви вчен ням пра во пи су. Цей ком по нент мо ви роз-
гля да єть ся в роз ді лі «Фо не ти ка і пра во пис».

Ле к си ка — це вся су ку п ність слів у мо ві. За до-
по мо гою слів ми чле ну є мо на вко ли ш ній світ 
на окре мі бі ль ші й ме н ші ча сти ни і да є мо їм назви. 
Чу ю чи сло ва, ми уяв ля є мо на зва ні ни ми пе вні 
пред ме ти, яви ща, вла сти во сті та ро зу мі є мо, про що 
го во ри ть ся.

Про те на зи ва ти щось мо ж на не тіль ки окре ми-
ми сло ва ми, а й стій ки ми спо лу чен ня ми слів — 
фра зе о ло гі з ма ми. То му роз діл, у яко му ви вча єть ся 
цей ком по нент мо ви, на зи ва єть ся «Ле к си ка і фра-
зе о ло гі я».

Гра ма ти ка — це на бір пра вил, за яки ми бу ду-
ють ся ви сло в лю ван ня, та за со би за сто су ван ня їх. 
За до по мо гою гра ма ти ки ми по зна ча є мо зв’я з ки 
між пред ме та ми і яви ща ми, а та кож де які най ва ж-
ли ві ші вла сти во сті бут тя і та ким чи ном з окре мих 
слів скла да є мо мо де лі по дій, явищ, ста нів то що, 
тоб то тво ри мо осми с ле ні ре чен ня, в яких за ко до-
ва но по трі б ну ін фо р ма цію про дій с ність.

Пра ви ла гра ма ти ки сто су ють ся тво рен ня слів, 
змі ню ван ня їх і по єд нан ня у ре чен ня. Ці фу н к ції 

стю й ба гат ст вом син та к си ч ним — мо ва по ети ч на, 
му зи ка ль на, жи во пи с на».

Укра ї н сь ка мо ва — дер жа в на в Укра ї ні. Ко ж-
на кра ї на, як пра ви ло, має свою єди ну дер жа в ну 
мо ву. На при клад, у Фран ції це фра н цу зь ка мо ва, 
в Ан г лії — ан г лій сь ка, в Іс па нії — іс пан сь ка, у ба-
га то на ці о на ль ній Ро сії — ро сій сь ка. Ці єю мо вою 
ви да ють ся дер жа в ні за ко ни, по ста но ви, роз по-
ря джен ня, її вжи ва ють у всіх дер жа в них і не дер-
жав них уста но вах, в ар мії, нею ве деть ся на вчан ня 
в шко лах і ви щих на вча ль них за кла дах, пи шуть ся 
на у ко ві пра ці, ко ри сту ють ся за со би ма со вої ін-
фор ма ції то що. Дер жа ва дбає, щоб усі її гро ма дя ни 
до б ре зна ли цю мо ву, щоб нею ви да ва ло ся яко мо га 
бі ль ше кни жок, жу р на лів, га зет, щоб во на все бі ч но 
роз ви ва ла ся. В Укра ї ні та кою мо вою є укра ї н сь ка 
мо ва.

У 10-й стат ті Кон сти ту ції Укра ї ни за пи са но: 
«Де р жа в ною мо вою в Укра ї ні є укра ї н сь ка мо ва. 
Дер жа ва за без пе чує все бі ч ний роз ви ток і фу нк-
ціону ван ня укра ї н сь кої мо ви в усіх сфе рах су-
спіль но го жит тя на всій те ри то рії Укра ї ни».

Ко н сти ту ці й ний Суд Ук ра ї ни у сво є му рі шен-
ні від 14 гру д ня 1999 ро ку дав до к ла д не юри ди ч не 
тлу ма чен ня ці єї стат ті Ко н сти ту ції Ук ра ї ни. У рі-
шен ні зо к ре ма за пи са но: «Під де р жа в ною (офі-
ці й ною) мо вою ро зу мі є ть ся мо ва, якій де р жа вою 
на да но пра во вий ста тус обо в’я з ко во го за со бу спі л-
ку ван ня у пу б лі ч них сфе рах су с пі ль но го жит тя.

Ко н сти ту ці єю Ук ра ї ни ста тус де р жа в ної мови 
на да но ук ра ї н сь кій мо ві (ча сти на пе р ша стат-
ті 10). Це по в ні стю від по ві дає де р жа во т во р чій 
ро лі ук раї н сь кої на ції, що за з на че но у пре а м бу лі 
Ко н сти ту ції Ук ра ї ни, на ції, яка істо ри ч но про жи-
ває на те ри то рії Ук ра ї ни, скла дає аб со лю т ну бі ль-
шість її і да ла офі ці й ну на з ву де р жа ві».

Ро з г ля ну в ши рі з ні сто ро ни ці єї про б ле ми, Кон-
сти ту ці й ний Суд Ук ра ї ни при й шов до ви с но в ку: 
«Та ким чи ном, по ло жен ня Ко н сти ту ції Ук ра ї ни 
зо бо в’я зу ють за сто со ву ва ти де р жа в ну — ук ра їнсь-
ку — мо ву як мо ву офі ці й но го спі л ку ван ня по са-
до вих і слу ж бо вих осіб при ви ко нан ні ними служ-
бо вих обо в’я з ків, в ро бо ті і в ді ло во д ст ві тощо 
ор га нів де р жа в ної вла ди, пре д ста в ни ць ко го та ін-
ших ор га нів Ав то но м ної Ре с пу б лі ки Крим, ор га нів 
мі с це во го са мо в ря ду ван ня, а та кож у на в ча ль но му 
про це сі в де р жа в них і ко му на ль них на в ча ль них 
за к ла дах Ук ра ї ни».



по шук по трі б них ви ра жа ль них за со бів у на шій па-
м’я ті.

Мо в лен ня — це прак ти ч не ви ко ри стан ня ви ра-
жа ль них за со бів, тоб то скла дан ня й сприй ман ня 
ре чень, ре п лік, те к сту, сам текст. Мо в лен ня має лі-
ній ний ха ра к тер, де ко жен еле мент іде один за од-
ним — звук за зву ком, сло во за сло вом, ре чен ня 
за ре чен ням і т. ін., тоб то так, як ми їх про мо в ля є-
мо чи за пи су є мо.

Мо ва ре а лі зу єть ся в мо в лен ні, мо в лен ня фор-
мує і жи вить мо ву. Мо ва не іс нує без мо в лен ня, 
і мо в лен ня не іс нує без мо ви — од не без од но го 
вони ме р т ві. Мо ва жи ве, до ки нею спі л ку ю ть ся.

гра ма ти ки й роз гля да ють ся від по ві д но в роз ді лах 
«Сло во т вір і пра во пис», «Мо р фо ло гія і пра во пис» 
та «Си н та к сис і пун к ту а ці я».

Мо ва іс нує у двох ста нах: у на шій уяві та в спіл-
ку ван ні. Пе р ший стан при йн я то на зи ва ти мо вою, 
дру гий — мо в лен ням.

Мо ва — це на бір ви ра жа ль них за со бів (зву ки, 
мор фе ми, сло ва, пра ви ла змі ню ван ня слів, пра ви-
ла по єд нан ня їх у ре чен ня то що), які збе рі га ють ся 
в на шій па м’я ті. На бір ви ра жа ль них за со бів іс нує 
си сте ма ти зо ва но: є си сте ма зву ків, си сте ма мор-
фем, си сте ма від мі н ків, си сте ма діє слі в них форм, 
си сте ма слів то що. Це по ле г шує нам ко ж но го ра зу 
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зв’я з ки. Во ни скла да ють ся з двох на тя г ну тих м’я-
зів, які мо жуть то на пру жу ва ти ся — і то ді ви ни кає 
звук, то роз сла б лю ва ти ся — і то ді по ві т ря про хо-
дить між ни ми ві ль но.

Зву ки мо ви тво рять ся ви ди ху ва ним по ві т рям. 
По ві т ря, про хо дя чи крізь щі ли ну між на пру же-
ни ми го ло со ви ми зв’я з ка ми, зму шує їх дри жа-
ти — утво рю єть ся не чле но роз ді ль ний звук, з яко го 
в гло т ко вій, ро то вій і но со вій по ро ж ни нах фо р му-
ють ся окре мі зву ки мо ви.

У гло т ко вій по ро ж ни ні, яка роз мі ще на над гор-
тан ню, фо р му єть ся звук [г]. Но со ва по ро ж ни на ви-
ко ри с то ву єть ся ли ше при тво рен ні но со вих зву ків 
[м] і [н]. Ос но в ну роль у фо р му ван ні зву ків на шої 
мо ви ви ко нує ро то ва по ро ж ни на, яка за вдя ки ру-
хо мим ор га нам мо в лен ня — язи ку, гу бам, ни ж ній 
ще ле пі — мо же змі ню ва ти свою фо р му.

Не чле но роз ді ль ний звук, який тво рить ся за до-
по мо гою го ло со вих зв’я зок, скла да єть ся з ос но в-
ного то ну й обе р то нів, тоб то ви щих тонів (будь-
який звук, який ми чу є мо, має са ме та ку бу до ву). 
Та кий не чле но роз ді ль ний звук, утво ри в шись 
у гор та ні, по тра п ляє да лі в ро то ву по ро ж ни ну. 
А ро то ва по ро ж ни на — це змін ний ре зо на тор, 
у яко му, за ле ж но від йо го фо р ми, од ні обе р то ни 
під си лю ють ся, ін ші — глу ша ть ся. За вдя ки цьо му 
ко ж но го ра зу ви ни кає ін ший тембр — і ми чу є мо 
ін ший звук. Са ме тембр не се ін фо р ма цію про те, 
як і де тво рить ся той чи той звук мо ви, що йо го 
ми чу є мо. За те м б ром, до ре чі, ми впі з на є мо й го-
ло си зна йо мих лю дей, бо в ко ж ної лю ди ни тро хи 
ін ша фо р ма ро то вої по ро ж ни ни — ре зо на то ра.

Під час тво рен ня го ло сних зву ків ви ди ху ва не 
по ві т ря ра зом із зву ком, утво ре ним го ло со ви ми 
зв’я з ка ми, ві ль но про хо дить че рез ро то ву по ро ж-
ни ну, то му ні яких шу мів не ви ни ка є. Ли ше язик 
при цьо му змі нює фо р му ро то во го ре зо на то ра: 
то пе ред ня, то за д ня йо го ча с ти ни на пру жу ють ся 
й під ні мають ся бі ль ше чи ме н ше, та ще гу би мо-
жуть за ок ру г лю ва ти ся й тро хи ви до в жу ва тися. 
Крім то го, го ло сні мо жуть ви мо в ля ти ся з бі ль шою 

ЗВУКИ МОВИ І БУКВИ

1. ЗА ГА ЛЬ НЕ ПО НЯТ ТЯ ПРО ЗВУ КИ МО ВИ
Те р мін «фо не ти ка» вжи ва єть ся в двох зна чен-

нях: 1) на бір зву ків, на го ло сів та ін то на цій пе в ної 
мо ви; 2) роз діл на у ки про мо ву, який ви вчає її зву-
ко вий склад. Ці два зна чен ня слід роз рі з ня ти так 
са мо, як роз рі з ня є мо сам пред мет і роз мо ву про 
ньо го.

Так са мо зву ки мо ви не тре ба сплу ту ва ти 
з позна чен ням їх на пись мі — бу к ва ми. Зву ки 
ми про мо в ля є мо й чу є мо, а бу к ви пи ше мо й ба чи-
мо. Бук ви — це ли ше да ле ко не то ч ні умо в ні по зна-
чен ня зву ків на па пе рі чи ін шо му ма те рі а лі.

Зву ки мо ви — це на сам пе ред ко ли ван ня по віт-
ря, яке ото чує нас. Тіль ки за вдя ки цьо му зву ки 
мо ви, як і будь-які ін ші зву ки, пе ре да ють ся в про-
с то рі на бі ль ші чи ме н ші від ста ні. Не ви ди мі для 
ока по ві т ря ні хви лі ді ють на ба ра бан ні пе ре ти н ки 
на ших вух, і ми чу є мо рі з ні за си лою й ви со тою 
зву ки.

Але зву ки мо ви від будь-яких ін ших зву ків від-
рі з ня ють ся тим, що їх ми тво ри мо сві до мо, за до-
по мо гою на ших ор га нів мо в лен ня. Та ким чи ном, 
зву ки мо ви — це ще й на слі док пе в ної ро бо ти мов-
них ор га нів.

Зву ки мо ви ма ють, крім усьо го, своє то ч не при-
зна чен ня — пе ре да ва ти ін фо р ма цію від лю ди ни 
до лю ди ни.

От же, зву ки мо ви — це: 1) ко ли ван ня по ві т-
ря (фі зи ч не яви ще); 2) на слі док ро бо ти мо в них 
ор га нів лю ди ни (фі зі о ло гі ч не яви ще); 3) за сіб пе-
ре да чі ін фо р ма ції від лю ди ни до лю ди ни (су с пі ль-
не яви ще).

2. ТВО РЕН НЯ ЗВУ КІВ МО ВИ
Ор га ни мо в лен ня — це вод но час і ор га ни ди хан-

ня та при йман ня їжі. Сю ди на ле жать ді а ф ра г ма, 
ле ге ні, бро н хи, го р тань, гло т ко ва, ро то ва й но со ва 
по ро ж ни ни, язик, зу би, гу би. У го р та ні є надзви-
чай но ва ж ли вий для мо в лен ня ор ган — го ло со ві 

Розділ І. ФОНЕТИКА І ПРАВОПИС
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Мо в лен нє вий по тік під час го во рін ня за до по-
мо гою па уз та ін то на ції роз би ва єть ся за ле ж но від 
змі с ту на фра зи, си н та г ми, та к ти і скла ди.

Фра за — най бі ль ша фо не ти ч на оди ни ця. Во на, 
як пра ви ло, збі га єть ся з ре чен ням. Фра за ви мо в-
ля єть ся з пе в ною ін то на ці єю, яка вклю чає в се бе:

1) під ви щен ня й по ни жен ня то ну (ме ло ди ка 
мо в лен ня);

2) при ско рен ня й спо ві ль нен ня ви мо ви (темп 
мо в лен ня);

3) збі ль шен ня й зме н шен ня си ли го ло су (ін-
тен си в ність мо в лен ня);

4) пе в не чер гу ван ня на го ло ше них і не на го ло-
ше них скла дів (ритм мо в лен ня);

5) ви ді лен ня сло ва у фра зі осо б ли вим на го ло-
сом — фра зо вим, ло гі ч ним та ем фа ти ч ним.

Фра зо вий на го лос — зву ко ве ви ді лен ня ос-
тан ньо го чи пе ре д о с тан ньо го сло ва у фра зі. Цей 
на го лос си г на лі зує про кі нець ви сло в лю ван ня. На-
при клад, у ре чен ні: Хто го тує се бе ли ше на те, щоб 
впря г ти ся до плу га, зав жди ма ти ме по го ни чі (О. Те-
лі га) під си лю єть ся на го ло ше ний склад остан ньо го 
сло ва, і тим вка зу єть ся, що ре чен ня закін че не.

Ло г і ч  ний на  го лос — це ви ді лен ня ва ж ли во-
го для змі с ту сло ва під си лен ням йо го на го ло ше но-
го скла ду. За до по мо гою ло гі ч но го на го ло су то му 
са мо му ре чен ню мо ж на на да ти ці лий ряд рі з них 
сми с ло вих від ті н ків. На при клад, за ле ж но від то го, 
яке сло во в ре чен ні: Я до по мо жу вам, — ло гіч но ви-
ді ли мо, во но ма ти ме рі з не зна чен ня: чи те, що са ме 
мо вець, а не хтось ін ший до по мо же; чи те, що на-
зва на дія бу де та ки ви ко на на; чи те, що до по мо гу 
бу де на да но са ме цій осо бі, а не ін шій.

Ем фа ти  ч  ний на  го лос — емо цій не ви ді лен ня 
сло ва у фра зі. В укра ї н сь кій мо ві він ви ра жа єть ся, 
як пра ви ло, по дов жен ням на го ло ше но го го лос-
но го й під ви щен ням то ну. На при клад, у ре чен ні: 
Плив ти влі т ку Дніп ром — це ж чу до-о-во! Та ким 
чи ном емо цій но ви ді ле но сло во чу до во.

За до по мо гою ін то на ції мо вець мо же пе ре да ти 
на стрій, ви ді ли ти ва ж ли ве в по від ом лен ні, при-
вер ну ти ува гу слу ха ча (слу ха чів) до пе в ної ду м-
ки, да ти зро зу мі ти, що ви сло в лю ван ня за кін че не 
або бу де про до в же не то що. Ін то на цій ний ма лю-
нок, як і ви мо ва окре мих зву ків, має свої уста ле ні 
за галь но прий ня ті но р ми, по ру шен ня яких мо же 
при зве с ти до не по ро зу мін ня. За до по мо гою ін то-
на ції, що не від по ві дає змі с то ві, ство рю єть ся під-

або ме н шою си лою го ло су (на го ло ше ні й не на го-
ло ше ні го ло сні).

Як що на пру жу єть ся й під ні ма єть ся пе ред ня 
час ти на язи ка, утво рю ють ся го ло сні пе ред ньо го 
ря ду [е], [и], [і]; як що на пру жу єть ся й під ні ма єть-
ся за д ня йо го ча с ти на, утво рю ють ся го ло сні за д-
ньо го ря ду [а], [о], [у].

При ви мо в лян ні [і] та [у] від по ві д на на пру же-
на ча с ти на язи ка під ні ма єть ся як най ви ще, при 
ви мов лян ні [и] та [о] ця ча с ти на язи ка за ймає се-
ред нє по ло жен ня, а при ви мо в лян ні [е] та [а] язик 
опу ще ний до ни зу. За ці єю озна кою роз рі з ня ють 
го ло сні ви со ко го, се ре д ньо го й ни зь ко го під не сен ня.

Як що си ла го ло су бі ль ша, чу є мо на го ло ше ний 
го ло сний; як що си ла го ло су зви чай на, ма є мо спра-
ву з не на го ло ше ним го ло сним. Та ким чи ном роз-
рі з ня є мо сло ва за мок і за мок, фо р ми сло ва рyки 
і ру ки.

Крім то го, при ви мо в лян ні [о] та [у] гу би за-
окру г лю ють ся й тро хи ви до в жу ють ся — збі ль шу-
єть ся об’єм ро то во го ре зо на то ра.

Під час тво рен ня при го ло с них зву ків ви ди ху-
ва не по ві т ря на тра п ляє на пе ре по ни, що утво рю-
ють гу би або язик, че рез що ви ни ка ють рі з ні шу ми. 
Ха ра к тер шу му за ле жить від то го, де утво рю єть ся 
пе ре по на: на гу бах ([б], [п]), на зу бах ([д], [т]), 
на під не бін ні ([ж], [ш]) чи в за д ній ча с ти ні ро то вої 
по ро ж ни ни ([ґ], [к]), а та кож від то го, як цю пе ре-
по ну до лає ви ди ху ва не по ві т ря: про ри ває її ([б], 
[д], [к]), чи про со чу єть ся крізь утво рю ва ну нею 
щі ли ну ([ф], [с], [ш], [х]), чи спо ча т ку про ри ває, 
а по тім про со чу єть ся ([ц], [ч], [дж]). Як що се-
ре д ня ча с ти на язи ка при ти с ку єть ся до твер до го 
під не бін ня, ви ни кає шум, який на зи ва є мо м’я кі с-
тю (нь, дь).

До шу му при цьо му мо же до да ва ти ся бі ль шою 
чи ме н шою мі рою тон, утво рю ва ний го ло со ви ми 
зв’я з ка ми.

На при клад, при го ло с ний [ш] скла да єть ся 
тіль ки із шу му, у при го ло с но му [ж] до мі шу єть-
ся тон, а в при го ло с но му [р] то ну вже бі ль ше, ніж
шу му.

3. МО В ЛЕН НЄ ВИЙ ПО ТІК
І ЙО ГО ЧЛЕ НУ ВАН НЯ
Ко ли ми го во ри мо, зву ки мо ви зли ва ють ся 

в один су ціль ний по тік. Як же ми їх сприй ма є мо 
й роз пі зна є мо?
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Не на го ло ше не сло во в та к ті, яке сто їть пі с ля на-
го ло ше но го, на зи ва єть ся  ен  к  л і ти  кою (у вище-
на ве де но му та к ті — це би).

Іно ді мо жуть втра ча ти на го лос і по в но зна ч ні 
сло ва (на при клад, в укра ї н сь кій мо ві: на ніч з на-
го ло ше ним при й мен ни ком).

Склад — це ча с ти на та к ту, яка ви мо в ля єть ся 
од ним по штовхом ви ди ху ва но го по ві т ря (при по-
ві ль ній ви мо ві). Склад яв ляє со бою по єд нан ня 
зву ч ні шо го еле ме н та з менш зву ч ни ми. Най ви щу 
зву ч ність у скла ді ста но вить го ло сний, на при клад: 
стрім-кий, сон-це. (До кла д ні ше про скла до по діл 
і бу до ву скла ду йти меть ся під час роз гля ду го лос-
них зву ків).

От же, най меншою ча с ти ною мо в лен нє во го по-
то ку, яка ви ді ля єть ся фі зі о ло гі ч но, тоб то під час 
го во рін ня, є склад. Зву ки фі зі о ло гі ч но не ви ді ля-
ю ть ся. Сло во ми мо же мо ви мо ви ти по скла дах: 
го-ло-ва, але на окре мі зву ки у ви мо ві йо го не чле-
ну є мо (не ка же мо: г-о-л-о-в-а). Тим ча сом роз рі з-
ня є мо сло ва на віть за од ним від мін ним зву ком, як, 
на при клад, шко ла і шко да, со ро ка і мо ро ка, ком-
па нія і ка м па ні я. Тоб то яки мось чи ном ви ді ля є мо 
й роз пі зна є мо окре мі зву ки. Як це від бу ва єть ся?

4. РОЗ ПІ ЗНА ВАН НЯ ЗВУ КІВ МО ВИ
Роз пі зна ван ня окре мих зву ків здій с ню єть ся 

центра ль ною не р во вою си с те мо ю. Окре мі зву-
ки з мо в лен нє во го по то ку ми ви ді ля є мо за вдя-
ки нашій зда т но с ті впі з на ва ти ві до мі нам яви ща 
й пред ме ти.

Як лю ди на впі з нає пред ме ти на вко ли ш ньої 
дій с но с ті? Три має во на в па м’я ті об раз, фо то гра-
фію всьо го пред ме та чи тіль ки окре мі йо го озна ки, 
при кме ти?

По до ро зі до до му ми не за па м’я то ву є мо всіх 
бу ди н ків, усіх па р ка нів, усіх де рев під ряд, а орі-
єн ту є мо ся ли ше на якісь окре мі пред ме ти: пе в ної 
фо р ми де ре во, при мі т ну бу ді в лю, осо б ли ві две рі 
то що — і так втра п ля є мо до сво єї до мі в ки. Так са-
мо ми зна хо ди мо сте ж ку в лі сі, від рі з ня є мо бе ре зу 
від осо ко ра, по мі ча є мо зна йо мо го в на тов пі.

Пред ме ти на вко ли ш ньої дій с но с ті ми впі з на є-
мо не за ці лі с ним об ра зом, а за пе в ни ми при кме та-
ми, які нам за па м’я та ли ся. Адже ми од на ко во до б ре 
орі є н ту є мо ся на зна йо мій мі с це во с ті і влі т ку, ко ли 
все буй но зе ле ніє й де ре ва вкри ті ли с тям; і во се-
ни, ко ли ба р ви блі д нуть і жо в к не ли с тя на де ре вах; 

текст. Ін то на ція є не від’єм ною скла до вою ча с ти-
ною мо ви.

Крім то го, тре ба па м’я та ти, що ду же шви д ке 
мо в лен ня утру д нює сприй нят тя; над то по ві ль на, 
тя гу ча мо ва по сла б лює ува гу слу ха ча. Без при чин-
но над то го ло сне мо в лен ня дра тує слу ха чів. Не по-
мі р но ти ха мо ва зму шує слу ха чів надмі ру на пру-
жу ва ти ся, щоб зро зу мі ти ска за не. І од не, і дру ге 
по ру шен ня за га ль но прий ня тої но р ми вто м лює 
слу ха чів і, от же, спра в ляє на них не га ти в не вра-
жен ня.

Си н та г ма — це оди ни ця, яка ви ді ля єть ся 
із фра зи від по ві д но до змі с ту ви сло в лю ван ня. На-
при клад, ви слів: До по мо г ти не мо ж на від мо ви ти, 
як що йо го не по ді ли ти на си н та г ми, бу де по збав-
ле ний змі с ту. Тут тре ба зро би ти не ве ли ку па у зу 
або пі с ля до по мо г ти, або після не мо ж на — за ле ж-
но від то го, що хо че ска за ти мо вець. От же, си н та г-
ма — це і зву ко ва, і зна чен нє ва оди ни ця.

Си н та г ма ви ді ля єть ся си н та г ма ти ч ним на го-
ло сом, си н та г ма ти ч ною ме ло ди кою й ко ро т ки ми 
син та г ма ти ч ни ми па у за ми.

Те са ме ре чен ня на си н та г ми мо ж на ді ли ти 
по-рі з но му, але не до ві ль но. На при клад, ре чен ня: 
Та ко ли вже над то тя ж ко ту га се р це об го р та ла, 
то спі вці спі ва ли пі с ню, пі с ня ту гу роз би ва ла (Леся 
Укра ї н ка), — мо ж на роз би ти на три си н та г ми 
(пау за ми пі с ля слів об го р та ла і пі с ню), на чо ти ри 
(пау зою ще пі с ля сло ва тя ж ко), на шість (па у за-
ми також пі с ля слів спі вці та пі с ня). Від цьо го ре-
чен ня на бу ває ко ж но го ра зу ін ших змі с то вих від-
ті н ків. Але в по да но му ре чен ні не мо ж на ро би ти 
си н таг ма ти ч них па уз, ска жі мо, пі с ля слів над то, 
се р це, спі ва ли, ту гу: від цьо го зруй ну єть ся зміст 
ви сло в лю ван ня.

Такт — це ча с ти на си н та г ми, об’єд на на од ним 
на го ло сом.

Такт мо же збі га ти ся зі сло вом і мо же вклю ча-
ти в се бе кі ль ка слів. Сло ва ко ро т кі, не по в но з на ч ні 
не ма ють сво го на го ло су і при єд ну ють ся до на го-
ло ше но го сло ва. На при клад, фра за: Зда єть ся, гори 
пе ре ве р тав би й не чув би вто ми (М. Ко цю бин-
сь кий), у якій 9 слів, роз па да єть ся на 3 си н та г ми 
і 5 та к тів. У та к ті й не чув би од не сло во на го ло ше-
не і три не на го ло ше ні.

Не на го ло ше не сло во в та к ті, яке сто їть пе-
ред наго ло ше ним, на зи ва єть ся п ро к лі ти  кою 
(у вище на ве де но му та к ті — це й не).
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мо ві є 38 (32 — для при го ло с них і 6 — для го ло сних). 
За ци ми озна ка ми й роз пі зна є мо в мо в но му по то ці 
окре мі зву ки, а від так і сло ва.

Усі ін ші озна ки (огу б лен ня го ло сних [у], [о], 
но со вий ха ра к тер [м], [н], ві б ра ція при тво рен ні 
[р], утво рен ня бо ко вих щі лин при ви мо в лян ні [л], 
гло т ко вість [г], по м’я к шен ня при го ло с них пе ред 
[і] то що) — до да т ко ві, су пу т ні. На роз пі зна ван ня 
зву ків во ни сут тє во не впли ва ють, а тіль ки на да-
ють пе в но го за ба р в лен ня окре мим зву кам.

Коли звучить, наприклад, слово маля [мал’а]1, 
мо в но с лу хо вий ана лі за тор на шо го мо з ку впі з нає 
всі зву ки в ньо му за та ким на бо ром ознак: со но р ний 
гу б ний зі мк ну тий тве р дий [м] + то на ль ний за д ньо-
го ря ду ни зь ко го під не сен ня не на го ло ше ний [а] + со-
но р ний зу бний щі лин ний м’я кий [л’] + то на ль ний 
за д ньо го ря ду ни зь ко го під не сен ня на го ло ше ний [а]. 
Як що ж, ска жі мо, ана лі за тор у тре тьо му зву ко ві за-
фі к сує не м’я кість, а тве р дість, то на ша сві до мість 
сприй ме це сло во як ма ла. А ко ли ще й та ка озна-
ка, як на го лос, ви явить ся не в дру го му го ло сно му 
зву ко ві, а в пер шо му, то це сло во бу де мо ус ві до м-
лю ва ти вже як ма ла (ми ну лий час жі но чо го ро ду 
від ма ти). Як що ж в остан ньо му го ло сно му ни зь ке 
під нят тя язи ка бу де за мі не но на се ре д нє, то ма ти-
ме мо ще ін ше сло во — ма ло.

При цьо му на зва ні ви ще озна ки сприй ма ють ся 
не роз рі з не но, не окре мо, а в ком пле к сі й од но ча с-
но — тіль ки так во ни ін фо р му ють про зву ки. Усе ж 
ін ше (осо б ли во с ті го ло су мо в ця, ін ди ві ду а ль ний 
тембр, де які осо б ли во с ті про мо в лян ня зву ків, нав-
ко ли ш ній шум) мо в но с лу хо вий ана лі за тор від сі-
кає як не сут тє ве.

5. ЗВУ КИ І БУ К ВИ. АЛ ФА ВІТ
На ша мо ва іс нує в двох фо р мах: ус ній і пи се м-

ній. В ус но му мо в лен ні ми ко ри с ту є мо ся зву ка ми, 
у пи се м но му — бу к ва ми.

1 Тут і да лі у ква д ра т них ду ж ках від тво ре но зву чан ня 
слів, тоб то ко ж ний звук пе ре да но окре мим зна ко м. Ри соч-
ка (’) бі ля букв спра ва по зна чає м’я кість при го ло с но го (на-
при клад [л’], [н’], [д’], [т’] — це від по ві д ні м’я кі при го ло с ні 
зву ки, які чу ють ся в сло вах льох, ня нь ка, дьо готь); пе ре-
ве р ну тий апо строф (’) по зна чає пом’я к шен ня при го ло с-
но го (на при клад [ч’], [к’], [ш’] — це від по ві д ні по м’я к ше ні 
при го ло с ні зву ки, які чу ють ся пе ред [і] в сло ві чі т кі ші); 
ду ж ка над [Ћ], [‰] вка зує, що ці бу к ви по зна ча ють один 
звук, а не два — [д] і [з] чи [д] і [ж].

і взи м ку, ко ли все бі ліє, при си па не сні гом, і де ре ва 
сто ять го лі. Впі з на є мо при яте ля, хоч би як він був 
одя г не ний чи під ст ри же ний.

Так са мо за пе в ни ми озна ка ми ми впі з на є мо 
в мо в лен нє во му по то ці й окре мі зву ки не за ле ж но 
від їх ньо го кон к ре т но го зву чан ня.

Го ло сні зву ки ми роз пі зна є мо пе ре д у сім за тим, 
що во ни скла да ють ся тіль ки з чи с то го то ну (без 
до мі шок шу му), а та кож за їх нім ря дом і під не сен-
ням, про які ін фо р мують тембр і наш до свід ви мов-
лян ня цих зву ків. На при клад, звук [і] ми впі з нає-
мо за тим, що при йо го ви мо в лян ні на пру жу єть ся 
й під ні ма єть ся як най ви ще пе ред ня ча с ти на язи ка. 
Звук [а] від рі з ня є мо від зву ка [о] то му, що при ви-
мо в лян ні пер шо го на пру же на за д ня ча с ти на язи ка 
опу ще на до ни зу, а при ви мо в лян ні дру го го на пру-
же на за д ня ча с ти на язи ка тро хи під ня та.

Крім то го, за си лою го ло су, з якою ви мо в ля єть-
ся го ло сний звук, роз рі з ня є мо на го ло ше ні й не на-
го ло ше ні го ло сні.

Та ким чи ном, го ло сні на слух ми роз рі з ня є мо 
за чо ти р ма озна ка ми (усьо го ж для го ло сних зву-
ків є 8 роз рі з ню ва ль них ознак):

1) за чи с тим то ном;
2) за тим, яка ча с ти на язи ка на пру жу єть ся, — 

го ло сний пе ред ньо го чи за д ньо го ря ду;
3) за тим, як ви со ко під ні ма єть ся на пру же на 

ча с ти на язи ка, — го ло сний ви со ко го, се ре д ньо го 
чи ни зь ко го під не сен ня;

4) за тим, чи по си лю єть ся го лос, чи ні, — на го-
ло ше ний чи не на го ло ше ний го ло сний.

При го ло с ні зву ки ма ють у со бі до мі ш ки шу-
му або скла да ють ся тіль ки із шу му. А від рі з ня є-
мо ми їх один від од но го теж за чо ти р ма озна ка-
ми (всьо го для при го ло с них зву ків на ша мо ва 
ви ко ри с то вує 12 роз рі з ню ва ль них ознак):

1) за уча с тю то ну й шу му — со но р ний (тон пе-
ре ва жає над шу мом), дзві н кий (шум пе ре ва жає над 
то ном) чи глу хий (скла да єть ся ли ше із шу му);

2) за мі с цем пе ре по ни — гу б ний, зу бний, під не-
бін ний чи за д ньо ро то вий;

3) за спо со бом по до лан ня пе ре по ни — зі мк не-
ний (про ри в ний), щі лин ний чи зі мк не но-щі лин-
ний;

4) за м’я кі с тю — тве р дий чи м’я кий.
От же, як ета лон то го чи то го зву ка ми три ма є-

мо в па м’я ті не кон к ре т не йо го зву чан ня, а тіль ки 
йо го чо ти ри озна ки. Та ких ета ло нів зву ків у на шій 



15

тіль ки тре ті бу к ви б, с, т. Так са мо в ал фа ві т но му 
ря ду як-не будь, якось, як-от, як раз де фіс до ува ги 
не бе ре ть ся.

6. ЗВУ КО ВЕ ЗНА ЧЕН НЯ ДЕ ЯКИХ БУКВ
Зву ко ве зна чен ня букв укра ї н сь ко го ал фа ві ту 

не од на ко ве. Бі ль шість букв у ньо му од но зна ч ні, 
тоб то ко ж на з них по зна чає один звук. Бу к ви а, о, 
у, е, и, і (6 букв) по зна ча ють від по ві д ні го ло сні 
зву ки, бу к ви б, в, г, ґ, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, 
ф, х, ц, ч, ш (21 бу к ва) — від по ві д ні при го ло с ні. 
Ре ш та 6 букв я, ю, є, ї, ь та щ ма ють свої осо б ли-
во с ті.

Бу к ва ь са ма по со бі ні яко го зву ка не по зна ча є. 
Во на вжи ва єть ся ли ше для по зна чен ня м’я ко с-
ті при го ло с них: день [ден’], маль ва [ма л’ва], льон 
[л’он], пе ньок [пе н’ок], ка нь йон [ка н’йон], по рть-
є ра [по рт’йе ра].

Бу к ви ї та щ зав жди по зна ча ють два зву ки: 
пер ша — [йі], дру га — [шч]: їжак [йі жак], по їзд 
[по йізд], з’їзд [зйізд], щит [шчит], плащ [плашч]. 
Бу к во с по лу чен ня шч в укра ї н сь кій мо ві не вжи-
ва є ть ся. Замість ньо го пи шеть ся бу к ва щ: блиск — 
бли ща ти, віск — во щи на, Ме ла ш ка — Ме ла щин.

Бу к ви я, ю, є ма ють дво яке зна чен ня:
1) без по се ре д ньо пі с ля при го ло с но го во ни по-

зна ча ють м’я кість по пе ре дньо го при го ло с но го 
і від по ві д но зву ки [а], [у], [е]: ня нь ка [н’а н’ка], 
ля ль ка [л’а л’ка], ню анс [н’у анс], тю тюн [т’у т’ун], 
си нє [си н’е];

2) в ін ших по зи ці ях (на по ча т ку сло ва, пі с ля 
го ло сно го, пі с ля апо стро фа й м’я ко го зна ка) во ни 
по зна ча ють від по ві д но два зву ки [йа], [йу], [йе]: 
яма [йа ма], по яс [по йас], зв’я зок [звйа зок], аль янс 
[ал’йанс], юр ба [йу р ба], в’юн [вйун], Нью-Йорк 
[н’йу йорк], з’єд на є мо [зйе д найе мо].

Крім то го, бу к во с по лу чен ня дж і дз ма ють та-
кож дво яке зна чен ня:

1) на ме жі пре фі к са і ко ре ня во ни по зна ча ють 
від по ві д но два зву ки [д]+[ж] і [д]+[з]: піджи в лен-
ня, пе редж ни в ний, надзви чай ний, відзна ка;

2) в ін ших по зи ці ях во ни по зна ча ють від по ві д-
но один звук — [‰] і [Ћ]: дже ре ло, джу н г лі, по го-
дже ний, за твер дже ний, дзві нок, ку ку ру дза.

Є свої осо б ли во с ті у вжи ван ні бу к ви ґ. До укра-
ї н сь ко го ал фа ві ту її за про ва див 1619 ро ку Ме ле тій 
Смо т ри ць кий (ра ні ше звук [ґ] пе ре да ва ли букво-
с по лу чен ням кг). У 1933 ро ці її бу ло ви лу че но 

Усі бу к ви мо ви, роз мі ще ні в пе в но му по ряд ку, 
на зи ва ють ся ал фа ві том (абе т кою).

У су час но му укра ї н сь ко му ал фа ві ті 33 бу к ви. 
Во ни роз та шо ва ні в та ко му по ряд ку і ма ють та кі 
на зви:

Аа — (а) Іі — (і) Тт — (те)
Бб — (бе) Її — (йі) Уу — (у)
Вв — (ве) Йй — (й) Фф — (еф)
Гг — (ге) Кк — (ка) Хх — (ха)
Ґґ — (ґе) Лл — (ел) Цц — (це)
Дд — (де) Мм — (ем) Чч — (че)
Ее — (е) Hн — (ен) Шш — (ша)
Єє — (йе) Оо — (о) Щщ — (ща)
Жж — (же) Пп — (пе) Ьь — (м’я кий знак)
Зз — (зе) Рр — (ер) Юю — (йу)
Ии — (и) Сс — (ес) Яя — (йа)

Роз та шу ван ня букв в ал фа ві ті тра ди цій не, ні-
якої за ко но мі р но с ті в ньо му не ма є. Йо го тре ба 
запа м’я та ти ме ха ні ч но.

Крім букв ал фа ві ту, в укра ї н сь ко му пись мі 
ви ко ри с то ву ють ще два спе ці а ль ні зна ки: апо ст-
роф (’) і знак на го ло су ( ).

За ал фа ві том роз мі щу ють сло ва в сло в ни ках, 
до ві д ни ках, ен ци к ло пе ді ях, кар то те ках, скла да ють 
спи с ки лю дей, рі з ні ка та ло ги то що. Це по ле г шує 
зна хо джен ня по трі б ної ін фо р ма ці ї.

Роз та шо ву ю чи сло ва за ал фа ві том, вра хо ву ють 
не тіль ки їх ні пе р ші бу к ви, а й усі на сту п ні. На-
при клад, тре ба по ста ви ти за ал фа ві том прі зви ща 
Ко валь, Ко ва ле н ко, Ко ва ль чук, Ко ва люк, Ко ва левсь-
кий, Ко валь сь кий. У всіх цих сло вах збі га ють ся 
пе р ші п’ять букв (Ко вал-). Шо с ти ми йдуть бу к ви 
ь, е, ю. В ал фа ві ті пер шою сто їть бу к ва е, по тім ь 
і на при кі н ці ю.

По рі в ню є мо сло ва з шо с тою бу к вою е: Ко ва лен-
ко і Ко ва лев сь кий — у них сьо ма бу к ва н і в. То му 
спо ча т ку за пи су є мо прі зви ще Ко ва лев сь кий (з сьо-
мою бу к вою в), по тім — Ко ва ле н ко (з сьо мою бу к-
вою н). Так са мо зі ста в ля є мо сло ва з шо с тою бу к-
вою ь і роз та шо ву є мо їх у та ко му по ряд ку: Ко валь, 
Ко валь сь кий, Ко ва ль чук. От же, спи сок за ал фа ві-
том на бу ває та ко го ви гля ду: Ко ва лев сь кий, Ко ва-
лен ко, Ко валь, Ко валь сь кий, Ко ва ль чук, Ко ва люк.

Апо строф (’) і де фіс (-) при роз та шу ван ні слів 
за ал фа ві том не вра хо ву ю ть ся. На при клад, в ал-
фа ві т но му ря ду зяб, з’я су ва ти, зять вра хо ва но 
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Не да в но я по за Ура лом
Блу кав і Го с по да бла гав,
Щоб на ша пра в да не про па ла,
Щоб на ше сло во не вми ра ло;
І ви б ла гав.

Т. Ше в че н ко. «Ма р ку Во вч ку»

Пі с ля трьох кра пок, які не за кін чу ють ре чен ня, 
а ли ше вка зу ють на пе ре ри в ча тість чи схви льо ва-
ність мо ви, пе р ше сло во пи шеть ся з ма лої бу к ви: 
Ніч… а чо вен — як срі б ний птах!.. (Є. Плу ж ник).

Ма ла бу к ва пи шеть ся та кож пі с ля зна ка пи-
тан ня й зна ка окли ку, як що во ни не за кін чу ють 
ре чен ня: О лю ди! лю ди не бо ра ки! На що зда ли ся 
вам ца рі? (Т. Ше в че н ко); В щи рім се р ці, в че с них 
гру дях — ві рю, знаю! — кві ти є! (В. Си мо не н ко); 
Го дин ник бив — що з ним? — зо всім не ту го ди-
ну (І. Жи ле н ко).

Як що зве р тан ня за кін чу єть ся зна ком окли ку, 
то пе р ше сло во пі с ля ньо го пи шеть ся з ве ли кої 
бу к ви: Ве ль ми по ва жа на па ні Оль го Фе до рі в но! Ви-
ба чай те, що від по ві даю на лист, не до ме не пи са-
ний (Ле ся Укра ї н ка).

У вла с них на звах з ве ли кої бу к ви мо жуть пи са-
ти ся всі сло ва або тіль ки пе р ше сло во.

З ве ли кої бу к ви пи шуть ся всі сло ва (крім за-
галь них на зв ти пу гро ма дя нин, до б ро дій, пан, пись-
мен ник, де пу тат, кра ї на, об ласть, мі с то, се ло, 
вули ця, мо ре, пла не та, зір ка і по д.):

1) в іме нах, прі зви щах, прі зви сь ках, псе в до ні-
мах лю дей: гро ма дя нин Гри го рій Пе т ро вич Ку це н-
ко, пись мен ник Іван Се ме но вич Hе чуй-Ле ви ць кий, 
Ле ся Укра ї н ка, Ка ме няр (про І. Фра н ка), князь 
Яро слав Му д рий; з ве ли кої бу к ви пи шуть ся та кож 
при свій ні при кме т ни ки, утво ре ні від вла с них на зв 
лю дей: Ше в че н ків «За по віт», Фра н ко ві «Ка ме ня-
рі», Ми хай ло ва кни ж ка, Оль жин брат;

2) у вла с них на звах мі фо ло гі ч них іс тот, пе р-
со на жів тво рів: бог Пе рун, Да ж бог, Зевс, Юпі тер, 
Антей, Дід Мо роз, Ба ба Яга Ко с тя на Но га, Че р-
во на Ша поч ка, Вовк, Ма льо ва ний Стовп, Ма в ка, 
Лісо вик, Пе ре ле с ник, До ля;

3) у клич ках тва рин: кінь Ор лик, ко ро ва Ряба, 
со ба ка Бу ян, со ба ка Бі лий Бім Чо р не Ву хо, кіт 
Жов те Око;

4) у вла с них ас т ро но мі ч них, гео гра фі ч них 
і топо ні мі ч них на звах: су зі р’я Ве ли ка Ве д ме ди-
ця (на род на на зва: Ве ли кий Віз), га ла к ти ка Мо-

як «на ці о на лі с ти ч ну». Та ким чи ном, звук [ґ] три-
ва лий час по зна ча в ся бу к вою г (га ва за мість ґа ва). 
1990 ро ку бу к ву ґ бу ло по ве р ну то до укра ї н сь ко го 
ал фа ві ту.

Бу к ва ґ пе ре дає на пись мі за д ньо ро то вий 
зімк не ний при го ло с ний. Зо к ре ма во на вжи ва-
єть ся (і ви мо в ля єть ся від по ві д ний звук) у та ких 
укра ї н сь ких сло вах: аґ рус, аґу (ви гук як зве р тан-
ня до не мо в ля ти, так са мо аґу сі, аґу ка ти), ва р-
ґа (гу ба), ґа ва, ґа з да, ґа ла ґан, ґа ла ма ґа ти, ґандж, 
ґа нок, ґа ту нок, ґвалт, ґе ґа ти, ґедзь, ґе л ґа ти, ґе л-
ґо та ти, ґе р ґе лі, ґе р ґо ті ти, ґе то, ґе шефт, ґзи ти ся, 
ґи ґ ну ти, ґи ла (гри жа), ґи р ли ґа, ґлей (за гу с лий сік 
на де ре вах), ґляґ, ґніт (у ла м пі), ґо ґе ль-мо ґель (але: 
гоголь-мо голь), ґо ґо ши ти ся (на ґо ґо ши ти ся), ґонт, 
ґон тар (але: Іван Гон та), ґо р ґо ля, ґра ти (на ві к-
ні), ґре ч ний, ґрунт (ґрун то вний, об ґру н ту ва ти 
та ін.), ґрунь, ґу дзик, ґу ля, дже р ґо ті ти, дже ре ґе-
лі, джи ґ ну ти, джи ґун, дзи ґа, дзи ґа рі, дзи ґ лик, дри-
ґа ти, ле ґінь, ма ґ лю ва ти, ма ма ли ґа, ре ми ґа ти, 
фіґлі-мі ґ лі, ху ґа, цуґ (цу ґом), шва ґер та в по хі д них
від них.

Мо же пи са ти ся бу к ва ґ або г в та ких сло вах: бі-
ґос і бі гос, бу це га р ня і бу це ґа р ня, га бе лок і ґа бе лок, 
ґе вал і ге вал, ґу ма і гу ма, ґу ра ль ня і гу ра ль ня, сно ви-
ґа ти і сно ви га ти, ху р ди ґа і ху р ди га, шми га і шми-
ґа (не до шми ги і не до шми ґи).

З бу к вою ґ пи шуть ся укра ї н сь кі прі зви ща, якщо 
во ни так ви мо в ля ють ся їх ні ми но сі я ми: Ґа ла ґан, 
Ґа ля тов сь кий, Ґжи ць кий, Ґлі єр, Ґре сь ко, Ґри ґа, Ґу-
дзій, Ґудзь, До ле н ґо, Шмі ґель сь кий то що.

Крім то го, че рез бу к ву ґ пе ре да єть ся ла тин сь ка 
лі те ра g у за пи са них укра ї н сь ки ми бу к ва ми ін шо-
мо в них ви сло вах, як фа та-мо р ґа на, пе р со на нон 
ґра та, аль тер еґо, ґуд бай, те р ра ін ко ґ ні та то що.

7. ВЖИ ВАН НЯ ВЕ ЛИ КОЇ БУ К ВИ
В укра ї н сь ко му ал фа ві ті роз рі з ня ють ся ма лі 

й ве ли кі бу к ви.
В офо р м лен ні те к с ту ве ли ка бу к ва вжи ва єть ся 

на по ча т ку пе в них йо го ча с тин.
З ве ли кої бу к ви пи шеть ся пе р ше сло во в ре чен-

ні, а та кож (не обо в’я з ко во) пе р ше сло во ко ж но-
го ря д ка у ві р шах: Од но го ра зу на моє за пи тан ня, 
яко го ав то ра ме ні слід чи та ти, щоб шви д ше на вчи-
ти ся укра ї н сь кої мо ви, Ше в че н ко жва во від по вів: 
«Ма р ка Во вч ка! Він один знає на шу мо ву!» (І. Тур-
ге нєв).
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бу к ви для під кре с лен ня по ва ги мо жуть пи са ти ся 
й на зви ін ших по сад: Мі ністр осві ти і на у ки Укра-
ї ни, По сол Фран ції, Ди ре к тор Ін сти ту ту укра ї н-
сь кої мо ви;

3) у на звах іс то ри ч них по дій, свят, зна мен них 
дат, по стів то що: Ве ли ка фра н цу зь ка ре во лю ція, 
епо ха Від ро джен ня, Хме ль нич чи на, Ру ї на, Се ми-
річ на вій на, Дру га сві то ва вій на, День не за ле ж но-
с ті Укра ї ни, День злу ки, Ве лик де нь, Рі з д во, По кро-
ва, Зе ле ні свя та, Ве ли кий піст, Спа сі в ка, Ма с ни ця 
тощо;

4) у на звах кон гре сів, кон фе ре н цій, до го во рів, 
най ва ж ли ві ших до ку ме н тів то що: Акт про го ло-
шен ня не за ле ж но с ті Укра ї ни, Кон сти ту ція Укра-
ї ни, Де кла ра ція прав лю ди ни, Ве р саль сь кий мир, 
Ялтин сь ка кон фе ре н ція;

5) у на звах, що бе руть ся в ла п ки: по вість «Тіні 
за бу тих пред ків», кі но фільм «Ка мін ний хрест», 
га зе та «У к ра їн сь ка га зе та», лі то пис «По вість 
вре м’я них літ», збі р ник за ко нів «Ру сь ка пра в да», 
ме даль «За бо йо ві за слу ги», ста н ція ме т ро «Ко н-
т ра к то ва пло ща», го тель «Зо ло тий ко лос», ви но 
«Пе р ли на сте пу», цу ке р ки «Пта ши не мо ло ко», ком-
па нія «Дже не рал мо то рс», то р го вий дім «Зи мо вий 
сад»; у по двій них на звах з ве ли кої бу к ви пи шеть-
ся та кож пе р ше сло во дру гої на зви: по вість «А н д-
рій Со ло вей ко, або Вче ніє світ, а не вче ніє — тьма», 
газе та «Дей лі те ле граф енд Мо р нінг по ст».

Про те з ма лої бу к ви пи шуть ся:
1) ча с т ки в прі зви щах, іме нах, гео гра фі ч них 

на звах ін шо мо в но го по хо джен ня: Шарль де Голль, 
Уль ріх фон Гут тен, Hур ед Дін, Па-де-Ка ле, Фондю-
Лак, Сен-е-Уаз, Фра н к фу рт-на-Май ні;

2) іме на, прі зви ща лю дей, гео гра фі ч ні на зви, 
що вжи ва ють ся як за га ль ні на зви: ме це нат, ре нт-
ген, ди зель, ма кі н тош, га лі фе, дон жу ан, йорк шир, 
бо с тон, сва ля ва;

3) при свій ні при кме т ни ки у фра зе о ло гі з мах 
та на у ко вих те р мі нах: арі а д ни на ни т ка, ахіл ле со ва 
п’я та, да мо к лів меч, про кру с то ве ло же, ар хі ме до ва 
спі раль, ба зе до ва хво ро ба, бе р то ле то ва сіль;

4) при кме т ни ки на -ський, утво ре ні від влас-
них на зв, як що во ни не вхо дять до яко їсь ін шої 
влас ної на зви: шев чен ків сь кі тра ди ції (але: Шев-
чен ків сь ка пре мія), ше к с пі рів сь кий стиль, езо пів-
сь ка мо ва, ки їв сь кі ву ли ці (але: Ки їв сь ка об ласть), 
пе т ри ків сь кий роз пис, опі ш нян сь ка де ко ра ти в на 
ке ра мі ка.

ло ч ний Шлях (на род на на зва: Чу ма ць кий Шлях), 
га лак ти ка Ве ли ка Ма гел ла но ва Хма ра, По ля р на 
зір ка, Мо ре Спо кою (на по ве р х ні Мі ся ця), Єв ро па, 
Во ли но-По діль сь ка ви со чи на, го ри Ка р па ти, Ли са 
го ра, Чо р не мо ре, При чо р но мо р’я, Змі ї ний ос т рів, 
озе ро Сві тязь, мі с це вість Пу ща-Во ди ця, за по ві д-
ник Бі ло ве зь ка Пу ща, Го ло сі їв сь кий ліс;

5) у на звах дер жав, те ри то рій, на се ле них пунк-
тів, ву лиць, бу ді вель то що: Укра ї на, Укра ї н сь ка 
На род на Ре с пу б лі ка, Спо лу че ні Шта ти Аме ри ки, 
Ре с пу б лі ка Поль ща, Ро сій сь ка Фе де ра ція, Да ле кий 
Схід, Зе ле ний Клин, Ки їв сь ка об ласть, Ста ви щен-
сь кий ра йон, мі с то Бі ла Це р к ва, се ло Го с т ра Мо ги-
ла, се ло Но ве Се ло, май дан Не за ле ж но с ті, Со фій-
сь ка пло ща, ву ли ця Яро сла вів Вал, ву ли ця До б рий 
Шлях, бу ль вар Ака де мі ка Ве р над сь ко го, Клов сь кий 
уз віз, жи т ло вий ма сив Ми кіль сь ка Сло бі д ка, Зо ло-
ті во ро та, Ан д рі їв сь ка це р к ва, Ма рі їн сь кий па лац; 
у сло вах Ба ть кі в щи на, Ві т чи з на, як що ці на зви 
рів но зна ч ні сло ву Укра ї на;

6) у на звах най ви щих дер жа в них уста нов 
Укра ї ни та між на ро д них ор га ні за цій: Вер хо в на 
Рада Укра ї ни, Ка бі нет Мі ні с т рів Укра ї ни, Кон-
сти ту цій ний Суд Укра ї ни, Вер хо в ний Суд Укра ї ни, 
Централь на Ра да, Ор га ні за ція Об’єд на них На цій, 
Ра да Без пе ки;

7) у на звах ре лі гій них по нять та бо го слу ж бо-
вих книг: Бог, Бо жа Ма ти, Син Бо жий, Свя тий 
Дух, Стра ш ний Суд, Бі б лія, Єван ге лія, Ко ран.

З ве ли кої бу к ви пи шеть ся тіль ки пе р ше 
слово:

1) у на звах рі з них уста нов, за кла дів, гро мад сь-
ких і по лі тич них ор га ні за цій: Мі ні с тер с т во осві ти 
і на у ки, На ці о на ль ний банк Укра ї ни, На ці о на ль на 
ака де мія на ук Укра ї ни, Мі ні с тер с т во зо в ні ш ніх еко-
но мі ч них зв’я з ків Укра ї ни, Дер жа в на те ле ра діо мо в на 
ком па нія Укра ї ни, Ки їв сь ка мі сь ка дер жа в на ад мі ні-
с т ра ція, На ці о на ль на спі л ка пись мен ни ків Укра ї ни, 
Ки їв сь кий ака де мі ч ний укра ї н сь кий дра ма ти ч ний 
те атр ім. І. Фра н ка, На ці о на ль на опе ра Укра ї ни, 
Ки їв сь ка се ре д ня шко ла № 189, Центра ль ний ко мі-
тет проф спі л ки пра ців ни ків осві ти та на у ки Укра-
ї ни, Укра ї н сь ка ре с пу б лі кан сь ка пар тія, Фе де ра ція 
то ва риств зв’я з ків із за ру бі ж ни ми краї на ми;

2) у на звах най ви щих дер жа в них по сад Укра-
їни та між на ро д них по сад: Пре зи дент Укра ї ни, 
Го ло ва Вер хо в ної Ра ди Укра ї ни, Ге не ра ль ний про ку-
рор Укра ї ни, Ге не ра ль ний се к ре тар ООH; з ве ли кої 
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Зу бних тве р дих не сви с тя чих є 4: [д], [т], [л], 
[н]; зу бних тве р дих сви с тя чих теж є 4: [с], [ц], [з], 
[Ћ]; це ж сто су єть ся й від по ві д них м’я ких при го-
ло с них; так са мо є 4 ши п ля чі [ш], [ч], [ж], [‰]; 
4 за д ньо ро то ві: [ґ], [к], [г], [х]; бу ло б і гу б них 4: 
[м], [в], [п], [б], [ф], як би не п’я тий за по зи че ний 
звук [ф]. По за «че т ві р ка ми» за ли ша ють ся ли ше 
зву ки [р], [р’], [й].

За па м’я та ти рі з ні гру пи при го ло с них мо ж на 
за та ки ми ви сло ва ми: со но р ні — ми ви ни ли рій; 
дзві н кі — бу де го же бе дзю у джа зі; глу хі — усе 
це ка фе «Птах і ча ша»; гу б ні — ма в па Буф; зу б-
ні — де ти з’їси ці ли ни та ще звук [дз]; ши п ля чі — 
ще їжджу; сви с тя чі — сце їз дзу (в ди тя чій ви мо-
ві); за д ньо ро то ві — ху ґа гу ка.

9. ВИ МО ВА І ПРА ВО ПИС СО НО Р НИХ,
ДЗВІ Н КИХ ТА ГЛУ ХИХ
Со но р ні при го ло с ні, як і го ло сні, у будь-якій 

пози ції зав жди ви мо в ля ють ся чі т ко. Со но р ний 
при го ло с ний [в] ні ко ли не упо ді б ню єть ся до глу-
хо го [ф], у кін ці сло ва й пе ред при го ло с ни ми 
він у ви мо ві, на впа ки, на бли жа єть ся до го лос-
но го [у]. На при клад, ви мо в ля є мо [стаў], [кроў], 
[рукаў], [ла ў ка], [то ў с тий], а не «стаф», «кроф», 
«ру каф», «лаф ка», «то ф с тий».

Дзві н кі при го ло с ні ні ко ли не втра ча ють сво-
єї дзві н ко с ті, тоб то не оглу шу ю ть ся. На при клад, 
у кін ці сло ва ви мо в ля є мо [дуб], [мед], [корж], 
а не «дуп», «мет», «корш»; пе ред на сту п ним глу-
хим — [ду б ки], [сте ж ка], [мо г ти], а не «ду п ки», 
«сте ш ка», «мо х ти».

Ви ня ток ста но вить звук [г] у сло вах лег ко, во г-
ко, ні г ті, кі г ті, дьо г тю, ді г тяр, де він пе ред на сту-

ПРИ ГО ЛО С НІ ЗВУ КИ І ЇХ ПРА ВО ПИС

8. КЛА СИ ФІ КА ЦІЯ ПРИ ГО ЛО С НИХ
ЗВУ КІВ
В укра ї н сь кій мо ві 32 при го ло с ні зву ки. Один 

від од но го во ни від рі з ня ють ся, як уже бу ло ска-
за но, за уча с тю то ну й шу му, за мі с цем пе ре по ни, 
за спо со бом по до лан ня пе ре по ни та за па ла та лі за-
ці єю (тве р дий чи м’я кий).

Си с те ма при го ло с них укра ї н сь кої мо ви за ци-
ми озна ка ми має та кий ви гляд: з. — зі мк не ні, щ. — 
щі лин ні, з.-щ. — зі мк не но-щі лин ні (таб л. 1).

Під не бін ні зву ки [‰], [ж], [ч], [ш] на зи ва-
ють ще ши п ля чи ми. Зу бні тве р ді [Ћ], [з], [ц], [с] 
та м’я кі [Ћ’], [з’], [ц], [с] на зи ва ють ще сви с тя чи-
ми. Ши п ля чі і зу бні ста но в лять па ри: [‰] — [Ћ], 
[ж] — [з], [ч] — [ц], [ш — с].

У роз по ді лі зву ків за роз ря да ми спо сте рі га ють-
ся та кі за ко но мі р но с ті.

Со но р них (як що не вра хо ву ва ти м’я ких), як і го-
ло сних, є 6: [м], [в], [н], [л], [р], [й]. Дзвін ких (теж 
без м’я ких) є 8: [б], [д], [Ћ], [з], [‰], [ж], [ґ], [г], 
але 2 з них [Ћ] і [‰] утво ре ні з еле мен тів ін ших 
зву ків: по ча ток ста но вить про ри в ний [д], про до в-
жен ня — від по ві д но щі лин ні [з] і [ж]. Глу хих (так 
са мо без м’я ких) є 9: [п], [ф], [ц], [с], [ч], [ш], [к], 
[х], але 2 з них [ц] і [ч] (як і у дзві н ких) утво ре ні 
з еле ме н тів ін ших зву ків: по ча ток ста но вить про-
ри в ний [т], про до в жен ня — від по ві д но щі лин ні [с] 
і [ш], а звук [ф] — за по зи че ний.

Дзві н кі і глу хі ста но в лять па ри: [б] — [п], [д] — 
[т], [Ћ] — [ц], [з] — [с], [‰] — [ч], [ж] — [ш], [ґ] — 
[к], [г] — [х]. Па ри не має ли ше звук [ф], бо він 
за по зи че ний.

Таблиця 1

За участю тону 
й шуму

За місцем і способом творення

губні зубні тверді зубні м’які піднебінні задньо-
ротові

з. щ. з. з. щ. щ. з. з. щ. щ. з. щ. щ. з. щ.

сонорні [м] [в] [н] — [л] [н’] — [л’] [рр’] [й] — —

дзвінкі [б] — [д] [Ћ] [з] [д’] [Ћ’] [з’] [‰] [ж] [ґ] [г]

глухі [п] [ф] [т] [ц] [с] [т’] [ц’] [с’] [ч] [ш] [к] [х]

[‰] [Ћ]
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М’я ки ми в будь-якій по зи ції мо жуть бу ти лише 
зу бні при го ло с ні [д], [т], [з], [дз], [с], [ц], [л], 
[н] (їх 8): оже ледь, мить, скрізь, ґедзь, кі нець, сіль, 
день, дя дь ко, бли зь ко, юна ць кий, ку з ня [ку з’н’а], 
сніг [с’н’іг].

При го ло с ний [р] м’я ким мо же бу ти тіль ки пе-
ред го ло сни ми: ряд [р’ад], дрюк [др’ук], річ ка [р’іч-
ка], ла рьок [ла р’ок]. У кін ці сло ва й пе ред при го ло-
с ни ми він зав жди тве р дий: ко б зар, бур (від бу ря), 
гір кий, чо ти р ма (хоч чо ти рьох).

Звук [й] зав жди м’я кий (при йо го ви мо ві се ред-
ня ча с ти на язи ка під ні ма єть ся до твер до го під не-
бін ня): яс к ра вий [йа с к ра вий], рай ду га. То му пі с ля 
ньо го ні ко ли не бу ває зву ка [и], а мо же бу ти тіль ки 
[і]: краї [крайі], На ді їн [на д’ійін].

Ін ші при го ло с ні бу ва ють ли ше тве р ди ми або 
по м’я к ше ни ми.

Гу б ні ([м], [в], [п], [б], [ф]), ши п ля чі ([ш], [ч], 
[ж], [‰]), за д ньо ро то ві ([ґ], [г], [к], [х]) у кін ці 
сло ва і пе ред на сту п ним при го ло с ним зав жди тве-
р ді: го луб, степ, ніч, на встіж, об лич (від об лич чя), 
сі м’я [с’і м йа], ве р ф’ю [ве р ф йу], рі ж те, по ста в-
те (хоч за бу дь те, ки нь те), Лу к’ян [лу к йан], Х’юс-
тон, Рей к’я вік.

По м’я к ше ни ми ці при го ло с ні бу ва ють ли ше 
перед го ло сни ми — най ча с ті ше пе ред [і]: мі с то 
[м’іс то], світ [с’в’іт], пі р’я [п’і р йа], ве чір [ве ч’ір], 
гіл ка [г’і л ка], шкі ра [шк’і ра]; рі д ше — пе ред [а], 
[у]: свя то [с’в’а то] і [с’вйа то], ма в пя чий [ма ў п’а-
чий] і [ма ў п йа чий], бю ро [б’у ро] і [бйу ро], кю вет 
[к’у вет] і [кйу вет], збіж жя [зб’і ж’ж’а] і [зб’іж жа], 
ніч чю [н’і ч’ч’у] і [н’іч чу].

При го ло с ні пе ред [е], як пра ви ло, зву чать твер-
до: зе м ля — зе м лею, день — днем. М’я ки ми пе ред 
[е] (на пись мі є) во ни бу ва ють ли ше в чи с лі в ни-
ку тре тє, у при кме т ни ках ти пу си нє, да в нє, осін нє 
та пі с ля по дов же них м’я ких, як у сло вах жит тє-
вий, зна чен нє вий.

При го ло с ні пе ред [и] зав жди тве р ді, а пе ред 
[і] — м’я кі або по м’я к ше ні: дим — дім, си ла — сі ла, 
лис — ліс, бик — бік, кит — кіт, чи т ка — чі т ко.

11. ВЖИ ВАН НЯ М’Я КО ГО ЗНА КА
М’я кий знак вжи ва єть ся для по зна чен ня м’я-

ко с ті при го ло с них (він не «по м’я к шу є», як ча сом 
по ми л ко во ка жуть, а по зна чає м’я кість).

М’я кий знак ста вить ся тіль ки пі с ля зу бних д, т, 
з, с, ц, л, н, як що во ни ви мо в ля ють ся м’я ко: мідь, 

п ним глу хим ви мо в ля єть ся як х: [ле х ко], [во х ко] 
і т. д. На пи сан ня бу к ви [г] у цих сло вах пе ре ві ря-
ємо за до по мо гою та ких форм: ле ге нь ко, во ло га, 
ніготь, кі готь, дьо готь.

Звук [з] у пре фі к сах з-, роз-, без- пе ред на сту п-
ним глу хим іно ді мо же ви мо в ля ти ся як [с]: зсу ну-
ти — [ссу ну ти], роз ку си ти — [ро с ку си ти], без пе-
ка — [бе с пе ка]; а в двох сло вах вза га лі не чу єть ся: 
роз са да [ро са да], роз сіл [ро с’іл].

Про те в пре фі к сах роз-, без- зав жди пи шеть ся 
бу к ва з не за ле ж но від ви мо ви: роз клад, роз су ну-
ти, роз жи ти ся, без сил ля, без хма р ний, без шу м ний.

Пре фікс з- не за ле ж но від ви мо ви по зна ча єть ся 
пе ре ва ж но бу к вою з: зси па ти, зці ди ти, зчи ни ти, 
зши ти. Ли ше пе ред к, ф, п, т, х («ка фе «Птах») 
він і на пись мі пе ре хо дить у с-: скла с ти, сфо то г ра-
фу ва ти, спи та ти, сти с ну ти, схва ли ти.

У сло вах на тхну ти, на тхне ний, на тхнен ний, 
на тхнен ня від по ві д но до ви мо ви пи шеть ся бу к-
ва т (хоч на ди х ну ти, на ди ха ти).

Глу хі при го ло с ні пе ред на сту п ним дзві н ким 
упо ді б ню ють ся до па р них дзві н ких. Це від бу ва єть-
ся в та ких де ся ти не за по зи че них сло вах: бо ро ть ба 
[бо ро д’ба], мо ло ть ба [мо ло д’ба], про сь ба [про з’ба], 
лі ч ба [л’і ‰ ба], Ве лик де нь [ве ли ґ ден’], по всяк ден-
ний [по вс’а ґ ден ний], як би [йа ґ би], ая к же [айа ґ же], 
от же [одже], ось де [оз’де]; а та кож в ін шо мо в них 
сло вах во к зал, ек за мен, рю к зак, ане к дот, фу т бол, 
ай с берґ то що. Сло ва «кі сь ба», що як при клад на-
во дить ся в де яких по сі б ни ках, в укра ї н сь кій мо ві 
не ма, є ко со ви ця, ко сін ня.

Пе ред со но р ни ми глу хі при го ло с ні не змі ню-
ють ся: кри га [кри га], при смерк [при смерк], п’ят-
ни ця [пйа т ни ц’а].

Ко ли при го ло с ний звук чу єть ся не ви ра з но і ви-
ни кає сум нів, яку бу к ву пи са ти, тре ба так змі ни ти 
сло во або ді бра ти до ньо го та ке спо рі д не не, щоб 
пі с ля сум ні в но го при го ло с но го сто яв го ло сний 
чи со но р ний. На при клад, пи ше мо мо ло ть ба, бри з-
ка ти, от же, бо мо ло ти ти, бри з ну ти, отож.

Як що на пи сан ня сло ва не мо ж на пе ре ві ри ти 
та ким чи ном (на при клад, ме ре х ті ти, призь ба), 
то слід зве р ну ти ся до ор фо гра фі ч но го сло в ни ка.

10. ТВЕ Р ДІ І М’Я КІ ПРИ ГО ЛО С НІ
При го ло с ні зву ки в укра ї н сь кій мо ві бу ва ють 

тве р ді та м’я кі, на при клад: бу л ка — бу ль ка, лук — 
люк, тин — тінь. При цьо му ді ють та кі пра ви ла.
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В укра ї н сь ких вла с них на звах м’я кий знак перед 
я не вжи ва єть ся: На та ля, Те тя на, Уля на, Оме лян, 
Ка сян, Се ва с тян, Ка ся не н ко, Дя че н ко, Тре тяк.

12. ВЖИ ВАН НЯ АПО СТРО ФА
Апо строф пи шеть ся пе ред я, ю, є, ї. Апо строф 

по ка зує, що на сту п ні бу к ви я, ю, є, ї по зна ча ють 
два зву ки [йа], [йу], [йе], [йі] пі с ля твер до го при-
го ло с но го.

У не за по зи че них сло вах апо строф ста вить ся:
1) пі с ля гу б них м, в, п, б, ф тіль ки то ді, ко ли 

во ни сто ять на по ча т ку ко ре ня, пі с ля го ло сно го 
або пі с ля р: в’юн, п’я в ка, б’є, м’я та, В’я че слав, зв’я-
зок (бо в’я за ти), роз м’я к ну ти (бо м’я кий), здо ро-
в’я, сі м’я, де ре в’я ний, по лу м’я ний, со ло в’ї, со ло в’єм, 
пів’яб лу ка, на пів’ява, Про ко п’юк, ар ф’яр, че р в’як, 
сур м’я ний (але: свя то, рі з д вя ний, ду х мя ний, ру т-
вя ний, тьмя ний, ма в пя чий, мо р к вя ний — не на по-
ча т ку ко ре ня, не пі с ля го ло сно го і не пі с ля р);

2) пі с ля р, як що да лі чу єть ся звук [й]: 
бур’ян [бур йан], до ві р’я, пі р’ї н ка, по по дві р’ю (але: 
бу ря [бу р’а], по ві т ря, га ря чий, ря д но);

3) пі с ля пре фі к сів та ча с тин сло ва, що за кін-
чу ють ся на будь-який при го ло с ний: з’я су ва ти, 
об’єд на ний, під’їха ти, ро з’ю ше ний бе з’я зи кий, 
між’я рус ний, ди т’я с ла, Мін’юст (Мі ні с тер с т во 
юс ти ції), па н’є в ро пей сь кий.

У де яких по сі б ни ках для ілю с т ра ції вжи ван-
ня апо стро фа по да ють не пра ви ль ні фо р ми слів 
«двох’я ру с ний», «трьо х’я ру с ний». Пра ви ль но 
ці сло ва зву чать дво яру с ний, три яру с ний (так 
само, як і дво по ве р хо вий, три по ве р хо вий) — у цих 
фо р мах апо строф не по трі б ний.

Пе ред а, о, у, е, і пі с ля пре фі к сів та ча с тин сло-
ва апо строф не ста вить ся, хоч у ви мо ві ці зву ки 
й не зли ва ють ся: зе ко но ми ти, зо ра ти, без імен ний, 
пед ін с ти тут, держ ар бі т раж.

У сло вах ін шо мо в но го по хо джен ня апо строф 
ста вить ся пі с ля гу б них, ши п ля чих, за д ньо ро то вих 
та р, як що да лі чу єть ся [й]: П’є монт [пйе монт], 
Б’ю ке нен, Рі в’є ра, В’я зем сь кий, Ру м’я н цев, об’єкт, 
ін тер в’ю, ком п’ю тер, Ру ж’є, Ш’єр, Г’я та, Ло н г’їр, 
Джок’я ка р та, Х’ю с тон, Мо н те с к’є, Лу к’ян (і по-
хі д ні Лу к’я не н ко, Лу к’я ні в ка то що), ба р’єр, Фу р’є, 
а та кож пі с ля пре фі к са в сло вах ад’ю тант, ін’є к-
ція, кон’ю н к ту ра, кон’ю н к ти віт.

Пі с ля зу бних д, т, з, с, ц, л, н пе ред я, ю, є, ї, 
як що да лі чу єть ся звук [й], ста вить ся м’я кий знак, 

мазь, ко лись, ра нець, тінь, ни зь ко, про сь ба, ко за-
ць кий, ба дьо рий, ті ньо вий, по рть є ра, ка нь йон.

Зо к ре ма м’я кий знак пи шеть ся від по ві д но 
до ви мо ви при го ло с них:

1) у су фі к сах -ськ-, -цьк-, -зьк-: во лин сь кий, 
до не ць кий, кри во рі зь кий, вій сь ко, хло п чи сь ко, люд-
сь кість, Луцьк, Лу ганськ, по-то ва ри сь ко му; але 
м’я кий знак не пи шеть ся у сло вах ба с кий, жа с кий, 
пло с кий, бо я з кий, в’я з кий, ко в з кий, рі з кий — у них 
не ма на зва них су фі к сів, є ли ше су фікс -к-, і при го-
ло с ні в них ви мо в ля ють ся тве р до;

2) у су фі к сах -еньк-, -оньк-, іньк-: ру че нь ки, 
го лі во нь ка, сві же нь кий, га р ню сі нь кий.

Пі с ля р м’я кий знак ста вить ся ли ше пе ред о: 
ла рьок (хоч ла р ки), трьох, за брьо ха ний. Ви ня ток 
ста но вить на пи сан ня псе в до ні ма Горь кий (у ви мо-
ві [го р кий]).

М’я ким зна ком не по зна ча єть ся м’я кість при-
го ло с них пе ред м’я ки ми, по м’я к ше ни ми й ши п ля-
чи ми при го ло с ни ми: ку з ня, ра дість, сві т ло, цвях, 
уман сь кий, Ума н щи на (хоч Умань), про мі н чик (хоч 
про мінь), без ба т че н ко (хоч ба ть ко), Пан че н-
ко (хоч Пань ко).

Як ви ня ток, м’я кий знак пе ред м’я ки ми, по-
м’як ше ни ми й ши п ля чи ми пи шеть ся:

1) для по зна чен ня м’я ко го [л’]: їда ль ня, по діль-
сь кий, па ль ці, бі ль ший, Ми ха ль че н ко, Ко ро ль чук;

2) у не пря мих від мі н ках імен ни ків і в при свій-
них при кме т ни ках, як що м’я кий знак є в по ча т ко-
вій фо р мі: скри нь ка — в скри нь ці, ня нь ка — ня нь ці, 
ки ць ка — ки ць ці, Ку зь ма — Ку зь мі, Зі нь ка — Зі нь-
чин, Ори сь ка — Ори сь чин (але: ха ти н ка — в ха ти-
н ці, ка з ка — в ка з ці, Ма ла н ка — Ма ла н чин);

3) у діє сло вах на -ться, а та кож в ін ших діє слі-
в них фо р мах, як що м’я кий знак є у фо р мі без -ся: 
вчить ся, бу ду єть ся, бу ду ють ся, ки нь ся (і киньсь), 
по чи сть ся, під но сь ся (але: під ніс ся, тряс ся, бо під-
ніс, тряс); а та кож: ві зь ми — ві зь міть.

4) у сло вах тьмя ний, різь бяр, нянь чи ти, бри нь-
ча ти.

У сло вах ін шо мо в но го по хо джен ня м’я ким 
зна ком по зна ча єть ся м’я кість зу бних при го ло с них 
та кож пе ред й, я, ю, є, ї та в ін ших ви па д ках від-
по ві д но до лі те ра ту р ної ви мо ви: ка нь йон, мі ль йон, 
кон до ть єр, ба ре ль єф, по рть є ра, па сь янс, до сьє, 
еска д ри лья, Нью-Йорк, Ла ву а зьє, Ка сь я нов, Дья ко-
нов, Тре тья ков, По ло зь єв, ас фальт, бю ле тень (але: 
ма дяр, ню анс, дю на, люкс, Цю рих, Аля с ка).
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По дов жу єть ся при го ло с ний н у на го ло ше них 
су фі к сах -енн-, -анн- при кме т ни ків і при слі в ни-
ків, що озна ча ють ве ли ку мі ру яко с ті: не скін чен ний, 
не при ми рен ний, не до то р кан ний, не здо лан ний, не-
ска зан ний, стра шен ний, здо ро вен ний, чи с лен ний, 
не скін чен но, не ска зан но, стра шен но.

По дов жу єть ся при го ло с ний н і в на го ло ше них 
су фі к сах при кме т ни ків-ста ро с ло в’я ні з мів: свя-
щен ний, бла го сло вен ний, бла жен ний, ог не нний, 
мер зен ний, а та кож: бо же с т вен ний.

Але ні ко ли не по дов жу єть ся при го ло с ний н 
у су фі к сах діє при к ме т ни ків: не до то р ка ний, не-
сказа ний, не скін че ний, ви хо ва ний, на ма льо ва ний, 
при ре че ний, зі бра ний, за хо п ле ний, да ний, на пи-
са ний. Не по дов жу єть ся при го ло с ний н, зо к ре ма 
й у при кме т ни ках юний, ша ле ний, ска же ний, жа-
да ний, не жда ний.

В імен ни ках на -ість, утво ре них від при кмет-
ни ків, на пи сан ня -нн- або -н- збе рі га єть ся: не-
скін чен ність, не при ми рен ність, не здо лан ність, 
ме р зен ність; ста ран ність, але: при ре че ність, ви-
хо ва ність, зі бра ність, за хо п ле ність, юність.

В укра ї н сь кій мо ві по дов жу ють ся м’я кі зу бні 
та по м’я к ше ні ши п ля чі, як що во ни сто ять між 
дво ма го ло сни ми:

1) в імен ни ках се ре д ньо го ро ду (крім тих, 
що озна ча ють на зви ма лих іс тот): жит тя [жи-
т’т’а], знан ня, зна ряд дя, ко лос ся, мо туз зя, гіл ля, 
збіж жя [зб’і ж’ж’а], клоч чя, під да ш шя (але: те ля, 
ко ше ня);

2) в ору д но му від мі н ку од ни ни імен ни ків жі-
но чо го ро ду пе ред за кін чен ням -ю: сіл лю, мі ц цю, 
мід дю, тін ню, віс сю, ніч чю, по до рож жю, ту ш-
шю (але: ра ді с тю, жо в чю);

3) у сло вах Іл ля, суд дя, ріл ля, по ро діл ля, стат-
тя, бад дя, зран ня, спро сон ня, на вман ня, попід-
тинню, по під ві кон ню.

Як що м’я кий при го ло с ний сто їть не між дво-
ма го ло сни ми, то по дов жен ня не від бу ва єть ся: 
ба жань (хоч ба жан ня), об лич (хоч об лич чя), по-
діль сь кий (хоч По діл ля), ща с тя (хоч жит тя), 
По во л жя (хоч За по ріж жя), Ке р чю (хоч річ чю), 
не х во ро щю [не х во ро ш ч’у] (хоч піч чю).

Ви ня ток ста но вить діє сло во ллю, ллєш і т. ін., 
у яко му звук [л’] по дов жи в ся на по ча т ку сло-
ва (не між дво ма го ло сни ми).

В імен ни ках стат тя, бад дя, по ро діл ля не ма по-
дов жен ня в ро до во му від мі н ку мно жи ни: ста тей, 

а не апо строф: Нью-Йорк, Сьєр ра-Ле о не, Льєж, 
Тан га нь ї ка, по рть є ра, па сь янс, до сьє, Дья ко нов, 
Іль ю шин.

Не пи ше мо апо стро фа в тих ін шо мо в них сло-
вах, де бу к ви я, ю, є по зна ча ють м’я кість або по-
м’я к шен ня по пе ре дньо го при го ло с но го: бю ро [б’у-
ро], бю ле тень, бязь, мю рид, мю зик-хол, пю пітр, 
фю зе ляж, рю к зак, Вюр тем бе рґ, Вя зь ма, Кя х та, 
Гю го, Кю рі, Пє ш ков, Рю кю та ін. (хоч у ви мо ві в та-
ких сло вах мо же чу ти ся звук [й]: [б’у ро] і [бйу ро], 
[б’аз’] і [бйаз’]).

13. ПО ДОВ ЖЕ НІ ПРИ ГО ЛО С НІ ЗВУКИ
І ПО ЗНА ЧЕН НЯ ЇХ НА ПИСЬ МІ
По дов же ні при го ло с ні зву ки на пись мі по зна-

ча ють ся дво ма од на ко ви ми бу к ва ми. По дов жен ня 
при го ло с них в ос но вах слів від бу ва єть ся з рі з них 
при чин.

При го ло с ні по дов жу ють ся вна слі док збігу 
одна ко вих зву ків на ме жі ча с тин сло ва (од на 
час ти на сло ва за кін чу єть ся, а дру га по чи на єть ся 
на той са мий при го ло с ний):

1) пре фікс + тві р на ос но ва (ос но ва, від якої тво-
рить ся сло во): над дні п рян сь кий, без зб рой ний, роз зи-
ра ти ся, об бі г ти, вве че рі, зза ду, без за пе ре ч ний, воз-
з’є д на ний, контр ре во лю ція, ім мі г ра ція, ін но ва ція;

2) тві р на ос но ва з кі н це вим н + су фікс н: за кон-
ний, осін ній, ран ній, що ден ний, гу ман ний, пись мен-
ний, ве р шин ний, за кон ність, що ден ник, ві кон ни ця, 
Він ни ця; але: бу к ве ний (букв+е+ний), ка за р ме-
ний (ка зарм+е+ний), по ре фо р ме ний, юний, юність, 
скля ний, оло в’я ний, де ре в’я ний, ка чи ний (та ко го 
збі гу двох н тут не ма);

3) діє слі в на фо р ма з кі н це вим с + ча с т ка ся: 
під ніс ся, пас ся, тряс ся, роз ріс ся;

4) у скла д них сло вах: трьох сот ти ся ч ний, 
пів ві к на, юн нат (юний на ту ра ліст), страй к-
ком (страй ко вий ко мі тет), військ ко мат (вій сь ко-
вий ко мі са рі ат).

Збі ги при го ло с них ста ли ся та кож вна слі док 
різ них змін зву ків.

У сло вах ти пу ко зач чи на, До неч чи на, Ні меч-
чи на, що по хо дять від слів ко за ць кий, до не ць кий, 
німе ць кий (у яких є су фікс -цьк-), по дов жу єть ся 
при го ло с ний ч. По дов жу ють ся при го ло с ні та кож 
у сло вах сса ти, бо в ва ні ти, лля ний (або льня ний), 
ов ва; остан ній, ста ран ний, при та ман ний, за хлан-
ний і по хі д них.
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14. ЧЕР ГУ ВАН НЯ ПРИ ГО ЛО С НИХ
Іно ді при тво рен ні сло ва або йо го від мі ню ван ні 

за мість од но го зву ка з’яв ля єть ся ін ший, тоб то від-
бу ва єть ся чер гу ван ня зву ків.

Най по ши ре ні ши ми в укра ї н сь кій мо ві є та кі 
чер гу ван ня при го ло с них (тоб то пе ре не сен ня міс-
ця пе ре по ни на шля ху ви ди ху ва но го по ві т ря від 
за д ньої ча с ти ни ро то вої по ро ж ни ни на зу би і під-
не бін ня):

1) г — з — ж: но га — но зі — ні ж ка, друг — дру-
зі — дру же, мо г ти — мо жу, ка за ти — ка жу;

2) к — ц — ч: ру ка — ру ці — руч ка, рік — у ро-
ці — рі ч ний, кли ка ти — кли чу, ву ли ця — ву ли ч ний;

3) х — с — ш: ву хо — у ву сі — ву ш ко, рух — у ру-
сі — ру ши ти, ко ли ха ти — ко ли шу, пи са ти — пи шу;

4) ґ — дз — дж: ґе р ли ґа — ґе р ли дзі — ґе р ли дж-
ка, Ґри ґа — Ґри дзі — Ґри джин.

Про те за мість за ко но мі р но го ч ви мо в ля єть- 
ся й пи шеть ся ш у сло вах ру ш ник, ру ш ни ця, дво-
ру ш ник (від ру ка), мі ро ш ник (від мі р ка), то рі ш-
ній (від то рік), со ня ш ник (від со н це), се р де ш ний 
«бі до ла ш ний» (від се р це, але: се р де ч ний «се р це-
вий», «щи рий»). В ін ших по ді б них ви па д ках не-
за ле ж но від ви мо ви пи шеть ся бу к ва ч: мо ло ч ний, 
пше ни ч ний, со ня ч ний, яч ний, яє ч ня.

У діє слі в них ос но вах, крім то го, чер гу ють ся 
ще та кі при го ло с ні:

1) д — дж: хо ди ти — хо джу, по хо джа ти (ви-
нят ки: за ва ди ти — за ва жа ти, при ви ді ти ся — уви-
жа ти ся);

2) зд — ждж: їз ди ти — їжджу, пе ре їжджати;
3) зк — жч: бря з ка ти — бря ж ча ти;
4) т — ч: пла ти ти — пла чу, роз пла чу ва ти ся;
5) ст — щ: пу с ти ти — пу щу, ви пу ще ний;
6) ск — щ: трі с ка ти — трі ща ти.
В ін ших ча с ти нах мо ви чер гу єть ся д — ж (а не 

д — дж, як у діє сло вах): ого ро ди ти — ого ро жа, 
уро ди ти — уро жай, пе ре хо ди ти — пе ре хо жий, по-
го да — по го жий, пра в да — спра в ж ній.

15. ЗМІ НИ ПРИ ГО ЛО С НИХ ПРИ
ДО ДА ВАН НІ СУ ФІ К СІВ -СЬК(ИЙ), -СТВ(О)
При тво рен ні слів за до по мо гою су фі к сів -ськ-, 

-ств- при го ло с ні на сти ку тві р ної основи і су фі к са 
мо жуть за зна ва ти змін.

Зли ва ють ся в один звук та кі при го ло с ні (і це 
по зна ча єть ся на пись мі):

1) г, з, ж + с = з: Буг + ський = бу зь кий, Ка в каз + 

ба дей, по ро ді лей. Річ у тім, що в да в ній укра ї н сь-
кій мо ві в усіх на зва них ви ще ви па д ках пі с ля м’я-
ко го при го ло с но го ви сту пав звук [й], на при клад: 
[су д’йа], [ста т’йа], [т’і н’йу], [жи т’йа]. Зго дом звук 
[й] упо ді б ни в ся до по пе ре дньо го м’я ко го: [су д’д’а], 
[ста т’т’а], [т’і н’н’у], [жи т’т’а]. Там, де пе ред ним бу-
ло вже два або бі ль ше при го ло с ні, звук [й] ви пав: 
[йу н’і с’т’йу] — [йу н’і с’т’у], [жо ў ч’йу] — [жо ў ч’у]. 
Пі с ля гу б них та р звук [й] за ли ши в ся: [кро в йу], 
[ма т’і р йу] (пи ше мо: кро в’ю, ма ті р’ю). За ли ши в ся 
звук [й] і в сло во фо р мах ста тей, ба дей, по ро ді-
лей (то му що між по пе ре днім при го ло с ним і ним 
з’яв и в ся вста в ний е, як у сло вах зе м ля — зе мель, 
пі с ня — пі сень).

У сло вах ін шо мо в но го по хо джен ня при го-
лосні у ви мо ві, як пра ви ло, не по дов жу ють ся: [го-
ла н’д’ійа], [ма ро ко], [то на], але на пись мі бу к ви 
мо жуть по дво ю ва ти ся від по ві д но до на пи сан ня 
цих слів в ін ших мо вах.

По дво єн ня букв по слі до в но збе рі га єть ся тіль ки 
у вла с них на звах та по хі д них від них сло вах: Гол лан-
дія, гол ла нд сь кий, Ма ро к ко, ма ро к ка нець, Да р да-
нел ли, да р да нелль сь кий, Міс сі сі пі, Апен ні ни, Фі ліп-
пі ни, Він ні пег, Кан бе р ра; Буд да, буд дизм, Шил лер, 
Ді к кенс, Уатт, Тор рі чел лі, Кас са н д ра, Оді ссей.

У за га ль них на звах ін шо мо в но го по хо джен ня 
бу к ви зви чай но не по двою ють ся: клас, гру па, каса, 
су ма, лі б ре то, ін тер ме цо, ба ро ко, шо се, ко ло са-
льний.

По дво єн ня букв збе рі га єть ся ли ше в та ких за-
га ль них на звах: тон на, ман на, ван на, ма дон на, 
бон на, пан но, брут то, нет то, мот то, ві лла, мул-
ла та в рід ко вжи ва них: ан на ли, пен ні, білль, бул ла, 
ду р ра, мі р ра (усьо го 17 слів). У та ких ін шо мо в них 
сло вах, як: контр ре во лю ція, ір ра ці о на ль ний, сюр-
ре а лізм, ім мі г ра ція, ін но ва ція, ап пе р це п ція — збіг 
при го ло с них ста в ся на ме жі пре фі к са і ко ре ня.

В укра ї ні зо ва них за по зи че них іме нах бу к-
ви зви чай но не по двою ють ся: Ава кум, Іно ке н тій, 
Іпо лит, Ка лі с т рат, Ки ри ло, Пи лип, Са ва, Са ва тій; 
Агне са, Аг ри пи на, Іне са, Ка мі ла, Ма р’я на, Са ра.

По двою ють ся бу к ви:
1) у чо ло ві чих іме нах: Апол лі на рій, Апол лон, 

Вас сі ан, Віс са рі он, Ген на дій, Ем ма ну їл, Пал ла дій;
2) у жі но чих іме нах: Ал ла, Апол лі на рія, Апол-

ло нія, Бел ла, Вас са, Ві о лет та, Ган на, Жан на, Ел-
ла, Ем ма, Іван на, Іза бел ла, Ін на, Ма рі ан на, Рим-
ма, Стел ла, Су сан на.
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бу к ва, що й у тві р ній ос но ві: Па ра с ка — Па ра с чин 
[па ра ш чин] (але прі зви ще: Па ра щук), Они сь ка — 
Они сь чин (але прі зви ще: Они ще н ко), Мо ту з ка — 
Мо ту з чин, ки ць ка — ки ць чин;

2) пре фі к си роз-, без-, з-, у яких пи шеть ся бу к-
ва з: роз жи ти ся [рож жи ти с’а], роз шу ка ти, роз чин, 
без жу р ний, без шу м ний, зчо в га ти;

3) діє при с лі в ни ки: при ні с ши, при ві з ши (ви мо в-
ля є мо: [при н’ї ш ши], [при в’ї ж ши]).

Ши п ля чі пе ред сви с тя чи ми пе ре хо дять у пар ні 
сви с тя чі, але на пись мі це не по зна ча єть ся: кни ж-
ка — у кни ж ці [кни з’ц’і], до ш ка — на до ш ці [до с’ц’і], 
річ ка — на рі ч ці [р’і ц’ц’і], зваж — зва ж ся [зва з’с’а], 
ро биш — ро би ш ся [ро би с’с’а].

Зу бні т, д пе ред сви с тя чи ми й ши п ля чи ми у ви-
мо ві за зна ють змін (змі ню ють ся т від по ві д но на ц, 
ч; д від по ві д но на дз, дж), але на пись мі це не по зна-
ча єть ся: ті т ка — ті т ці [т’і ц’ц’і], ті т чин [т’іч чин], 
лі та ти — льо т чик [л’оч чик], ро бить — ро бить ся 
[ро би ц’ц’а], ко ро т кий — ко ро т ший [ко ро ч ший], 
су сі д ка — су сі д ці [су с’і Ћ’ц’і] — су сід чин [су с’і ‰-
чин], по го ди ти ся — по го дь ся [по го Ћ’с’а], со ло д-
кий — со ло д ший [со ло ‰ ший].

17. СПРО ЩЕН НЯ В ГРУ ПАХ ПРИ ГО ЛО С НИХ
Іно ді при тво рен ні сло ва або йо го від мі ню ванні 

ви ни кає ва ж кий для ви мо ви збіг кі ль кох при го-
лос них зву ків. Уни к ну ти цьо го до по ма гає спро-
щен ня — ви па дан ня зву ка в гру пі при го ло с них.

Спро щен ня у ви мо ві й на пись мі від бу ва єть ся 
в гру пах зу бних при го ло с них стн, стл, у яких ви-
па дає се ре д ній звук т (ці гру пи при го ло с них змі-
ню ють ся на сн, сл). От же, ви мо в ля є мо й пи ше мо: 
ра дість — ра ді с ний, пе р с тень — пе р с ня, за хист — 
за хи с ник, ща с тя — ща с ли вий, жа лість — жа лі с ли-
вий, сте ли ти — сла ти (за мість «стла ти»), ма с ти-
ти — ма с ло, ро с те — ро с ли на.

Але т збе рі га єть ся у ви мо ві й на пись мі:
1) у сло вах кі с т ля вий (не «кі с ля вий»), пе с т-

ли вий, хва с т ли вий, хва с т ну ти, за п’я с т ний, хво-
рост няк;

2) у при кме т ни ках, утво ре них за до по мо гою 
су фі к са -н — від ін шо мо в них слів на -ст: ко н т ра с-
т ний (мо ж ли ва ви мо ва й без т: [ко н т ра с ний]), ба-
ла с т ний, ком по с т ний, фо р по с т ний.

У чи с лі в ни ках шіст на дцять, шіст де сят [ш’із-
де с’ат], шіст сот [ш’іс сот] бу к ва т пи шеть ся, але 
не ви мо в ля є ть ся.

+ ський = ка в ка зь кий, Па риж + ський = па ри зь кий; 
убог + ство = убо з т во, бо я гуз + ство = бо я гу з т во;

2) к, ц, ч + с = ц: ко зак + ський = ко за ць кий, 
Кро ле вець + ський = кро ле ве ць кий, Га дяч + ський = 
= га дя ць кий; ка лік + ство = ка лі ц т во, мо ло дець + 
+ ство = мо ло де ц т во;

3) х, с, ш + с = с: чех + ський = че сь кий, Одес + 
+ ський = оде сь кий, Си ваш + ський = си ва сь кий; 
птах + ство = пта с т во, то ва риш + ство = то ва-
ри с т во.

Ви ня т ки ста но в лять де які при кме т ни ки, утво-
ре ні від ін шо мо в них вла с них на зв: ба ск сь кий, 
мекк сь кий, тю рк сь кий, ка зах сь кий, ла-ма н ш сь-
кий, ка н да ла к ш сь кий.

Як що в кін ці тві р ної ос но ви є к пі с ля при го ло с-
но го, то при тво рен ні при кме т ни ка на — ський цей 
звук ви па дає: Ли ся н ка — ли сян сь кий, Зна м’ян ка — 
зна м’ян сь кий, Кам ча т ка — кам ча т сь кий.

Пе ред су фі к сом -ськ(ий) м’я кий знак не ста-
вить ся: кінь — кін сь кий, При п’ять — при п’ят сь-
кий, Бе р шадь — бе р шад сь кий. Але пі с ля л м’я кий 
знак пи шеть ся зав жди: ге не рал — ге не раль сь кий, 
Хо рол — хо роль сь кий.

В ін ших ви па д ках на пись мі су фі к си -ськ-, 
-ств-, як і кі н це ві при го ло с ні тві р них ос нов, за ли-
ша ють ся без змін.

Як що тві р на ос но ва за кін чу єть ся на т або д, 
то у ви мо ві від бу ва ють ся змі ни, які, про те, на пись-
мі не по зна ча ють ся, а са ме:

1) на сти ку тві р ної ос но ви і су фі к са чу єть ся [ц] 
або [дз]: брат сь кий [бра ц’кий], со л дат сь кий [сол-
да ц’кий], люд сь кий [л’у Ћ’кий], ба гат с т во [ба гацт-
во], люд с т во [л’у Ћ т во];

2) кі н це вий тві р ної ос но ви т не ви мо в ля єть ся 
(але пи шеть ся): пре зи де нт сь кий [пре зи де н’с’кий], 
сту де нт сь кий [сту де н’с’кий], ту ри ст сь кий [ту-
рис’кий].

16. УПО ДІ Б НЕН НЯ ПРИ ГО ЛО С НИХ
Сви с тя чі пе ред ши п ля чи ми пе ре хо дять у па р ні 

ши п ля чі: з — ж, ц — ч, с — ш. Це ві до бра жа єть ся 
й на пись мі: брязк — бря ж ча ти, в’їзд — в’їждже-
ний, пі сок — пі щи н ка [п’і ш чи н ка], пуск — пу ще ний, 
Ки їв сь кий — Ки їв щи на, Ва сь ко — Ва ще н ко, ко за ць-
кий — ко зач чи на.

Ви ня ток на пись мі ста но в лять:
1) при свій ні при кме т ни ки, у яких пе ред ши п-

ля чи ми не за ле ж но від ви мо ви пи шеть ся та са ма 
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Є 3 го ло сні за д ньо го ря ду і 3 — пе ред ньо го ря-
ду. У за д ньо му ря ду во ни від ни зь ко го до ви со ко-
го під не сен ня роз та шо ву ють ся так: [а] — [о] — [у]; 
у пе ред ньо му від по ві д но: [е] — [и] — [і].

Го ло сні під на го ло сом і в аб со лю т но му кін ці 
сло ва ви мо в ля ють ся чі т ко: ве л u кий — вeлич, зе л e-
ний — зeлень, го л y б ка — гoлуб, вuпи ше — вuпи ши, 
по ле — по ли, сидuть — сuдя чи, си дя че.

В ін ших по зи ці ях па ри го ло сних, які тво рять ся 
по ряд, мо жуть сплу ту ва ти ся:

1) [е] — [и]: ме не [ме и не], ми не [ми е не];
2) [и] — [і]: ки п’я ток [ки і п йа ток], кі нець [кі и-

нец’] (у ді а ле к тах);
3) [а] — [о]: по га ний — в ус но му мо в лен ні: [па-

га ний];
4) [о] — [у]: го лу б ка [го у лу п ка], то бі [то у б’і].
(Про спо со би роз рі з нен ня цих пар го ло сних 

мо ва пі де да лі).
Го ло сні зву ки, крім то го, що за без пе чу ють зву-

ч ність мо ви, ви ко ну ють ва ж ли ву ор га ні зо ву ю чу 
роль: во ни гру пу ють зву ки в скла ди і за до по мо-
гою сло ве с них на го ло сів ви ді ля ють сло ва (або та к-
ти) в мо в лен нє во му по то ці, ри т мі зу ють мо в лен ня.

16. ПО ДІЛ СЛІВ НА СКЛА ДИ
Го ло сні ра зом із при го ло с ни ми утво рю ють 

скла ди: у сло ві є сті ль ки скла дів, скі ль ки є го ло-
сних зву ків.

Сло ва ді лять ся на скла ди так.
При го ло с ний, що сто їть без по се ре д ньо пе-

ред го ло сним і у ви мо ві зли ва єть ся з ним, на ле-
жить до то го са мо го скла ду, що й го ло сний: че-ка-
ють (а не «чек-ай-уть»), спо-ді-ва-ти-ся, на-ді-я, 
си-джу, па-йок (а не «пай-ок»), си-ньо-го. Як що ж 
при го ло с ний і го ло сний ви мо в ля ють ся окре мо, 
то во ни від хо дять до рі з них скла дів: від-о-кре-ми-
ти, без-у-гав-ний, пед-ін-сти-тут.

Про те між го ло сни ми мо же бу ти не один, а два 
і бі ль ше при го ло с ні зву ки, як, на при клад, у сло вах 
ка з ка, се с т ра.

То ді по діл на скла ди від бу ва єть ся так:
1) со но р ний, що сто їть пе ред при го ло с ним, на-

ле жить до по пе ре дньо го скла ду: чай-ка, вій-на, 
гол-ка, гор-дий, вов-ки, пі р’-їн-ка, сі м’-я;

2) дзві н кий, що сто їть пе ред глу хим, теж на-
ле жить до по пе ре дньо го скла ду: каз-ка, книж-ка, 
буд-ка, го-роб-ці;

Гру пи при го ло с них скн, зкн, шчк спро щу ють ся 
на сн, зн, шк. От же, ви мо в ля є мо і пи ше мо: тиск — 
ти с ну ти, писк — пи с ну ти (і пи с к ну ти), плюск — 
плю с ну ти, бри з ки — бри з ну ти, брязк — бря з ну ти, 
го р щок — го р ш ка, до щок — до ш ка, змо р щок — змо-
р ш ка, ви трі щи ти — ви трі ш ки.

Цьо му пра ви лу не під ля га ють, про те, сло ва ви-
пу с к ний, про пу с к ний, ри с к ну ти, ви ск ну ти (від 
ви ск), то с к но, скна ра, скні ти, бре з к ну ти і спо рід-
не ні, у яких звук к між при го лос ни ми зав жди ви-
мо в ля єть ся чі т ко.

Спро щен ня у ви мо ві й на пись мі від бу ва єть ся 
та кож в окре мих сло вах та фо р мах слів:

1) ти ж ня, ти ж не вий — від ти ж день (ждн 
спро щу єть ся на жн);

2) про їз ний, ви ї з ний, за їз ний, під’їз ний, на ї з ник 
і по діб. — від їз ди ти (здн спро щу єть ся на зн);

3) се р це — при фо р мі се р дець (рдц спро с ти ло ся 
на рц);

4) ска те р ка — від ска терть (ртк спро с ти ло ся 
на рк);

5) че н ця, че н це ві, че н цем, че н ці і по діб. — від мін-
ко ві фо р ми від че р нець (рнц спро щу єть ся на нц);

6) мі сь кий — від мі с то.
Не ви мо в ля єть ся, але пи шеть ся бу к ва т:
1) у гру пах при го ло с них стськ, нтськ, 

нтств (у при кме т ни ках та імен ни ках, утво ре них 
від ін шо мо в них слів на -ст, -нт за до по мо гою су-
фі к сів -ськ — та -ств-): ту рист — ту ри ст сь кий 
[ту ри с’кий], мо де р ніст — мо де р ні ст сь кий, про-
па га н дист — про па га н ди ст сь кий, сту дент — 
сту де нт сь кий [сту де н’с’кий], ко ре с по н дент — 
ко ре с по н де нт сь кий, гі гант — гі га нт сь кий, 
сту- дент — сту де нт с т во [сту ден с т во], агент — 
аге нт с т во, се к тант — се к та нт с т во;

2) у гру пах при го ло с них стц, стч: не ві с т ка — 
не ві с т ці [не в’і с’ц’і] — не віст чин [не в’і ш чин], 
гім на с т ка — гі м на с т ці, ар ти с т ка — ар ти с т ці, 
хуст ка — у ху с т ці, пу с т ка — у пу с т ці.

ГО ЛО СНІ ЗВУ КИ І ЇХ ПРА ВО ПИС

18. КЛА СИ ФІ КА ЦІЯ ГО ЛО СНИХ ЗВУ КІВ
В укра ї н сь кій мо ві 6 го ло сних: [а], [о], [у], [е], 

[и], [і]. По зна ча ють ся во ни 10 бу к ва ми: а, о, у, е, 
и, і, я, ю, є, ї.
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як що ці бу к во с по лу чен ня по зна ча ють два зву ки, 
то пе ре нос ро бить ся між ни ми: від-жив (а не «ві-
джив»), під-зві т ний (а не «пі-дз ві т ний» і не «підз-
ві т ний»);

3) у скла д но му сло ві від ри ва ти від дру гої ча-
с тини од ну бу к ву, як що во на не по зна чає скла ду: 
дво-зна ч ний (а не «двоз-на ч ний»), са мо-скид (а не 
«са мос-кид»), зе м ле-вла с ник (а не «зе м лев-лас-
ник»);

4) роз ри ва ти аб ре ві а ту ри, що скла да ють ся з по-
ча т ко вих букв чи зву ків: НСПУ, ЧА ЕС, МА ГА ТЕ, 
HА ТО, ЛАЗ-125, КУ Ін.

Крім то го, не мо ж на:
1) від ри ва ти ско ро чен ня від слів, яких во ни 

сто су ють ся: М. С. Гру шев сь кий (а не «М. С.//Гру-
шев сь кий»), проф. То ць ка (а не «проф.// То ць ка»), 
2002 р. (а не «2002//р.»), 25 км (а не «25//км»), 
200 куб. см (а не «200//куб.//см»);

2) пе ре но си ти за кін чен ня, з’єд на ні з ци ф ра ми 
че рез де фіс: 2-го (а не «2-//го»), 10-му (а не «10-//
му»);

3) роз ри ва ти гра фі ч ні ско ро чен ня: т-во, р-н, 
вид-во, і т. д., і т. ін., і т. п.

Сло ва, по да ні по вні с тю, мо ж на будь-як пе ре но-
си ти з ря д ка в ря док не за ле ж но від їх ньо го зна чен-
ня: у//нас, пан//Ми хай ло, до цент//Круть, Іван//
Пе т ро вич, 1991//рік.

Не мо ж на пе ре но си ти в на сту п ний ря док роз-
ді ло ві зна ки (крім ти ре), ду ж ку або ла п ки, що за-
кри ва ють по пе ре дній ря док, а та кож за ли ша ти 
в по пе ре дньо му ря д ку від кри ту ду ж ку або від кри-
ті ла п ки.

21. НА ГО ЛОС
Ви мо ва од но го зі скла дів сло ва з бі ль шою си-

лою на зи ва єть ся на го ло сом.
В укра ї н сь кій мо ві на го лос мо же па да ти 

на будь-який склад сло ва: го луб, гой да л ка, ви ши-
ку ва ти ся; го лу б ка, гой да ти, ши ку ють ся; го лу бок, 
го лу бу ва тий, ши ку ва ти ся. Та кий на го лос на зи ва-
єть ся ві ль ним.

При змі ні сло ва на го лос мо же пе ре хо ди ти з од-
но го скла ду на ін ший (го ло ва, го ло ви, го лів; не су, 
не се мо, не се ний). Та кий на го лос на зи ва єть ся ру хо-
мим.

Склад, на який па дає на го лос, на зи ва єть ся на-
го ло ше ним. Усі ін ші скла ди в сло ві не на  го-
ло ше ні . В укра ї н сь кій мо ві на го ло ше ний склад 

3) в ін ших ви па д ках при го ло с ні на ле жать пе-
ре ва ж но до на сту п но го скла ду: се-ст ра, шо-стий, 
ру-шник, ре-п’ях.

Скла ди бу ва ють від кри ті і за кри ті.
Склад, що за кін чу єть ся на го ло сний звук, на зи-

ва єть ся ві д  к ри тим: го-ра, сто-ли, ру-ка, мо-я.
Склад, що за кін чу єть ся на при го ло с ний звук, 

на зи ва єть ся за  к ри тим: гір-сь кий, стіль-чик, рук, 
мій.

Скла ди бу ва ють не при кри ті і при кри ті.
Склад, що по чи на єть ся на го ло сний звук, на-

зи ва єть ся не п ри к ри тим: о-зе-ро, ін-дик, а-е-ро-
дром, від-у-сю-ди;

Склад, що по чи на єть ся на при го ло с ний звук, 
на зи ва єть ся при кри тим: лі-то, сон-це.

В укра ї н сь кій мо ві бі ль ше від кри тих скла дів, 
ніж за кри тих, бі ль ше при кри тих, ніж не при кри-
тих.

20. ПРА ВИ ЛА ПЕ РЕ НО СУ ЧА С ТИН СЛО ВА
З по ді лом слів на скла ди зна ч ною мі рою по в’я-

за ний пе ре нос ча с тин сло ва на пись мі.
Сло ва з ря д ка в ря док пе ре но сять ся по ча с-

ти нах зви чай но так, як во ни ді лять ся на скла-
ди: кар-ти-на, чай-ка, ра-йон (а не «рай-он»), 
Ва-си-льо-вич (а не «Ва си ль-ович»), ку-ку-ру-
дза (а не «ку ку руд-за», бо тут бу к во с по лу чен ня 
дз по зна чає один звук), си-джу (а не «сид-жу»), 
во-джу, са-джа-нець. То му од но скла до ві сло ва, 
та кі як тембр, спектр, спорт, з’їзд, для пе ре но су 
не ді ля ть ся. Не ві до кре м лю ють ся від по пе ред-
ньої лі те ри м’я кий знак і апо строф: дя дь-ко і дя-
дько, а не «дяд-ько»; па м’-ять і па-м’ять, а не
«пам-’ять».

Як що є кі ль ка при го ло с них під ряд, їх мо ж на 
за ли ша ти й пе ре но си ти до ві ль но: се-ст ра, сес-тра 
і се ст-ра; бра-тсь кий, брат-сь кий і бра т сь-кий, 
ви-йшов і вий-шов. Вод но час по трі б но пи ль ну ва-
ти, щоб при цьо му не спо тво рю ва в ся ви гляд сло ва. 
То му кра ще пе ре но си ти брат-ст во, ніж бра-тс т-
во чи бра тс-тво; ви-гляд, ніж виг-ляд.

Але за бо ро ня єть ся:
1) за ли ша ти чи пе ре но си ти од ну бу к ву: Азія 

(але: оа-зис), алея, олія (але: олі-єю), яма, шия, 
мию, сіє;

2) роз ри ва ти бу к во с по лу чен ня дж, дз, які по-
зна ча ють один звук: си-джу (а не «сид-жу»), хо-
джу (а не «ход-жу»), ґу-дзик (а не «ґуд-зик»); але 
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У ба га то скла до вих сло вах, крім ос но в но го, 
є ще по бі ч ні на го ло си, які роз та шо ву ють ся через 
один чи два скла ди від ос но в но го: па’ро п лав, но’во-
бу до ва, гір ни’чо до бу в ний, зна хі д ка’, до’по мо г ти, 
пе’ре да ва ти, бе’з за пе ре ч ний, за’до во ле ний, пе’ре-
ро’з по ді ли ти, ви’на го ро джу ва ти’. Ці на го ло си 
в при ско ре но му те м пі мо в лен ня чу ють ся сла б ко, 
в упо ві ль не но му — си ль ні ше. У про с тих сло вах 
во ни менш ви ра з ні, у скла д них — більш по мі т ні.

По бі ч ні на го ло си ра зом із ві ль ним ру хо мим 
осно в ним на го ло сом на да ють на шій мо ві осо б ли-
вої спі ву чо с ті, пла в но с ті.

22. ЧЕР ГУ ВАН НЯ О — І, Е — І
Го ло сні о, е у від кри то му скла ді чер гу ють ся 

з і в за кри то му скла ді: го ра — гір, сло во — слів, 
но чі — ніч, ба ть ко ва — ба ть ків, во ля — ві ль ний, 
моя — мій, мо г ти — міг, стою — стій; ко ре ня — ко-
рінь, кре ме ня — кре мінь, ле бе дя — ле бідь, се ло — сіл, 
ко ва ле ва — ко ва лів, при не су — при ніс, се ми — сім, 
Ки є ва — Ки їв.

Звук [і] ча с то збе рі га єть ся й у від кри то му скла-
ді пе ред су фі к са ми -ок, -ець: дзві нок, кі лок, сті-
жок, згі рок, ху ті рок, кі нець, ос т рі вець, гре бі нець, 
па пі рець, ре мі нець.

Але чер гу ван ня в за кри то му скла ді не від бу ва-
єть ся:

1) як що [о], [е] ви па д ні чи вста в ні: сон — сну, 
во гонь — во г ню, са док — са д ка, пі сок — пі с ку, день — 
дня, орел — ор ла, кві тень — кві т ня; вікно — ві кон, 
со с на — со сон, ве с на — ве сен, дно — ден; а та кож: 
лю бов — лю бо ві, лоб — ло ба, льон — льо ну, рот — 
ро та, мох — мо ху, лев — ле ва;

2) у гру пах -оро-, -ере-, -оло-, -еле-, -ор-, -ер-, 
-ов-: во рон, сто рож, по бо ров, бе рег, пе ред, го-
лос, со лод, роз ко лов, мо лов, зе лень, ше лест, борг, 
борщ, верх, чверть, вовк, шовк; але ви ня т ки: до-
ро га — до ріг, сто ро на — сто рін, во ро та — во ріт, 
бо ро да — бо рід, бо ро на — бо рін, ко ро ва — ко рів, 
по ро га — по ріг, обо ро гу — обо ріг, мо ро гу — моріг, 
смо ро ду — смо рід, бе ре за — бе різ, че ре да — че рід, 
бо ло то — бо літ, сте ре г ла — сте ріг, збе ре г ла — 
збе ріг, во ло к ла — во лік та ін.;

3) під на го ло сом у сло во тві р них ча с ти нах -вод, 
-воз, -нос, -роб, -лов: ді ло вод (але: ро до від, са мо-
від від), па ро воз, ме до нос, хлі бо роб, ри бо лов; але 
в ча с ти нах -хід, -гін, -ріг: те п ло хід, пі шо хід, во до-
гін, но со ріг, Ко зе ріг;

не ви ді ля єть ся рі з ко з-по між ін ших скла дів сло ва. 
За вдя ки цьо му всі скла ди сло ва ви мо в ля ють ся до-
сить чі т ко, ви ра з но.

Си с те ма на го ло шу ван ня в укра ї н сь кій мо ві до-
сить скла д на. То му в ра зі сум ні ву що до на го ло су 
слід зві ря ти ся зі сло в ни ка ми. Ра зом з тим тре ба 
зна ти де які за ко но мі р но с ті в на го ло шу ван ні слів.

Від діє слі в ні імен ни ки се ре д ньо го ро ду на 
-ання, у яких бі ль ше двох скла дів, ма ють на го-
лос пе ре ва ж но на су фі к сі: на вчан ня, за вдан ня, 
за пи тан ня, чи тан ня, ви знан ня, ви дан ня, пі знан-
ня, по слан ня. Але бу ва ють і від хи лен ня від цьо-
го пра ви ла: об ла д нан ня (на бір ме ха ні з мів то що), 
нехту ван ня, бі ган ня, ко в зан ня.

У ба га тьох дво скла до вих при кме т ни ках на го-
лос па дає на за кін чен ня: ву зь кий, кру ж ний, ле г кий, 
ли п кий, мі л кий, ни зь кий, но вий, ну д ний, пі с ний, рі з-
кий, си п кий, ску ч ний, стій кий, сті ч ний, стра ш ний, 
тве р дий, ті с ний, то н кий, тру д ний, тя ж кий, чер-
ст вий, чі т кий, чу т кий, шкі ль ний.

У при слі в ни ках, утво ре них від цих при кме т ни-
ків, на го лос па дає на пе р ший склад: ву зь ко, лег ко, 
мі л ко, ну д но.

У діє сло вах пе р ший склад за кін чень -емо, 
-имо, -ете, -ите не на го ло шу єть ся: не се мо, не се-
те (а не «не се мо», «не се те»), іде мо, іде те (а не «і де-
мо», «і де те»); під емо, під ете; бу де мо, бу де те; гу р ко-
че мо, гу р ко че те; гу р ко ти мо, гу р ко ти те; за ли ши мо, 
за ли ши те.

Тре ба за па м’я та ти на го лос у та ких сло вах: 
агент, бю ле тень (мно жи на: бю ле те ні), ку лі на рія, 
ви па док, гля дач, ді а лог, до ку мент, за су ха, мо но лог, 
ім’я, ка та лог, не к ро лог, екс перт, же в рі ти, ква р-
тал, кіло метр, ко лія, ком п ро міс, кро пи ва, ме ре жа, 
оди над цять, озна ка, оп то вий, пар тер, па с к віль, 
пе ре пис, пе ре пу с т ка, пі на, пред мет, при ятель, 
при яте ль ка, ра зом, ру ко пис, се ре ди на, сіль сь ко го с-
по дар сь кий, спи на, спів ро бі т ник, ти ту ль ний, уро-
чи с тий, фено мен, це мент, цен т нер, чер го вий, чо-
тир на д цять, шо фер.

Зна чен ня де яких слів роз рі з ня єть ся ли ше за до-
по мо гою на го ло су: ви го да (ко ристь) — ви го да (зруч-
ність); за хват (за хо п лен ня) — за хват (при стрій, 
ши ри на ро бо чо го хо ду); ла п ки (кі н ці в ки) — ла п-
ки (роз ді ло вий знак); скла ди (схо ви ща) — скла-
ди (ча с ти ни сло ва); обід (у ко ле сі) — обід (спо-
жи ван ня стра ви); по хі д ний (від по хід) — по хі д ний 
(який по хо дить від чо гось).
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про сте р ти — про с ти ра ти, спе р ти — спи ра ти, 
те р ти — сти ра ти, же р ти — по жи ра ти.

По ді б не чер гу ван ня е з и від бу ва єть ся та кож 
у сло вах сте ли ти — за сти ла ти (але: за сте ля ти), 
кле ну (кля ну) — про кли на ти.

У ре ш ті ви па д ків сплу ту ван ня [е] та [и] бу ває 
ли ше у ви мо ві. На пись мі та ка вза є мо за мі на їх 
не до пу с ка є ть ся.

На пи сан ня не на го ло ше них е та и в ос но вах слів 
пе ре ві ря єть ся пе ре ва ж но за до по мо гою на го ло су: 
се ли ти ся, бо по се лен ня; де ше вий, бо де ше во; да леч, 
бо да ле кий; ви ш не вий, бо ви ш ня; не при ми рен ний, 
бо мир; хи бу ва ти, бо хи ба.

Крім то го, в ос но вах слів пи шеть ся е:
1) там, де не яс ний звук ви па дає: ві тер, бо віт-

ру; сі чень, бо сі ч ня; спра ве д ли вий, бо пра в да; але 
тре ба ма ти на ува зі, що в кі ль кох діє сло вах ви па-
дає не на го ло ше ний [и], а са ме: зги на ти — зі гну, 
від ти на ти — ві ді тну, на пи на ти — на пну, по чи-
на ти — по чну, роз ми на ти — ро зі мну, за си на ти — 
засну, вми ка ти — уві мкну, про ри ва ти — про р ву, 
за жи на ти — жну;

2) там, де не яс ний звук чер гу єть ся з [і]: бе ре г-
ти, бо збе рі га ти; про ме ни с тий, бо про мінь; су те-
ні ти, бо су ті н ки; ле бе ди ний, бо ле бідь; що пра в да, 
в кі ль кох сло вах з і чер гу єть ся и, а са ме: ди ти на — 
ді ти, си ді ти — сі да ти, зви са ти — зві си ти ся, зли-
па ти ся — злі пи ти ся;

3) у гру пах -ере-, -еле-: бе рег, дже ре ло, де ре во, 
пе ре не сен ня, пе ред мі с тя, оже ледь, ще ле па, пе ле-
на (але: ке лих і ке лех);

4) у су фі к сах імен ни ків -ен н(я), -ен (я), -ен к(о), 
-ень к (а), -еч к(а), -тель, при кме т ни ків -есень-
к(ий), -ев (а), діє при к ме т ни ків -ен ( ий), чи с лі в ни-
ків -ер (о): ого ло шен ня, рі шен ня, зна чен ня, ко ше ня, 
Опа на се н ко, ні че нь ка, сте жеч ка, ви хо ва тель, учи-
тель, то не се нь кий, сто ро же ва (ха та), за чи не ний, 
об го во ре ний, п’я те ро, де в’я те ро.

Пи шеть ся и в су фі к сах імен ни ків -ик, -иц(я), 
-ич, -ищ (е), -ись к (о), -ин, -ин (а), -ив (о), при-
свій них при кме т ни ків -ин: до щик, клю чик, дво рик, 
при би ра ль ни ця, прі зви ще, дво ри ще, жи т ни сь ко, ки-
я нин, та та рин, бол га рин, го ро ди на, са до ви на, па ли-
во, ку ри во, мо ро зи во, све к ру шин, Ми ко лин. Ви ня ток: 
ма ре во, іно ді: ся є во (сяй во), ма є во (май во).

Пи шеть ся и у від кри тих скла дах -ри-, -ли- 
у сло вах бри ні ти, бри нь ча ти (хоч бре нь ка ти), 
гри мі ти, дри жа ти, кри ва вий, кри ни ця, кри ши ти, 

4) у ря ді кни ж них слів: про рок, по топ, за кон, 
ви рок, бо го слов, сві точ, на род, пра пор, за вод; а та-
кож за тра ди ці єю в де яких прі зви щах: Бо ро ви ков-
сь кий, Ко т ля рев сь кий, Глі бов (але: Го ло ва нів сь кий, 
Же ле хів сь кий, Ми нь ків сь кий, Що го лів і по діб.);

5) в ін шо мо в них сло вах: атом, ва гон, ва зон, ме-
те ор, шо фер, сту дент, Ло н дон, Ва шинг тон, Дон 
Кі хот, Бе т хо вен, Ро с тов (і рос тов сь кий), Тур ге-
нєв (і тур ге нє в сь кий), Бо тев (і бо тев сь кий).

Го ло сні о, е чер гу ють ся з і в ко ре нях діє слів 
пе ред на сту п ним скла дом з су фі к сом -а- або -ува-: 
ви во ло к ти — ви во лі ка ти, по ло с ка ти — про по лі с ку-
ва ти, бе ре г ти — збе рі га ти, за стебну ти — за стіба-
ти, ле ті ти — лі та ти, під пе реза ти — під пе рі зу ва ти, 
те са ти — за ті су ва ти, ви ко ре ни ти — ви ко рі ню-
ва ти, про ме ни ти ся — ви про мі ню ва ти, че ка ти — 
очіку ва ти (але: при ще пи ти — при ще п лю ва ти, 
заве р ши ти — за ве р шу вати).

23. ЧЕР ГУ ВАН НЯ Е — О
Пі с ля ши п ля чих звук [е] мо же чер гу ва ти ся 

з [о], при чо му звук [е] ви сту пає пе ред те пе рі ш ні-
ми чи ко ли ш ні ми м’я ки ми та пе ред ши п ля чи ми, 
а звук [о] — пе ред спо кон ві ч но тве р ди ми не ши п ля-
чи ми: че т ве р тий — чо ти ри, ве че ря — ве чо ра (від 
ве чір), же ни ти ся — жо на тий, че р не т ка — чо р ний, 
мі ше чок — мі шок, стру че чок — стру чок.

У при кме т ни ках пі с ля тве р дих при го ло с них 
ви сту пає су фікс -ов: зи мо вий, слу ж бо вий, су до вий, 
со с но вий, ква р цо вий, Іва но ва, бра то ва.

Пі с ля м’я ких та ши п ля чих:
1) як що на го лос па дає на за кін чен ня, теж ви-

сту пає су фікс -ов: польо вий, ті ньо вий, осьо вий, ді-
йо вий, до що вий, сто ро жо вий;

2) як що на го лос па дає на ос но ву, то ви сту пає су-
фікс -ев- (-єв-): тра в не вий, кі н це вий, алю мі ні є вий, 
гру ше вий, спа р же вий, жит тє вий (і жит тьо вий), 
взут тє вий (і взут тьо вий), бо р ще вий (і бо р що-
вий); Ва си ле ва, Му сі є ва, До ро ше ва, лі ка ре ва (по-
рівняти: лі ка ря з м’я ким [р’]), сто ро же ва.

24. РОЗ РІ З НЕН НЯ Е ТА И
Не на го ло ше ні го ло сні е та и у ви мо ві чу ють ся 

май же од на ко во, але на пись мі їх слід роз рі з ня ти.
У кі ль кох діє слі в них ко ре нях е (ер) пе ред су-

фік са ми -а-, -ува- чер гу єть ся з и (ир), а са ме: 
бе ру — зби ра ти, ви з би ру ва ти; за вме р ти — за-
вми ра ти, де р ти — зди ра ти, пе ру — об пи ра ти, 
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Роз рі з ня ють ся су фі к си:
1) -ін н(я) з бу к вою і, який вжи ва єть ся у від діє-

слі в них імен ни ках: слу жін ня, збай ду жін ня, зу бо-
жін ня, су шін ня, кри шін ня, во ло чін ня, ве зін ня;

2) -ин н(я) з бу к вою и, який вжи ва єть ся тіль ки 
в збі р них імен ни ках: бу ря чин ня, ма ко вин ня, шу-
мо вин ня, ба го вин ня, ла с то вин ня, па ву тин ня.

В аб со лю т но му кін ці сло ва:
1) пі с ля г, к, х зви чай но пи шеть ся и: до ро ги, 

шля хи, ру ки, тіль ки, скі ль ки, на вк ру ги, тро хи, за-
лю б ки, на впа ки, за вдя ки, по-ба ть ків сь ки; але пи-
шеть ся і в сло вах, що від по ві да ють на пи тан ня 
які? (у при кме т ни ках та за ймен ни ках): до в гі, до-
ро гі, ви со кі, да ле кі, су хі, ти хі, та кі, вся кі;

2) пі с ля ши п ля чих зви чай но пи шеть ся і: ме-
жі, клю чі, гро ші, ла со щі, дрі жджі, дві чі, три чі, 
уно чі, га ря чі; але пи шеть ся и: а) в діє слі в них фо-
р мах (у на ка зо во му спо со бі та в діє при с лі в ни ках): 
ка жи, бе ре жи, мо в чи, пи ши, по ло щи; від по ві да ю чи, 
роз мі р ко ву ю чи, ви ко на в ши, зга да в ши; б) у при слі-
в ни ках ти пу по-во в чи, по-ве д ме жи; в) у при й мен-
ни ку ме жи (ме жи очі) та спо лу ч ни ку й ча с т ці чи.

26. РОЗ РІ З НЕН НЯ А ТА О
Го ло сні [а] та [о] ви мо в ля ють ся зав жди чі т ко, 

не змі шу ють ся: мо ло ко, ко ро т ко, ко ло сок, мо н таж.
Ли ше в кі ль кох сло вах пі с ля за д ньо ро то вих г, 

к, х пе ред скла дом з а на мі с ці да в ньо го [о] чу єть-
ся й пи шеть ся а: га ря чий, га ряч ка, га разд, ка чан, 
ка лач, ка жан, ха зя їн, ха ля ва, а та кож: ба га тий, 
ба га то, ба га тир (ба гач); але в ін ших ви па д ках ви-
мо в ля єть ся й пи шеть ся о: бо р сук, ко миш, комір ка, 
кро пи ва, кро х маль, мо на с тир, ота ман, по га ний, 
по гон, по ром, сло в’я ни, со л дат, а та кож: бо га-
тир (си лач), ко зак.

У кі ль кох діє слі в них ко ре нях о пе ред на ступ-
ним скла дом із су фі к сом -а- або -ува- чер гу єть ся 
з а: го ни ти — га ня ти, кло ни ти ся — кла ня ти ся, ко-
ти ти — ка ча ти, кро ї ти — кра я ти, ло ми ти — ла-
ма ти, ви ла му ва ти (і ви ло м лю ва ти), до по мо г ти — 
до по ма га ти, ско чи ти — ска ка ти, пере ска ку ва ти; 
схо пи ти — ха па ти, про во ди ти — за про ва джу-
вати.

У де яких по сі б ни ках пе ре хід [о] в [а] по-в’я зу-
ють з на го ло сом. На спра в ді ж ці зву ко ві змі ни від 
мі с ця на го ло су не за ле жать — на го ло ше ним при 
цьо му мо же бу ти будь-який го ло сний, не обо в’я з-
ко во го ло сний а в на сту п но му скла ді: га ряч ку ва-

стри мі ти, три ва ти, три во га, три но жи ти, бли-
ща ти, гли та ти.

Роз рі з ня ють ся пре фі к си:
1) пре- з бу к вою е, який має зна чен ня «ду же»: 

пре му д рий (ду же му д рий), пре до б рий (ду же до б-
рий), пре по га но (ду же по га но); а та кож у сло вах: 
пре зир с т во, пре зи р ли вий, пре стол, пре по до б ний, 
пре ос вя щен ний;

2) при- з бу к вою и, який вжи ва єть ся в усіх ін-
ших зна чен нях: при ве р та ти, при вла с ню ва ти, 
при ско ри ти, при зна чи ти, при во к за ль ний, при ста-
р ку ва тий, при бу ток, при сто су ван ня, при чал.

Пи шеть ся е в ча с ти ні пре- на по ча т ку ін шо мо в-
них слів: пре ам бу ла, пре ва лю ва ти, пре ве н ти в ний, 
пре зе н та ція, пре зи дент, пре зи дія, пре м’єр, пре-
па рат, пре ро га ти ва, пре стиж, пре те н дент, пре-
тен зія, пре фект, пре це дент.

У де яких сло вах (пе ре ва ж но ін шо мо в них) на-
пи сан ня е та и пра ви ла ми не ре г ла ме н ту єть ся: 
апе ль син, бе н зин, бе тон, де ка да, де ле гат, де мо-
кра тія, ке рі в ник, ле га лі за ція, ле гі ти м ний, ма те-
ма ти ка, ме даль, пе да гог, пе ди кюр, ре ке тир, те пер, 
тре м ті ти, фе но мен; ди ре к тор, ди ри гент, ки шеня, 
ли мон, ми ну лий, пи ріг, ши нель і т. ін. На пи сан ня 
таких слів тре ба пе ре ві ря ти за ор фо гра фі ч ним 
сло в ни ком і за па м’я то ву ва ти.

25. РОЗ РІ З НЕН НЯ И ТА І
В ос но вах не за по зи че них слів пи шеть ся бу к ва і:
1) там, де [і] чер гу єть ся з [о] або [е]: кінь — 

коня, гір ник — го ра, чі ль ний — чо ло, прі р ва — про р-
ва ти, прі зви ще — про зи ва ти, очі ку ва ти — че ка ти, 
шість — ше с ти, щі ли на — уще ли на, жі н ка — же ни-
ти ся, ре мінь — ре ме ня;

2) у су фі к сах -інь, -іш ( ий), -ісі нь к ( ий): теп-
лінь, ши ро чінь, ви со чінь, гли бінь, стру н кі ший, су-
хі ший, га ря чі ший, сві жі сі нь кий;

3) від по ві д но до ви мо ви пі с ля м’я ких або по-
м’як ше них при го ло с них: лі то, ті с ний, сі но, ні ж-
ний, бі лий, пі на, річ ка, щі т ка;

4) зав жди на по ча т ку сло ва: ім’я, іній, ін ко ли, ін-
ший, ір жа (хоч у ви мо ві мо же зву ча ти [и]: [ин’ій], 
[ин ко ли], [ин ший], [ир жа]).

В ос но вах не за по зи че них слів пи шеть ся бу к-
ва и від по ві д но до ви мо ви пі с ля тве р дих при го-
ло с них (звук [и] не чер гу єть ся з [о] та [е]): ри ба, 
ви бір, ти хий, ки с лий, ши ри на, при ріст, си ро ви на, 
пи ша ти ся.
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2) пі с ля букв, що не вхо дять до «де в’я т ки»: 
адмі ні с т ра тор, бі с к віт, ні гі лізм, лі міт, ві та мін, 
кі но, гі гі є на, гі д ра в лі ка, хі рург;

3) пе ред го ло сни ми та й: ра діо, ра ді а ція, ажіо-
таж, трі умф, асо ці а ція, ста ці о нар, стро н цій, про-
фе сій ний, ста н ція;

4) в аб со лют но му кін ці не від мі ню ва них слів: 
ко лі б рі, та к сі, жа лю зі, ха джі, по пу рі, жу рі, кон фе-
ті.

В ос но вах вла с них на зв та по хі д них від них 
сло вах пі с ля ши п ля чих та ц пе ред на сту п ним при-
го ло с ним, крім й, пи шеть ся и: Чи лі, чи лій сь кий, 
Ва шинг тон, Шил лер, Чи ка го, Чи н гі с хан, Жи ро н да, 
Джи бу ті, Ци це рон, Лейп циг.

Крім то го, тіль ки в гео гра фі ч них на звах пи-
шеть ся и:

1) пі с ля р, д, т: Ма д рид, Ве ли ко бри та нія, Рига, 
Рим, Ри в’є ра, Крит, Ска н ди на вія, Ко р ди ль є ри, 
Ар ге н ти на, Ва ти кан, Ти бет, ти бет сь кий, Ти ра с-
поль;

2) у кі н це вих спо лу чен нях -ида, -ика: Ан та р к-
ти да, Ко л хи да, Фло ри да, Ме к си ка, Ко р си ка, Аме-
ри ка;

3) як ви ня ток, у на звах: Єги пет, Єру са лим, Си-
рія, Си ци лія, Си ра ку зи, Бра зи лія, Па ки с тан, Ки-
тай, Ки р ги зія, Уз бе ки с тан.

В ін ших ви па д ках в ос но вах вла с них на зв пи-
шеть ся і:

1) в іме нах та прі зви щах не пі с ля ши п ля чих 
та ц: Ді к кенс, Ді д ро, Ті мур, Рі х тер, Фрі д ріх, Сі с мо-
н ді, Хі ро сі ге, Зі ль берт;

2) у гео гра фі ч них на звах не пі с ля ши п ля чих, ц 
та р, д, т: Сі д ней, Сва зі ленд, Гі ма лаї, Хі бі ни, Ві ль-
нюс, Міс сі сі пі;

3) пе ред го ло сни ми та й: Жіу, Ріо-де-Жа ней ро, 
Чі а ту ра, Ші а ш ко тан, Цу ті у ра, Ді о мі да, Ті а рет, 
Гре ція, Гол лан дія, Трі єст;

4) в аб со лю т но му кін ці не від мі ню ва них назв: 
Ка п рі, Ко на к рі, Со чі, Ві ші, По ті, Гель сін кі, Аса хі, 
Ле о на р до да Ві н чі, Ан рі.

29. НА ПИ САН НЯ И ТА І, Е ТА Є
В РО СІЙ СЬ КИХ ВЛА С НИХ НА ЗВАХ
За пи су ю чи укра ї н сь кою мо вою ро сій сь кі вла с-

ні на зви (прі зви ща, гео гра фі ч ні на зви то що), слід 
до три му ва ти та ких пра вил.

Ро сій сь ка бу к ва и в ос но вах вла с них на зв пі с-
ля при го ло с них пе ре да єть ся зви чай но че рез і: Га-

ти, га ряч ко вий, ка ча ни, ка ла чі, ка жа ни, ви ла ма-
ний, кла ня ти ся, кра я ти, пе ре ска ку ва ти.

27. РОЗ РІ З НЕН НЯ О ТА У
У скла дах з не яс ни ми [о] та [у] (що тра п ля єть-

ся рі д ко) пи шеть ся та са ма бу к ва, що й під на го ло-
сом — ос но в ним чи по бі ч ним: го лу б ка [го у лу б ка], 
бо го луб; ро зу м ний, бо ро зум, ко зу ля, бо ко зи; ко-
жух [ко у жух], бо ко’жу ши на; зо зу ля, бо зо’зу ля с-
тий, ло пух, бо ло’пу хи; ку пі в ля, бо ку п ле ний.

У діє слівному су фі к сі -ува- (-юва-) і при кмет-
ни ко во му -уват- (-юват-) не під на го ло сом зву чить 
і пи шеть ся у (ю), а під на го ло сом -о: друкува ти — 
дру ко ва ний, спро с ту ва ти — спро с то вує, ди с ци п лі-
ну ва ти — ди с ци п лі но ва ність, ри ш ту ван ня — ри-
ш то ван ня; бі лу ва тий, те м ну ва тий, си ню ва тий, 
але: пли с ко ва тий (і пли с ку ва тий), сто в бо ва тий 
(і сто в бу ва тий).

У сло вах бу дяк, во ру ши ти, ма р мур, па ру бок, пу-
р ха ти, яб лу ко, яб лу ня, а та кож у пре фі к сі су- (су-
про во ди ти, су пе р ник, су сід і т. ін.) зав жди ви сту пає 
у. У сло вах, по хі д них від глу хий, пи шеть ся у: глу х-
ну ти, за глу х лий (але: су хий — со х ну ти, за со х лий).

ПО ЗНА ЧЕН НЯ ГО ЛО СНИХ
В ІН ШО МО В НИХ СЛО ВАХ

28. НА ПИ САН НЯ И ТА І
В ІН ШО МО В НИХ СЛО ВАХ
В ос но вах за га ль них ін шо мо в них на зв пі с ля 

де в’я ти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р («де ти з’їси 
цю ча шу жи ру») пе ред на сту п ним при го ло с ним, 
крім й, пи шеть ся и: ди ре к тор, стиль, ко ри дор, си с-
те ма, си нус, ази мут, цирк, ши фер, ре жим.

Крім то го, пи шеть ся и від по ві д но до ви мо ви пі-
с ля букв, які не вхо дять до «де в’я т ки»:

1) у де яких да в но за сво є них сло вах: бинт, ви м-
пел, гра фин, єпи с коп, єхи д на, ім бир, ки па рис, ли мон, 
ли та в ри, ми ля, ми т ро по лит, ми т ра, мирт, спирт, 
хи ме ра; а та кож пе ред й: хри с ти ян с т во, ди я кон;

2) у сло вах, за по зи че них зі схі д них мов: ба ш-
кир, ги ря, ка л мик, ки зил, ки н джал, ки р гиз, ки сет, 
ки ш лак, ки ш миш.

В ін ших ви па д ках в ос но вах за га ль них на зв 
іншо мо в но го по хо джен ня пи шеть ся і:

1) на по ча т ку сло ва: ідея, ізо льо ва ний, ім по ну-
вати, ін те лект, ін те рес, ір ра ці о на ль ний;
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Бу к ва і в за хід но сло в’ян сь ких вла с них на звах 
пе ре да єть ся:

1) че рез и пі с ля ши п ля чих та в су фі к сах -ик-, 
-иц-, -ич-: Пши би шев сь кий, Го щин сь кий, Жи ж ка, 
Ма са рик, Ко но п ни ць ка, Їле м ни ць кий, Сла д ко вич, 
Іва ш ке вич; Жи ра р дув, Це шин, Прши б рам, Де чин, 
Ко ши це;

2) че рез і в усіх ін ших ви па д ках: Ду ні ков сь кий, 
Hо р від, Га в лі чек, Са бі на, Мі нач, По ні чан; Лю б лін, 
Ще цін, Па р ду бі це, Ма р тін.

У пі в ден но сло в’ян сь ких і за хід но сло в’ян сь ких 
вла с них на звах бу к ва е (у то му чи с лі поль сь ке бу к-
во с по лу чен ня іе та че сь ка бу к ва e) пе ре да єть ся че-
рез е: Бо тев, Ка ра ве лов, Hе дич, Ске р лич, Крле жа, 
Бевк, Ле в с тик, Се н ке вич, Мі ц ке вич, Се ра ков сь кий, 
Ква с нев сь кий, Се д ла чек, Ча пек, Гве з до с лав; Пле вен, 
Не ре т ва, Сень, Пльзень, Зво лен, Гру бе шів.

Поль сь ке бу к во с по лу чен ня іо пе ре да єть ся:
1) че рез йо пі с ля гу б них при го ло с них: Го ле м б-

йов сь кий, Пйо т ров сь кий;
2) че рез ьо пі с ля ін ших при го ло с них: Ге н сьор-

сь кий, Аньо лек.
Сло в’ян сь кі вла с ні на зви при кме т ни ко во го по-

хо джен ня офо р м ля ють ся як укра ї н сь кі при кме т-
ни ки, і су фі к си -ськ-, -цьк-, -зьк- пи шуть ся з м’я-
ким зна ком (пе ред ци ми су фі к са ми м’я кий знак 
ста вить ся ли ше пі с ля л): Сми р нен сь кий, Ра ков сь-
кий, Ко не сь кий, Црнян сь кий, Джаль сь кий, Пши-
биль сь кий, За ле сь кий, Яб лон сь кий, Кра си ць кий, 
За ва дсь кий, Па ла ць кий, Ка мен сь кий, Та йов сь кий, 
Ба рт-Цишин сь кий, Hе в р лий, Рач кий.

Ці вла с ні на зви від мі ню ють ся, як укра ї н сь кі 
при кме т ни ки: Hе в р лий, Hе в р ло го, Hе в р ло му…; Hе-
в р ла, Hе в р лої, Hе в р лій…

Бі ло ру сь кі вла с ні на зви пе ре да ють ся за тра ди-
ці єю на бли же но до укра ї н сь кої ви мо ви: Ко ро т ке-
вич, Бог да но вич, Пан че н ко, Жу рав сь кий; По лоцьк, 
Бе ре зи но; але бли зь ко до бі ло ру сь ко го зву чан ня: 
Ко лас, Ку па ла, Бя ду ля, Са муй льо нок, Цьо т ка.

МИ ЛО ЗВУ Ч НІСТЬ МО ВИ

31. ОС НО В НІ ЗА СО БИ МИ ЛО ЗВУ Ч НО С ТІ 
УКРА Ї Н СЬ КОЇ МО ВИ
Зву ки в мо в лен нє во му по то ці ор га ні зо ву ють ся 

так, щоб їх лег ко бу ло ви мо в ля ти, щоб во ни бу ли 
роз бі р ли ві для слу ха ча і щоб га р мо ні ю ва ли між 

га рін, Мі чу рін, Ні кі тін, Ні ко ла єв, Пу ш кін, Бо ро ді-
но, Че ля бінськ.

Про те и пи шеть ся:
1) пі с ля ши п ля чих і ц: Га р шин, Пу щин, Ро го жин, 

Чи чи ков; Жи га ло во, Ту ши но, Ци м лянськ, Чи та;
2) у пре фі к сі при- та су фі к сах -ик-, -иц-, -ич-, 

-ищ-: При ва лов, При юто во, Ро д ни ки, Ту пик, Ста-
ню ко вич, За су лич, Брон ни ці, Ра ди щев, Ми ти-
щі (рос. Мы ти щи);

3) там, де в спо рі д не но му укра ї н сь ко му сло ві 
ви сту пає и: Пи са рев (бо пи сар), Ти тов (бо Тит), 
Ти хо ми ров (бо ти хий і мир), Ки с ло водськ (бо ки с-
лий), Ли пецьк (бо ли па).

З від хи лен ням від цих пра вил пи шуть ся на зви: 
Ка лі нін, Вла ди во с ток, Вла ди мир, П’я ти горськ, Се-
ми па ла тинськ, Си бір, Сим бір сь к.

Ро сій сь ка бу к ва е в ос но вах вла с них на зв пі-
с ля при го ло с них (як що во на по зна чає один звук 
е і м’я кість по пе ре дньо го при го ло с но го) пе ре да-
єть ся зви чай но че рез е: Ве се лов сь кий, Де не ж кін, 
Дер жа він, Ку з не цов, Лер мон тов, Не кра сов, Озе-
ров; Пен за, Не ва, Оне га.

Про те пи шеть ся є:
1) у су фі к сах -єв-, -єєв-, як що во ни сто ять 

не пі с ля ши п ля чих, р або ц: Го лу бєв, Ри лє єв, Фа дє-
єв, Ма т вє єв, але пі с ля ши п ля чих, р і ц пи шеть ся е: 
По дь я чев, Пле ще єв, Ла за рев, Ан д ре єв, Ру м’ян цев, 
Му ро м цев;

2) там, де в спо рі д не но му укра ї н сь ко му слові 
зав жди ви сту пає і: Бє лін сь кий (бо бі лий), Лє с-
ков (бо ліс), Рє пін (бо рі па), Орє хо во (бо го ріх); 
але: Ле бе дєв (бо ле бідь — ле бе дя), Ка менськ (бо ка-
мінь — ка ме ня).

30. ПЕ РЕ ДА ЧА ІН ШИХ СЛО В’ЯН СЬ КИХ
ВЛА С НИХ НА ЗВ УКРА Ї Н СЬ КОЮ МО ВОЮ
У пі в ден но сло в’ян сь ких вла с них на звах (бол-

гар сь ка, ма ке дон сь ка, се рб сь ка, хо р ват сь ка, сло-
вен сь ка мо ви) бу к ва и (ла ти н кою -і) пе ре да єть ся 
че рез и: Ве лич ков, Єлин-Пе лин, Фи ли пов, Ми ла-
ди нов, Прли чев, Ске р лич, Да ви чо, Гу н ду лич, Зрин-
сь кий, Се ли ш кар, Ле в с тик; Пло в див, Сви ш тов, 
Охрид, Ми т ро ви ця, Ма ри бор.

У за хід но сло в’ян сь ких вла с них на звах (поль-
сь ка, че сь ка, сло ва ць ка мо ви) бу к ва у (ла ти н кою) 
пе ре да єть ся че рез и: Бра н дис, Пши бось, Ви спян-
сь кий, Тил, Ми с ли ве чек, Ша фа рик; Оль ш тин, Би д-
гощ, Гра ди ш те, Би с т ри ця.
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кі с ку (але в спо лу ч ни ку або на го лос у мо в лен ні 
зни кає); дви гун, та ту; що ж, є; ви, та ту; під ро с-
теш — бу деш (але ці на го ло ше ні скла ди від ді ля-
ють ся один від од но го па у за ми).

Лег ко сті у ви мо ві укра ї н сь кій мо ві на дає уни-
кан ня збі гу од но ти п них за мі с цем і спо со бом 
тво рен ня при го ло с них в од но му сло ві або на сти-
ку слів. На при клад, ві до мі ря д ки з Ше в че н ко во го 
вір ша Са док ви ш не вий ко ло ха ти, хру щі над ви ш ня-
ми гу дуть… ми ло зву ч ні на сам пе ред то му, що при-
го ло с ні зву ки, які йдуть у них один за од ним, тво-
рять ся в рі з них мі с цях і по-рі з но му. При го ло с ні 
за мі с цем тво рен ня тут роз та шо ва ні так: зу бний 
[с] + зу бний [д] (але, на від мі ну від по пе ре дньо го, 
дзві н кий і зі мк не ний) + за д ньо ро то вий [к] + гу б-
ний [в] + під не бін ний [ш] + гу б ний [в] + під не бін-
ний [й] + за д ньо ро то вий [к] + зу бний [л] + за д ньо-
ро то вий [х] + зу бний [т] і т. д.

За цим за ко ном ми ло зву ч но с ті:
1) ви па дає се ре д ній при го ло с ний із трьох зуб-

них стн, стл, здн: які с ний, ща с ли вий, про їз ний;
2) зли ва ють ся при го ло с ні г, з, ж; к, ц, ч; х, с, ш 

із при го ло с ним с: кри во рі зь кий, ка в ка зь кий, кре-
мен чу ць кий, тка ц т во, то ва ри с т во;

3) роз по ді б ню ють ся при го ло с ні: ру ш ник (з «руч-
ник»), хто (з «кто») — у зву ко спо лу чен нях [чн], 
[кт] оби д ва зву ки ма ють еле ме н ти зі мк нен ня, тим 
ча сом зву ки [ш] і [х], яки ми бу ло за мі не но [ч] 
і [к],— щі лин ні; ли цар (з «ри цар») — усу не но два 
од на ко ві зву ки в сло ві;

4) упо ді б ню ють ся між со бою од но ти п ні за спо-
со бом тво рен ня при го ло с ні: їжджу (з «ї з джу»), 
пі ща ний (з «пі с ча ний»), ко зач чи на (з «ко за ць чи-
на»), роз до ріж жя (з [роз до р’і ж’йа]).

Ва ж ли вим за со бом ми ло зву ч но с ті є та кож 
уникан ня збі гів го ло сних та ва ж ких для ви мо ви 
збі гів при го ло с них. Цим до ся га єть ся пла в ність 
у ви мо ві слів, сло во спо лу чень і ре чень.

Для цьо го ви ко ри с то ву ють ся:
1) вста в ні та при ста в ні при го ло с ні: ру ї на, па-

ці єнт, ди я кон (зі вста в ним й), ва рі ант (у вимо ві: 
[ва р’ійант]), па вук (вста в ний в), ву ли ця, го с т рий;

2) вста в ні та при ста в ні го ло сні: ві к но — ві кон, 
ве с на — ве сен, пі ді мною, пі ді бра ти, ір жа, ім ла; пре-
фі к си з кі н це вим при го ло с ним ча с то пе ред дво ма 
або бі ль ше ко ре не ви ми при го ло с ни ми ді с та ють 
у кін ці го ло сний і: зі гра ти, ро зі рва ти, ві ді сла ти, 
на ді бра ти, обі гна ти, пі ді йти.

со бо ю. Усе це на дає мо в лен ню ме ло дій но с ті, при-
єм но го зву чан ня, тоб то ми ло зву ч но с ті.

Цій ви мо зі під по ряд ко ва ні всі укра ї н сь кі сло ва, 
і да ле ко не зав жди їй від по ві да ють сло ва ін шо мов-
но го по хо джен ня. У цьо му лег ко пе ре ко на ти ся, 
ви мо ви в ши по ряд пи то мі укра ї н сь кі й за по зи че-
ні сло ва: спо ну кан ня й ін стинкт (з ла тин сь кої), 
кра п ка і пункт (з ні ме ць кої), по ві т ря і ае ро іо ні за-
тор (з гре ць кої), за гін і ар’є р гард (з фра н цу зь кої).

Мо ж на ви ді ли ти три ос но в ні за со би ми ло зву ч-
но с ті, які ви ко ри с то вує укра ї н сь ка мо ва.

Ва ж ли ву роль у то му, що укра ї н сь ка мо ва звучить 
ме ло дій но, ві ді гра ють ві ль ний ру хо мий ос но в ний 
на го лос і по бі ч ні на го ло си в сло ві. Вони ри т мі зу ють 
ус не мо в лен ня, на да ють йо му спі ву чос ті.

Фра за, як пра ви ло, бу ду єть ся так, щоб не сти ка-
ли ся між со бою на го ло ше ні скла ди. Як що ж та кий 
збіг не ми ну че ста єть ся, то або один із на го ло сів 
зни кає, або між на го ло ше ни ми скла да ми ро бить ся 
па у за.

Про сте жи мо, на при клад, як в ури в ку з опо ві-
дан ня Гри го ра Тю тюн ни ка «У Кра в чи ни обі да-
ють», мо ва яко го бли зь ка до роз мо в ної, чер гу ються 
на го ло ше ні й не на го ло ше ні скла ди:

Пі с ля обі ду Юхим од ра зу ж до б рі шає і стає 
ще ла гі д ні шим і ба ла ку чі шим, ніж зав жди.

— Про що ж то бі на за в т ра врок за да ли? — во р-
ко че до си на чи доч ки і гла дить чуб або кі с ки.

— Про пе р пе ту ум-мо бі ле, та ту.
— А що ж то во но та ке?
— Ві ч ний дви гун, та ту.
— Гм, — ка же Юхим і на до в го за ми с лю є ться. — 

Та й що ж, є та кий дви гун?
— Не має, та ту.
— Пра ви ль но, не має, — ра діє Кра в чи на. — Ні чо-

го ві ч но го не ма є.
— А ви, та ту? — ози ва єть ся Ко ль ко.
Юхим ре го четь ся й ка же:
— А я, си но цю, ві ч ний. Я — як той пе ре пет-

мобіле! І ти під ро с теш — бу деш ві ч ним дви гу ном. 
Хто ро бить — той і дви гун.

В ури в ку на го ло ше ні скла ди роз ді ле ні одним 
або дво ма не на го ло ше ни ми скла да ми. Там, де є 
біль ше ніж два не на го ло ше ні скла ди, як, на при-
клад, у по єд нан ні слів ла гі д ні шим і ба ла ку чі шим, 
по си лю ють ся по бі ч ні на го ло си. Збіг на го ло ше них 
скла дів ста в ся тут ли ше в по єд нан нях слів чуб або 
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У сло ві взу єш вжи то в, щоб так са мо уни к ну ти збі-
гу го ло сних.

4. Во се ни і го ро бець ба га тий. У цьо му ре чен ні 
пі с ля сло ва во се ни, яке за кін чу єть ся на го ло с ний, 
вжи то го ло сний і, а не при го ло с ний й то му, що 
у ви мо ві пі с ля во се ни від по ві д но до змі с ту робить-
ся па у за, а па у за сприй ма єть ся як при го лос ний.

Не рі д ко, змі ню ючи фо р му яко гось сло ва, до-
во дить ся мі ня ти й го ло сні у, і на при го ло с ні 
в, й чи на впа ки: гля нув уго ру — гля ну ла вго ру, наш 
учи тель — на ші вчи те лі, ліс і по ле — лі си й по ля, 
дощ іде — дощ не йде.

Вжи ван ня форм спо лу ч ни ка і або й за ле жить 
та кож від змі с ту ви сло в лю ван ня. На при клад, у ви-
ра зах вій на і мир, ба ть ки і ді ти вжи то і, бо на зва ні 
тут по нят тя про ти ста в ля ють ся (пі с ля слів вій на, 
ба ть ки ро бить ся па у за) а в ре чен ні Ба ть ки й ді ти 
зі бра лись у шко лі про ти ста в лен ня не ма (пі с ля сло-
ва ба ть ки па у за не ро бить ся); то му, щоб уни к ну ти 
збі гу двох го ло сних, тут ви ко ри с та но й.

Пе ред сло ва ми, на по ча т ку яких є зву ки в, ф — 
са мі чи у зву ко спо лу чен нях (св, зв, тв, дв, хв, гв, 
кв, сф і по діб.), не за ле ж но від ха ра к те ру кі н це во го 
зву ка по пе ре дньо го сло ва, щоб уни к ну ти збі гу вв, 
вф, пи шеть ся пе ре ва ж но у: бу ли у вас, по дії у сві-
ті, го во рить ся у зве р нен ні, трі щи на у фу н да ме н ті, 
до ся г нен ня у сфе рі еко но мі ки. Як що ж по пе ре днє 
сло во кін ча єть ся на в, то пе ред на сту п ним го лос-
ним вжи ва є мо при й мен ник в, а не у: був в Ума ні, 
ос т рів в оке а ні (при й мен ник зли ва єть ся з на сту п-
ним, а не по пе ре днім сло вом).

Пе ред й, я, ю, є, ї не за ле ж но від ха ра к те ру кін-
це во го зву ка по пе ре дньо го сло ва, щоб уни к ну ти 
збі гу йй, вжи ва єть ся спо лу ч ник і: Пе т ро і Йо сип, 
со с ни і яли ни, зла го да і єд ність, іш ли і їха ли.

На по ча т ку ре чен ня пе ред при го ло с ни ми ре ко-
ме н ду єть ся вжи ва ти у та і: У Ки є ві… У 1991 ро ці… 
У наш час… Ідеть ся про… І зно ву…; але пе ред го ло-
сни ми — в: В Укра ї ні… В ін сти ту ті…

Іно ді при й мен ник у на би рає форм ув, уві: ув 
імлі, уві сні.

Від хи лен ня від цих пра вил до пу с ка єть ся тіль-
ки в по езії та в ри т мі зо ва ній про зі.

33. ІН ШІ ЗА СО БИ МИ ЛО ЗВУ Ч НО С ТІ
Бу ду ю чи ре чен ня, тре ба сте жи ти, щоб на ме жі 

слів не ви ни ка ли не ми ло зву ч ні збі ги зву ків: ці цін-
ні про по зи ції — ці ко ри с ні про по зи ції, ве ли ка ка бі-

3) фо не ти ч ні ва рі а н ти слів: при й мен ник з, із 
і зі (з до му, із свя том, зі шко ли); ча с т ки би, же (пі-
с ля при го ло с них: зро бив би, при йдіть же), б, 
ж (піс ля го ло сних: зро би ла б, при йди ж); ва рі а н-
ти при слі в ни ків з кі н це вим го ло сним і без ньо го 
(піз ні ше до ві да в ся — пі з ніш ус ві до мив, зно ву ска-
зав — знов обі зва в ся); ва рі а н ти -ся і -сь (ди в лю ся 
на небо — ди в люсь у ві к но, ста лось у Ки є ві — ста-
ло ся в Украї ні) то що;

4) чер гу ван ня у — в, і — й: був у ме не — бу ла 
в ме не, він іде — во на йде.

32. ЧЕР ГУ ВАН НЯ У — В, І — Й
ЯК ЗА СІБ МИ ЛО ЗВУ Ч НО С ТІ МО ВИ
В укра ї н сь кій мо ві в де яких сло вах мо же 

від бу ва ти ся чер гу ван ня по ча т ко вих го ло сних 
у, і із при го ло с ни ми со но р ни ми в, й: убік — вбік, 
умі ти — вміти, упе в не ний — впе в не ний, упе р-
тий — впе р тий, при й мен ник у — в; іти — йти, 
імо ві р ний — ймо ві р ний, спо лу ч ник і — й.

Але чер гу ван ня у — в, і — й не від бу ва єть ся:
1) у сло вах ін шо мо в но го по хо джен ня: уні вер-

си тет, уран, уто пія, Уруг вай, указ, уда р ник, Урал, 
вту л ка, взвод, іди лія, ірис, Іта лія;

2) у де яких не за по зи че них сло вах, пе ре ва ж-
но кни ж но го по хо джен ня: ува га, уго да, уста но-
ва, уява, вступ, впра ва, вра жен ня, вка зі в ка, іс пит, 
інак ше, іно ді.

За до по мо гою чер гу ван ня у — в, і — й мо ва 
усу ває на сам пе ред збіг го ло сних, по тім — при го-
ло с них. Па у за сприй ма єть ся як при го ло с ний.

Роз гля не мо це на при кла дах — при слі в’ях.
1. Кра ще си ни ця в жме ні, ніж жу ра вель у не бі. 

Щоб уни к ну ти збі гу го ло сних зву ків, пі с ля сло ва 
си ни ця вжи то фо р му при й мен ни ка в, а не у (хоч 
уна с лі док цьо го й ви ник збіг трьох при го ло с них 
вжм, але ми пе ре д у сім уни ка є мо збі гу го ло сних); 
а щоб не до пу с ти ти збі гу при го ло с них, між сло ва-
ми жу ра вель і не бі вжи то у, а не в.

2. У гу р ті й смерть не стра ш на. Вжи то при-
й мен ник у, бо він сто їть між па у зою (на по ча т ку 
ре чен ня) і при го ло с ним; ін ак ше ви ни к не не ми ло-
зву ч ний збіг при го ло с них. І на впа ки, щоб у се ре-
ди ні ре чен ня не бу ло збі гу двох го ло сних, вжи то 
не і, а й.

3. В один чо біт дві но ги не взу єш. Як що на по ча-
т ку цьо го ре чен ня вжи ти при й мен ник у, то ви ни-
к не збіг го ло сних. То му тут мо ж на вжи ти ли ше в. 
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4) при го ло с ні зву ки ха ра к те ри зу є мо за уча с-
тю то ну й шу му (со но р ний, дзві н кий чи глу хий), 
за мі с цем пе ре по ни (гу б ний, зу бний, під не бін ний 
чи за д ньо ро то вий), за спо со бом по до лан ня пе ре-
по ни (зі мк не ний, щі лин ний чи зі мк не но-щі лин-
ний) і за м’я кі с тю (тве р дий, м’я кий чи по м’я к ше-
ний);

5) го ло сні зву ки ха ра к те ри зу є мо за ря дом (пе-
ред ньо го чи за д ньо го ря ду), за під не сен ням (ни зь-
ко го, се ре д ньо го чи ви со ко го під не сен ня) і за на го-
ло сом (на го ло ше ний чи не на го ло ше ний).

Для при кла ду про ана лі зу є мо зву ко вий склад 
слів джміль, сю ї та і в’яз.

Сло во джміль [‰м’іл’] має 6 букв і 4 зву ки; 
одно скла до ве, склад при кри тий і за кри тий; зву ки: 
[дж] — дзві н кий, під не бін ний, зі мк не но-щі линний, 
тве р дий; [м’] — со но р ний, гу б ний, зі мк не ний, 
пом’я к ше ний: [і] — го ло сний, пе ред ньо го ря ду, 
висо ко го під не сен ня, на го ло ше ний; [л’] — со но р-
ний, зу бний, щі лин ний, м’я кий.

Сло во сю ї та [с’уйі та] має 5 букв і 6 зву ків; у ньо-
му 3 скла ди: с’у, йі, та, усі три при кри ті й від кри-
ті; зву ки: [с’] — глу хий, зу бний, щі лин ний, м’я кий; 
у — го ло сний, за д ньо го ря ду, ви со ко го під не сен ня, 
не на го ло ше ний; [й] — со но р ний, під не бін ний, щі-
лин ний, м’я кий; [і] — го ло сний, пе ред ньо го ря ду, 
ви со ко го під не сен ня, на го ло ше ний; [т] — глу хий, 
зу бний, зі мк не ний, тве р дий; [а] — го ло сний, за д-
ньо го ря ду, ни зь ко го під не сен ня, не на го ло ше ний.

Сло во в’яз [вйаз] має 3 бу к ви і 4 зву ки; од но-
скла до ве, склад при кри тий і за кри тий; зву ки: 
[в] — со но р ний, гу б ний, щі лин ний, тве р дий; [й] — 
со но р ний, під не бін ний, щі лин ний, м’я кий; [а] — 
го ло сний, за д ньо го ря ду, ни зь ко го під не сен ня, 
на го ло ше ний; [з] — дзві н кий, зу бний, щі лин ний, 
тве р дий.

ЛЕ К СИ КА І ФРА ЗЕ О ЛО ГІЯ

35. ЗА ГА ЛЬ НЕ ПО НЯТ ТЯ ПРО ЛЕ К СИ КУ
Усі сло ва, що вжи ва ють ся в будь-якій мо ві, 

ста но в лять її сло в ни ко вий склад, або ле к си ку.
Сло в ни ко вий склад є мов би бу ді ве ль ним ма те-

рі а лом, який ви ко ри с то ву єть ся для по бу до ви ре-
чень згі д но з пра ви ла ми гра ма ти ки.

За до по мо гою слів від по ві д но до їх ньо го зна-
чен ня ми чле ну є мо на вко ли ш ній світ і, та ким 

на — про с то ра ка бі на, во дій дій с но спі з ни в ся — во-
дій спра в ді спі з ни в ся, був ві тер — бу ло ві т ря но, був 
си ль ний ві тер.

Не слід до пу с ка ти ри му ван ня слів у про зі: пи-
тан ня про свя т ку ван ня — пи тан ня про відзна-
чен ня; князь Яро слав збу ду вав — Яро слав Му д рий 
збу ду вав; лю бов лю ди ни до ба ть кі в щи ни — лю бов 
лю ди ни до рі д ної зе м лі.

Тре ба уни ка ти на бри д ли во го по вто рен ня од на-
ко вих або бли зь ких за ви мо вою зву ків, зву ко спо-
лу чень та слів. На при клад, у ре чен ні: «Ба дьо рість, 
жит тє ра ді с ність, окри ле ність, сві жість — най при-
ва б ли ві ші ри си йо го ві р шів» — чо ти ри ра зи під ряд 
по вто рю ють ся од на ко ві кі н ці в ки -ість, на гні та-
ють ся сви с тя чі та ши п ля чі зву ки, се ред го ло сних 
пе ре ва жа ють і та и. Усе це ро бить ви слів не ми ло-
зву ч ним. Щоб усу ну ти цю ва ду, ре чен ня мо ж на пе-
ре ро би ти так: Ба дьо рий, жит тє ра ді с ний на стрій, 
окри ле ність ду м ки, сві жість об ра зів — ось що най-
бі ль ше при ваб лює в йо го ві р шах.

Але пра ви ль но ді б ра ні зву ко ві по вто ри по си лю-
ють емо цій ний вплив на чи та ча або слу ха ча. Цей 
за сіб ча с то ви ко ри с то ву єть ся в ху до ж ній літера-
ту рі: Га р ми дер, га лас, гам у гаї (Т. Ше в че н ко); На 
річ ці скре го че кри га, сі рий ве с ня ний при смерк ввесь 
у три во зі (М. Ко цю бин сь кий); В юно с ті нам най-
ча с ті ше ви би рає до ро гу се р це (Ю. Му ш ке тик).

34. ФО НЕ ТИ Ч НИЙ РОЗ БІР СЛІВ
Роз бір сло ва за зву ка ми по трі б ний на сам пе-

ред для то го, щоб пра ви ль но ви зна чи ти йо го бу-
до ву (мор фе м ний склад). На при клад, в імен ни-
ку краю (ро до вий від мі нок од ни ни) за кін чен ня 
-у, а не -ю, бо ін ак ше вий де, що ос но ва тут кра-, 
а не край- (як є на спра в ді). Так са мо в сло ві во ля 
за кін чен ня -а, а не -я і ос но ва вол’- (за кін чу єть ся 
на м’я кий при го ло с ний), а не вол-. Це стає са мо оче-
ви д ним тіль ки то ді, ко ли орі є н ту є мо ся на зву ко-
вий, а не на бу к ве ний склад сло ва: [крайу], [вол’а].

От же, щоб пра ви ль но ви зна чи ти зву ко вий 
склад сло ва, тре ба вра хо ву ва ти зву ко ве зна чен ня 
букв, зо к ре ма я, ю, є, ї, ь та щ.

Фо не ти ч ний роз бір слів про во дить ся в та ко му 
по ряд ку:

1) сло во за пи су є мо в транс кри п ції;
2) ви зна ча є мо в ньо му кі ль кість букв і зву ків;
3) ви зна ча є мо кі ль кість скла дів і ха ра к тер їх (при-

кри тий чи не при кри тий, від кри тий чи за кри тий);
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7. «Ве ли кий тлу ма ч ний сло в ник су час ної 
украї н сь кої мо ви» (укла дач і го ло вний ре да к тор 
В. Бу сел), ви да ний 2001 ро ку. У ньо му по яс не но 
зна чен ня 170 тис. ре єст ро вих слів, зна чен ня окре-
мих з них про ілю с т ро ва но сло во спо лу чен ня ми.

Сло ва в ле к си ч но му скла ді мо ви роз рі з ня-
ють ся за по хо джен ням (не за по зи че ні, яких пе ре-
ва ж на бі ль шість, і за по зи че ні з ін ших мов, яких 
є не біль ше 10 %), за вжи ван ням (за га ль но вжи ва ні 
й ву зь ко вжи ва ні сло ва, за ста рі лі сло ва й нео ло гі з-
ми, про фе сі о на лі з ми й ді а ле к ти з ми) та за зна чен-
ням (од но зна ч ні й ба га то зна ч ні, омо ні ми, па ро ні-
ми, си но ні ми, ан то ні ми).

36. ПИ ТО МА УКРА Ї Н СЬ КА ЛЕ К СИ КА
До пи то мої (спо кон ві ч ної) укра ї н сь кої ле к си-

ки на ле жать сло ва, ус па д ко ва ні із ко лись спі ль ної 
для пред ків ба га тьох су час них на ро дів пра і н до-
євро пей сь кої мо ви, ус па д ко ва ні зі спі ль но сло в’ян-
сь кої мо ви і ство ре ні укра ї н сь ким на ро дом пі с ля 
ви ді лен ня йо го в окре му спі ль но ту. Ці сло ва ста-
но в лять ос но ву укра ї н сь кої ле к си ки.

Як вва жа ють уче ні, при бли з но 5–4 ти ся чі років 
то му на пів дні су час ної Укра ї ни жи ли пле ме на, 
які роз мо в ля ли мо вою (чи, то ч ні ше, ді а ле к та ми 
мови), що її те пер умо в но на зи ва ють пра і н до є в ро-
пей сь ко ю. Десь на ме жі ІІІ і ІІ ти ся чо літь до н. е. 
ці пле ме на по ча ли роз се ля ти ся на Ін дій сь кий пів-
ос т рів, Ка в каз, Се редзем но мо р’я, у Єв ро пу. Якась 
ча с ти на їх під ня ла ся на пів ніч й осі ла на про с то-
рах між се ре д ньою те чі єю Дніп ра та Ка р па та ми. 
Ці зе м лі ста ли пра ба ть кі в щи ною сло в’ян, зо к ре ма 
й укра ї н ців.

У но вих мі с цях мо ва при йш лих пле мен змі ша-
ла ся з мі с це ви ми, вна слі док чо го утво ри ли ся рі з ні 
ін до єв ро пей сь кі мо ви, зо к ре ма й пра сло в’ян сь кі 
ді а ле к ти.

З тих пра да в ніх ча сів укра ї н сь ка мо ва ус па д ку-
ва ла кі ль касот на зв жит тє во ва ж ли вих пред ме тів 
і явищ, зо к ре ма:

1) на зви лю дей за спо рі д не ні с тю та ін ши ми оз-
на ка ми: ма ти, ба ть ко, син, доч ка, брат, се с т ра, 
зять, све кор, ят рі в ка, ді вер, гість то що;

2) на зви ча с тин ті ла: око, бро ва, ву хо, ніс, зуб, 
сер це, че реп, яс на, язик, гру ди, лі коть, ко лі но, во-
лос ся, кров то що;

3) на зви тва рин і про ду к тів тва рин но го по-
хо джен ня: звір, ві в ця, ко ро ва, сви ня, по ро ся, вовк, 

чи ном, пі зна є мо йо го. Ба га та, роз ви не на ле к си ка 
за без пе чує то н ше сприй нят тя до вкіл ля, гли б ше 
про ни к нен ня в ньо го і то ч ні ше ми с лен ня як для 
всьо го су с пі ль с т ва, так і для ко ж ної окре мої лю ди-
ни, що во ло діє цим ба гат с т вом.

Ле к си ка су час ної укра ї н сь кої мо ви скла да ла ся 
ти ся чо літ тя ми. Роз ви ва ю чись, во на зба га чу ва ла ся 
як сло ва ми вла с но го тво рен ня, так і сло ва ми, за-
по зи че ни ми з ін ших мов. За раз у на шій мо ві є що-
най ме н ше пів мі ль йо на слів.

Сло в ни ко вий склад мо ви ві до бра жа єть ся 
в слов ни ках. Сло в ни ки укра ї н сь кої мо ви по ча ли 
з’яв ля ти ся ще в XVI ст. Пе р ши ми та ки ми сло в ни-
ка ми бу ли «Ле к сис» Ла в ре н тія Зи за нія (1596 р). 
і «Ле к си кон сло ве норо сь кий і імен толкованіє» 
Па м ва Бе ри н ди (1627 р.).

З-по між су час них сло в ни ків укра ї н сь кої мо ви 
най ва ж ли ві ші та кі:

1. «Сло в ник укра ї н сь кої мо ви» в 11-ти то мах, 
ви да ний у 1970–1980 ро ках. У ньо му до кла д но по-
яс не но бли зь ко 135 тис. ре єст ро вих слів і ко ж не 
зна чен ня про ілю с т ро ва но ци та та ми з лі те ра ту ри.

2. «Сло варь укра ї н сь кої мо ви» в 4-х то мах 
за ре да к ці єю Б. Грі н че н ка, упе р ше був ви да ний 
у 1907–1909 ро ках. Пе ре ви да ва в ся кі ль ка ра зів. 
У ньо му сти с ло по яс не но 68 тис. ре єст ро вих слів, 
а та кож да ють ся ро сій сь кі від по ві д ни ки до них.

3. «У к ра їн сь ко-ро сій сь кий сло в ник» у 6-ти то-
мах, ви да ний у 1953–1963 ро ках. Він мі с тить бли-
зь ко 122 тис. укра ї н сь ких слів, до яких по да но ро-
сій сь кі від по ві д ни ки. Зна чен ня укра ї н сь ких слів 
про ілю с т ро ва но при кла да ми з ху до ж ньої та ін шої 
лі те ра ту р.

4. «Ро сій сь ко-ук ра їн сь кий сло в ник» у 3-х 
томах, упе р ше ви да ний у 1969 ро ці. Пі з ні ше він 
пе ре вида ва в ся. У ньо му вмі ще но укра ї н сь кі пе-
ре кла ди бли зь ко 120 тис. ро сій сь ких слів. При-
чо му до ба га тьох із них по да но по кі ль ка (а ча сом 
по 10 і бі ль ше) укра ї н сь ких від по ві д ни ків.

5. «Фра зе о ло гі ч ний сло в ник укра ї н сь кої мо ви» 
в 2-х то мах, ви да ний у 1993 ро ці. У ньо му по яс не-
но й про ілю с т ро ва но ци та та ми з ху до ж ньої та ін-
шої лі те ра ту р бли зь ко 10 тис. фра зе о ло гі з мів.

6. «Сло в ник си но ні мів укра ї н сь кої мо ви» 
в 2-х то мах, ви да ний у 1999 ро ці. У ньо му по да но 
бли зь ко 9200 си но ні мі ч них ря дів. Зна чен ня си но-
ні мів сти с ло по яс ню ють ся та ілю с т ру ють ся при-
кла да ми пе ре ва ж но з ху до ж ньої лі те ра ту ри.
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8) на зви аб с т ра к т них по нять: ди во, від ва га, лад, 
ла с ка, пра в да, кри в да, гнів, ра дість, ко ристь, па-
м’ять, ду ма, честь, го ре, блуд, гріх, стид, ка ра;

9) на зви дій: чи та ти, пи са ти, блу ка ти, ва ри ти, 
гни ти, го ї ти, ки с ну ти, мо ло ти;

10) на зви рі з них ознак: ро зу м ний, му д рий, гі д-
ний, хи т рий, слі пий, здо ро вий, гір кий, ки с лий, со-
лод кий, ду р ний то що.

Вод но час від бу ва ли ся за по зи чен ня з інших 
індоєв ро пей сь ких мов. Так, із ге р ман сь ких мов 
у да в ньо сло в’ян сь ку по тра пи ли та кі сло ва, як 
князь, ко роль, це р к ва, сто до ла, ко ло дязь, якір, дош-
ка, скло, віск, блю до, ко роп, осе ле дець, гріш; із кельт-
сь ких — лі ки, тин, бра га, лю тий; із ла тин сь кої — 
ви но, ко тел, млин, лев, осел, ка пу с та, по га ний; 
із гре ць кої — ко ра бель, ле ва да, ви ш ня, мак.

Кі ль кі с но най бі ль ший і най рі з но ма ні т ні ший 
шар пи то мої укра ї н сь кої ле к си ки ста но в лять 
влас не укра ї н сь кі сло ва, тоб то сло ва, які по ча-
ли ви ни ка ти ще в про це сі фо р му ван ня тих ді а-
ле к тів, що ля г ли в ос но ву укра ї н сь кої мо ви і тво-
рен ня яких не при пи ня єть ся й до сі. Бі ль шість 
їх ви ни к ло й ви ни кає на ос но ві ле к си ч но го ма те-
рі а лу, ус па д ко ва но го від спі ль но ін до є в ро пей сь кої 
та пра сло в’ян сь кої мо ви, а та кож да в но за сво є них 
за по зи чень. Ці сло ва пе ре ва ж но по хі д ні. Во ни сто-
су ють ся всіх сфер жит тя, на при клад:

1) су с пі ль но-по лі ти ч на ле к си ка: гро ма да, гро-
ма дя нин, во ло дар, вла с ність, про мо вець, пра ців ник, 
гу р ток, осе ре док, лан ка, ді ло вод с т во, са мо ді я ль-
ний;

2) на зви бу ді вель та їх ніх ча с тин: бу ди нок, 
примі щен ня, під ло га, по міст, од ві рок, ві кон ни ця, 
гор ни ця, по кут тя, при сі нок, ко рі в ник, пта ша р ня, 
са ди ба, хві р т ка, при чі лок, під му рі вок;

3) на зви страв і на по їв: борщ, ва ре ни ки, го лу б ці, 
лок ши на, га лу ш ки, ле мі ш ка, хо ло дець, за ті р ка, ма-
чан ка, мли н ці, корж, бу б лик, па м пу ш ки, де ру ни, уз-
вар, ку ліш, ве р ту ни, сі че ни ки, кру че ни ки, за ви ва нець;

4) на зви одя гу і взут тя: шта ни, спі д ни ця, со роч-
ка, за па с ка, ху с т ка, стріч ка, на ми с то, ка пе люх, 
бриль, чо біт, че ре вик, са п’я н ці;

5) на зви пред ме тів по бу ту: ря д но, ска те р ка, 
руш ник, мі шок, ко шик, ко ро ми с ло, ко цю ба, віж ки, 
об роть;

6) сіль сь ко го с по дар сь ка ле к си ка: уро жай, скир-
та, яри на, ози ми на, сі но жать, жни ва р ка, мо ло-
тар ка, сі ва л ка, ві я л ка, олій ни ця, цу к ро ва р ня, ора н-

ви ві р ка, їжак, жу ра вель, гу с ка, орел, оса, му ха, му-
раш ка, м’я со, мо ло ко, яй це, во в на то що;

4) на зви ро с лин та їх ніх ча с тин: де ре во, бе ре за, 
ве р ба, ли па, ясен, оси ка, че ре м ха, ви ш ня, дуб, жо-
лудь, ко ра, сук, зе р но, со ло ма, по ло ва, біб, мох, льон 
то що;

5) на зви пред ме тів і явищ при ро ди: со н це, мі-
сяць, не бо, день, ніч, ве чір, зи ма, во гонь, во да, ві тер, 
дим, ро са, сніг, мо ре то що;

6) на зви жи т ла, го с по дар сь ких зна рядь: дім, 
две рі, віз, ко ле со, вісь, двір, сіль то що;

7) на зви дій, ста нів, про це сів: іти, ве з ти, те к-
ти, сто я ти, си ді ти, спа ти, пе к ти, ва ри ти, мі си ти, 
мо ло ти, ора ти, ку ва ти, те са ти, їс ти, пи ти, зна-
ти, да ти, жи ти, вме р ти то що;

8) на зви ознак, яко с тей: до в гий, ко ро т кий, ма-
лий, ву зь кий, го с т рий, бі лий, сві т лий, блі дий, тем-
ний, сі рий, си вий, ру дий, жо в тий, зе ле ний, но вий 
то що;

9) на зви чи сел: один, два, три, чо ти ри, п’ять, 
шість, сім, ві сім, де сять, сто, ти ся ча.

Пра сло в’ян сь кий пе рі од роз ви т ку укра ї н сь кої 
ле к си ки три вав при бли з но від по ча т ку І ти сячо-
літ тя до н. е. і до VІ ст. У той час з’яв и ло ся ба га то 
слів, які ста ли спі ль ним над бан ням усіх сло в’ян-
сь ких мов. Для тво рен ня но вих слів ви ко ри с то ву-
ва ли ся пе ре ва ж но на яв ні вже ін до єв ро пей сь кі ко-
ре ні. Та ких слів в укра ї н сь кій мо ві на ра хо ву єть ся 
бли зь ко двох ти сяч. Це зо к ре ма:

1) на зви лю дей за спо рі д не ні с тю та ін ши ми 
озна ка ми: чо ло вік, сват, не ві с т ка, ві т чим, ма чу ха, 
па серб, внук, ві в чар, ткач, сто рож;

2) на зви ча с тин ті ла: ті ло, чо ло, гу ба, рот, сте г-
но, шия, в’я зи, го р тань, па лець, па зур;

3) на зви тва рин: віл, ве д мідь, кінь, пес, змія, 
птах, со ло вей, окунь, ко мар, жук;

4) на зви ро с лин: пше ни ця, тра ва, бу дяк, ло пух, 
кро пи ва, ло бо да, яго да, ма ли на, су ни ця, ожи на, лі-
щи на, гай, пе че ри ця, сморж;

5) на зви пред ме тів і явищ при ро ди: іс к ра, бу ря, 
ви хор, по тік, стру мінь, ос т рів, ріл ля, до ли на;

6) на зви бу ді вель, го с по дар сь ких зна рядь: ку з-
ня, ко ша ра, обо ра, стай ня, ві к но, кро к ва, піч, пліт, 
бо ро на, ви ла, від ро, ніж, ши ло, клин, мо лот, мі т ла, 
не від, пря жа, кро с на;

7) на зви пред ме тів ха р чу ван ня: стра ва, са ло, 
пи ріг, ма с ло, лій, ко ро вай, ки сіль, ка ша, сир, сме та-
на, пи во, му ка, бо ро ш но, ті с то;
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7) ви сту па ють з не вла с ти ви ми для укра ї н сь кої 
мо ви пре фі к са ми ан ти-, де-, ди-, ін-, ін тер-, кон-, 
ре-, транс-; су фі к са ми -изм (-ізм), -ист (-іст), -ант, 
-ент, -ор, -р, -ер, -ир, -ум, -ація то що: ан ти те за, 
де пре сія, ди с та н ція, ін ста н ція, кон текст, ре ко н-
с т ру к ція, де мон странт, сту дент, ко н т ро лер, ре-
ке тир, мі ні мум, ко опе ра ці я.

Ха ра к те р ною озна кою слів ін шо мо в но го по хо-
джен ня є та кож те, що во ни не ма ють спо рі д не них 
слів в укра ї н сь кій мо ві. То му в них рі д ко ви ді ля-
ють ся пре фі к си й су фі к си, сло ва сприй ма ють ся 
пе ре ва ж но як не по хі д ні: пе р пе н ди ку ляр, па ра ле ле-
пі пед, си ме т рія, гі м на с ти ка, че м пі он, ма р ке тинг.

При чо му ті чи ті фо не ти ч ні й мор фо ло гі ч ні 
особли во с ті ін шо мо в них слів за ле жать від то го, 
з якої мо ви їх за по зи че но. Од ні озна ки ма ють сло ва, 
за по зи че ні зі сло в’ян сь ких мов, ін ші — з тю рксь ких, 
ще ін ші — з рі з них ін до єв ро пей ських мов.

Сло ва ін шо мо в но го по хо джен ня най ча с ті ше 
вжи ва ють ся в лі те ра ту рі з пи тань на у ки, тех ні ки 
й ми с те ц т ва. Во ни тут ви сту па ють у ро лі те р мі-
нів — слів, що ви ра жа ють чі т ко окре с ле ні по нят тя. 
На при клад: пре фікс, су фікс, фо не ти ка — мо во зна в-
чі те р мі ни; епі тет, ме та фо ра, сю жет, пе р со наж — 
лі те ра ту ро зна в чі те р мі ни; гі по те ну за, бі се к т ри са, 
ме ді а на, пе ри метр — ма те ма ти ч ні те р мі ни.

38. ЗА ПО ЗИ ЧЕН НЯ ЗІ СЛО В’ЯН СЬ КИХ МОВ
Од ні з най да в ні ших бу ли за по зи чен ня зі старо-

сло в’ян сь кої мо ви. З при йн ят тям хри с ти ян с т ва 
988 ро ку в Укра ї ну-Русь при хо дить то ді ш ня бол-
га р сь ка мо ва, яка пі з ні ше ді с та ла на зву «ста ро-
слов’ян сь ка» або «це р ко в но с ло в’ян сь ка». Во на 
ста ла мо вою бо го слу жінь, бо го слу ж бо вих книг, 
мо вою на вчан ня, тоб то на три ва лий час, аж до поя-
ви Іва на Ко т ля рев сь ко го, ма ла ста тус лі те ра ту-
р ної мови в Укра ї ні. Нею (з до мі ш ка ми укра ї н-
сь ко го еле мен ту) на пи са ні «По вість вре м’я них 
літ», «Сло во о пол ку Іго ре вім», «Ру сь ка пра в да», 
«Сло во о за ко ні і бла го да ті» Іла рі о на, «По в чан ня» 
Воло ди ми ра Мо но ма ха то що.

Укра ї н сь ка мо ва зі ста ро сло в’ян сь кої за сво ї ла 
не ве ли ку кі ль кість на зв аб с т ра к т них по нять, по-
в’я за них на сам пе ред з ре лі гі єю, мо рал лю то що: 
бла го дать, Го с подь, про рок, учи тель, чу до, мо ли т-
ва, блуд, гріх, хре с ти ти ся, во с к ре с ну ти, єди ний.

У на род ну мо ву ста ро сло в’я ні з мів про ни к ло 
дуже ма ло. Їх ви ко ри с то ву ва ли хі ба що пись мен-

ка, за жи н ки, об жи н ки, рі ль ни ц т во, тва рин ни ц т во, 
хлі бо роб, сі яч, тва рин ник, па сі ч ник, смо ро ди на, по-
річ ки, су ни ця, по лу ни ця, греч ка;

7) аб с т ра к т на й на у ко ва ле к си ка: мрія, по ступ, 
до ві р’я, осві та, ви хо ван ня, про ми с ло вість, під при-
єм с т во, ки сень, во день, ву г ле ць, по сі б ник, під ру ч-
ник, іс пит.

Се ред вла с не укра ї н сь ких слів є чи ма ло при-
слів ни ків: зо па лу, на впро с тець, осто ронь, за зда ле-
гідь, на впе рей ми, зре ш тою, на оди н ці, вра н ці, влі т ку, 
взи м ку, пра во руч, на шви д ку руч, обі руч, ми мо хідь, 
то рік, спо кон ві ку. Тіль ки в укра ї н сь кій мо ві є при-
й мен ни ки бі ля, від, по се ред, між, за д ля, ко ло, що до; 
спо лу ч ни ки та, бо, чи, аби, або, про те, за те, як що, 
як би, на че, мов, ні би, ніж, да р ма що, не зва жа ю чи 
на те що; ча с т ки хай, не вже, хі ба, май же, на віть.

ІН ШО МО В НІ СЛО ВА

37. ОС НО В НІ ОЗНА КИ  ЗА ПО ЗИ ЧЕ НИХ СЛІВ
Сло ва ін шо мо в но го по хо джен ня ча с то від різ-

ня ють ся від не за по зи че них сво єю фор мо ю. Вони, 
на від мі ну від спо кон ві ч но укра ї н сь ких слів, 
як пра ви ло:

1) мо жуть по чи на ти ся на а, е та і: ад ре са, ак-
тив, алея, ан гел, еле к т ри ка, етап, ім порт, ін же-
нер, іро нія; пи то мих укра ї н сь ких слів, які б по чи-
на ли ся на а, е, є ли ше кі ль ка (але, або, еге), тро хи 
бі ль ше є слів із по ча т ко вим і (іти, ір жа, ім ла, ін-
ший, іно ді, ін ко ли, іще то що);

2) в ос но вах ма ють збі ги го ло сних: іде ал, оке ан, 
по ет, ра діо, ву аль; у пи то мих укра ї н сь ких сло вах 
збі ги го ло сних мо жуть бу ти ли ше на ме жі пре фі к-
са і ко ре ня: ви о ра ти, за охо ти ти, пе ре ук ла с ти;

3) ма ють звук ф: фа б ри ка, фі ніш, фа р фор, гра-
фік;

4) не зна ють чер гу ван ня о, е у від кри то му 
з і в за кри то му скла дах: атом — ато ма, по ст — 
пос та, мі шень — мі ше ні, гра ніт — гра ні ту, пік — 
піка (по рівняйте не за по зи че ні сло ва: дім — до му, 
піст — по сту, гу р кіт — гу р ко ту, про мінь — про ме-
ня, бік — бо ку);

5) не ма ють ви па д них о, е: ар ти шок — ар ти-
шо ку, бю ле тень — бю ле те ня (по рівняйте не за по-
зи че ні сло ва: ку ток — ку т ка, день — дня);

6) мо жуть не від мі ню ва ти ся: ке н гу ру, шо се, пла-
то, та к сі;
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З поль сь кої мо ви в укра ї н сь ку ввій ш ли та кі сло-
ва, як: уряд, те с ля, хло пець, в’я зень, бла зень, мі ща-
нин, ме ш кан ня, до ста ток, збруя, за ба в ка, ко ва д ло, 
за ло га, по єди нок, ви рок, хво ро ба, ска р га, пра г нен ня, 
не оба ч ність, ша лен с т во, ді ди з на, зи чи ти, ква пи-
ти ся, га р цю ва ти, ши ку ва ти, ке ру ва ти, пи ль ну ва-
ти, ба ви ти ся, обі ця ти, ве ль мо ж ний, до ско на лий, 
при крий, роз ма ї тий, кеп сь кий то що.

Че рез поль сь ку укра ї н сь кою мо вою бу ло за-
своє но ряд че сь ких слів: вла да, пра ця, бра ма, та-
бір, ба во в на, га с ло, га нь ба, ва га ти ся, вла с ний, оги д-
ний, на г лий, сму т ний. Та ким са мо шля хом при йш ли 
в укра ї н сь ку мо ву й де які ні ме ць кі сло ва (що пра в-
да, їх по ши рю ва ли тут пе ре ва ж но єв реї, пе ре се ле ні 
в ХVІ–XVIII ст. з Ні меч чи ни в Укра ї ну): ку ш нір, 
бро вар, слю сар, дріт, дра т ва, ке ль ма, дах, ве р с тат, 
ста ме с ка, фу га нок, цу кор, ци бу ля, крам, ко ш ту ва-
ти, ра ху ва ти, дру ку ва ти, тра пи ти ся то що.

Укра ї н сь ко-ро сій сь кі мо в ні ко н та к ти ста ли 
ре гу ля р ни ми пі с ля укла ден ня Б. Хме ль ни ць ким 
1654 ро ку до го во ру з Ро сі є ю. Але аж до по ча т ку 
ХІХ ст. за по зи чен ня з ро сій сь кої мо ви в укра ї н сь-
ку бу ли рі д кі с ні, оскі ль ки Укра ї на в куль ту р но му 
від но шен ні сто я ла на ба га то ви ще від Ро сі ї. На той 
час при па да ють за по зи чен ня че рез ро сій сь ку мо ву 
ні ме ць ких та гол ла нд сь ких слів, по в’я за них з вій-
сь ко вою спра вою та мо ре плав с т вом: ар ти ле рія, 
фельд фе бель, ка пі тан, бру с т вер, флот, ад мі рал, 
бот, га вань, по рт, мо р ти ра, бо м ба.

Вплив ро сій сь кої мо ви став по мі т ним, по чи-
на ю чи з ХІХ ст., і осо б ли во по си ли в ся у 20–80-х 
ро ках ХХ ст. З ро сій сь кої мо ви за по зи че но сло ва 
са мо вар, лящ, на гі д ки, му жик, чи но в ник, на ча ль-
ник, об щи на, ар тіль, указ, за вод, ру д ник, під ряд чик, 
біль шо вик, ме н шо вик. Ба га то слів ро сій сь кої мо ви 
бу ло за сво є но у ви гля ді каль ок (по мо р фе м них пе-
ре кла дів): гу ч но мо вець (рос. гро м ко го во ри тель), 
ово че схо ви ще, во г не га с ник, мі ся це хід, ви су ва нець, 
від мін ник, об лі ко вець, п’я ти річ ка, ви ко н ком, кол-
госп, рад госп, ви ко н роб. Бі ль шість цих слів те пер 
сприй ма ють ся як за ста рі лі.

39. ЗА ПО ЗИ ЧЕН НЯ З ГРЕ ЦЬ КОЇ,
ЛА ТИН СЬ КОЇ ТА ТЮ РК СЬ КИХ МОВ
Ча с ти на гре ць ких слів в укра ї н сь ку мо ву 

ввійш ла ще до при йн ят тя хри с ти ян с т ва вна слі док 
без по се ре д ніх ко н та к тів між но сі я ми обох мов. 
Греки, як ві до мо, три ва лий час ма ли свої по се лен-

ни ки в ху до ж ніх тво рах зі сти лі с ти ч ною ме тою — 
для на дан ня ви сло в лю ван ню уро чи с то го або, 
на впа ки, іро ні ч но го зву чан ня. Ни ми, при мі ром, 
ря с но пе ре си па на мо ва во з но го в п’є сі І. Ко т ля рев-
сь ко го «На та л ка Пол та в ка». Ста ро сло в’я ні з ми ви-
ко ри с то ву вав Т. Ше в че н ко, як, на при клад, у ві р ші 
«Мо ли т ва»: Зло на чи на ю щих спи ни, у пу та ку тії 
не куй, в скле пи гли бо кі не му руй. А до б ро зи ж ду-
щим ру кам і по ка жи, і по мо жи. Свя тую си лу ни-
с по ш ли. А чи с тих се р цем? Ко ло їх по ста ви ан ге ли 
свої і чи с то ту їх со б лю ди. А всім нам вку пі на зе м лі 
єди но ми с ліє по дай і бра то лю біє по шли. Аб со лют-
на бі ль шість ста ро сло в’я ні з мів ма ють свої від по-
від ни ки в укра ї н сь кій мо ві.

Для ста ро сло в’я ні з мів ха ра к те р ні та кі фо не-
тичні та мор фо ло гі ч ні осо б ли во с ті:

1) зву ко спо лу чен ня ра, ла, ре, ле від по ві д но 
до укра ї н сь ких оро, оло, ере: враг — во рог, град — 
го род (Нов го род, Виш го род), гла ва — го ло ва, глаc — 
го лос, об ласть — во ло ді ти, плащ — по ло т но, дре-
во — де ре во, пле ве ли — по ло ва;

2) зву ко спо лу чен ня ра на по ча т ку сло ва: раб, 
ра тай;

3) зву ко спо лу чен ня жд на мі с ці ко ли ш ньо го 
зву ка д: вождь, ну ж да, стра ж да ти;

4) по ча т ко ві є, ю: єди ний, юнак, юро ди вий;
5) пре фі к си воз-, вос-, пре-, пре д-, со-: во з лю-

би ти, во з не сін ня, во с к ре с ну ти, пре му д рий, пре-
ве ле б ний, пред те ча, пред’яви ти, со ра т ник, со юз; 
ста ро сло в’ян сь кий пре фікс пре- мо же до да ва ти ся 
й до не за по зи че них укра ї н сь ких слів: пре до б рий, 
пре сві т лий, пре свя тий;

6) імен ни ко ві су фі к си -тель, -знь, -ств(о), 
-тв(а): ми с ли тель, при язнь, бо язнь, сло во блуд ст во, 
мо ли т ва, же р т ва; ці су фі к си ви ко ри с то ву ють ся 
й у не за по зи че них сло вах: гно би тель, му чи тель, 
то ва ри с т во, по бра тим с т во, го ни т ва;

7) при кме т ни ко ві су фі к си -ащ-, -ущ-, -им-: 
тру дя щий, бо ля щий, гря ду щий, су щий, не опа-
ли мий, не зри мий; ці су фі к си ви ко ри с то ву ють ся 
й у не за по зи че них сло вах: ро бо тя щий, не вми ру-
щий, за гре бу щий, не вло ви мий.

З ін ших сло в’ян сь ких мов най бі ль ше є за по зи-
чень з поль сь кої (як і в поль сь кій з укра ї н сь кої). 
Ці за по зи чен ня по ча ли ся ще в до іс то ри ч ні ча си. 
Але по мі т ни ми во ни ста ли ли ше пі с ля 1569 ро ку, 
ко ли вна слі док Лю б лін сь кої унії бі ль ша ча с ти на 
те ри то рії Укра ї ни опи ни ла ся під вла дою Поль щі.
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сти тут, уні вер си тет, фа ку ль тет, де кан, ау ди то рія, 
ле к ція, кон су ль та ція, кон с пект, ас пі ра н ту ра (осві т-
ня ле к си ка); лі те ра, аб ре ві а ту ра, афікс, су фікс, пре-
фікс, ін фі ні тив (мо во зна в чі тер мі ни); си нус, ко си нус, 
ква д рат, куб, ко нус, бі ном, тра є к то рія, ра ді ус, ко е фі-
ці єнт, ін те г рал, лога рифм, плюс, мі нус (ма те ма ти ч ні 
те р мі ни); ві рус, ан гі на, ас пі рин, іму ні тет, ін стинкт, 
ін’є к ція, ре цепт, апе н ди цит (ме ди ч ні те р мі ни); апа-
ра ту ра, ге не ра тор, ін ду к тор, кон ден са тор, ту р бі на, 
ан те на, конс тру к ція, ін стру мент (тех ні ч ні те р мі-
ни); ад во кат, но та рі ус, про ку рор, юрист, кри мі на-
ль ний, ци ві ль ний (юри ди ч ні те р мі ни); до ку мент, ре-
зо лю ція, ін стру к ція, цир ку ляр, ди ре к тор, се к ре тар 
(адмі ні с т ра ти в но-ді ло ва ле к си ка); на ція, ци ві лі за-
ція, ад мі ні стра ція, де мон стра ція, де ле гат, де пу тат, 
ре с пу б лі ка, ім пе рія, ди к та ту ра, кон грес, емі г ра-
ція, кон ку ре н ція, уль ти ма тум, про грес (сус пі ль но-
політи ч на ле к си ка); лі те ра ту ра, фа бу ла, кла си ка, 
де кла ма ція, ап лі ка ція, ка пе ла, ва рі а ція, фу ґа (ле к си-
ка з рі з них га лу зей ми с те ц т ва).

З ла тин сь кої мо ви в укра ї н сь ку ввій ш ло ряд 
імен, на при клад: Ва ле рій (здо ро вий), Ві к тор (пе-
ре мо жець), Ві та лій (жит тє вий), Ма к сим (най-
бі ль ший), Па в ло (ма лий), Ро ман (ри м ля нин), 
Ві к то рія (пе ре мо га), Мар га ри та (пе р ли на), Ма-
ри на (мор сь ка), На та лія (рі д на).

Для ла ти ні з мів ха ра к те р ні пре фі к си де-, екс-, 
ім-, ін-, ре-, су фі к си -аль н ( ий), -ат, -аці (я), -ент, 
-тор, -ту р (а), -ум, -ус: де пре сія, екс по зи ція, ім по-
ну ва ти, ін ку ба тор, ін тер вал, ре ко н с т ру к ція; уні-
вер са ль ний, кон це н т рат, ін фо р ма ція, ін ци дент, 
ди к тор, ди к та ту ра, мі ні мум, ка зус, ра ді ус.

Сло ва з тю рк сь ких мов до укра ї н сь кої про ни-
ка ли ще в най да в ні ші ча си. Бі ль шість із тих на ро-
дів, з яки ми на ші пред ки в да в ни ну ве ли бо ро ть бу, 
то р гу ва ли й про с то ко н та к ту ва ли, — ава ри, хо за ри, 
бу л га ри, пе че ні ги, по ло в ці, та та ри, — тю р ко мо в ні.

За по зи чен ня з тю рк сь ких мов від бу ва ли ся пе-
ре ва ж но ус ним шля хо м. То му ці сло ва зде бі ль шо-
го не сприй ма ють ся те пер як чу жі. Це пе ре ва ж но:

1) на зви, по в’я за ні з вій сь ко вою спра вою: ота-
ман, оса вул, гай да ма ка, гай дук, яни чар, ор да, ар-
кан, ки н джал, бу н чук, кай да ни, ка то р га;

2) на зви по бу то вих ре чей: ди ван, та п чан, ка-
зан, ча вун, таз, ко че р га, ба тіг, чу бук, ха лат, ша п-
ка, баш лик, бу р ка, ка п тан, ко в пак, ка п шук, па р ча, 
ки лим, ба лик, ша ш лик, ко в ба са, мо го рич, са рай, ша-
т ро, ба ла ган, ба зар;

ня в Пі в ні ч но му При чо р но мо р’ї, в Кри му, то р гу-
ва ли з ру си ча ми. То ді бу ло за по зи че но та кі сло ва, 
як: ко ра бель, па рус, ле ва да, ли ман, па ла та, ва п но, 
ко рал, ка нат, ми с ка, кедр, ви ш ня, огі рок, лавр, мак, 
м’я та, ми г даль, кит, кро ко дил.

На ба га то бі ль ше гре ць ких слів при йш ло до нас 
че рез ста ро сло в’ян сь ку мо ву пі с ля при йн ят тя хри-
с ти ян с т ва: ан гел, ар ха н гел, апо с тол, Бі б лія, Єван-
ге ліє, ві в тар, іко на, ла дан, мо нах, мо на с тир, па ла-
мар, пса лом, ідол. То ді ж бу ло за по зи че но й ба га то 
гре ць ких імен, на при клад: Ан д рій (му ж ній), Ана-
то лій (схі д ний), Ар сен (смі ли вий), Ва силь (цар сь-
кий), Ген на дій (бла го ро д ний), Ка те ри на (чи с та), 
Іри на (спо кій), Оле на (со ня ч на), Ок са на (го с тин-
на), Оле к сандр (за хи с ник лю дей), Га ли на (ти ша).

Тре тя хви ля гре ци з мів спо сте рі га єть ся у зв’я з ку 
з ви вчен ням в укра ї н сь ких шко лах в ХVІ–XVII ст. 
гре ць кої мо ви. У цей час в укра ї н сь ку мо ву вхо дять 
в ос но в но му шкі ль ні те р мі ни: гра ма ти ка, ло гі ка, 
іс то рія, ма те ма ти ка, фі ло со фія, ле к си ка, мор фо-
ло гія, син та к сис, бі б лі о те ка, дра ма, те атр, хор.

Пі з ні ші за по зи чен ня з гре ць кої мо ви по в’я за ні 
з роз ви т ком рі з них га лу зей на у ки, з по лі тич ним 
жит тям: біо ло гія, ба к те рія, мі к роб, го р мо ни, азот, 
ба рій, бром, ге лій, йод, га ла к ти ка, клі мат, па ра лель, 
по люс, гі по те ну за, ка тет, при зма, те о ре ма, ди ф-
тонг, фо не ма, мор фе ма, схе ма, фа н та зія, авто но-
мія, еко но мія, ана р хізм. Крім то го, з гре ць кої мо ви 
за по зи че но чи ма ло сло во тві р них еле ме н тів: авто-, 
ан ти-, мі к ро-, ма к ро-, ае ро-, хро но-, фото-, топо-, 
сфе ро-, аг ро-, ар хі-, ізо-, пан-, -філ, -фоб.

Для гре ци з мів ха ра к те р ні по ча т ко ві го ло сні 
а, е, і, при го ло с ний ф, зву ко спо лу чен ня кс, су фік-
си -ік (а), ад (а), -ид (а), -ід (а) то що: ар хів, ав тор, 
еко но мія, ети ка, ідея, фа н та зія, ле к си ка, пси хі ка, 
па на хи да, пі ра мі да, олім пі а да.

Ла тин сь кі сло ва ста ли про ни ка ти в укра ї н сь ку 
мо ву в Х–XI ст.: ке сар, ко ля да, фо р ту на.

Ос но в на ма са ла ти ні з мів при хо дить в укра ї н-
сь ку мо ву, по чи на ю чи з ХV–XVI ст., ко ли в шко-
лах Укра ї ни ста ли ви вча ти ла ти ну. Уже в той час 
в укра ї н сь ких пи се м них па м’я т ках за фі к со ва но 
ла ти ні з ми ама тор, арешт, ар ти кул, го нор, гу мор, 
герб, ка ле н дар, кон сти ту ція, ма те рі ал, оку ля ри, 
оре н да, те р мін, фальш та ін.

Те пер те р мі ни, утво ре ні на ос но ві ла тин сь кої мо-
ви, вжи ва ють ся в усіх ді ля н ках на у ки, тех ні ки, по лі-
ти ки, куль ту ри й ми с те ц т ва: абі ту рі єнт, сту дент, ін-
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У них бу ва ють зву ко спо лу чен ня шт на по ча т ку 
сло ва та ей, ай пі с ля при го ло с но го: штамп, штан-
га, штеп сель, што ль ня, штрек, штаб, штраф, 
клей с тер, шлейф, порт вейн, шай ба, май с тер.

Фра н цу зь кі сло ва про ни ка ють в укра ї н сь ку 
мо ву, по чи на ю чи з ХVІІ ст., не тіль ки че рез поль-
сь ку, пі з ні ше че рез ро сій сь ку мо ву, а й за вдя ки 
укра ї н сь ким сту де н там, які вчи ли ся чи ма н д ру ва-
ли в ті ча си по за ко р до на ми. А в дру гій по ло ви ні 
ХVІІІ–XІХ ст. цьо му спри я ло по ши рен ня по лі-
тич них ідей, ми с те ц т ва, куль ту ри, ба ть кі в щи ною 
яких бу ла Фран ці я.

За по зи че ні з фра н цу зь кої мо ви сло ва сто су-
ються пе ре ва ж но:

1) су с пі ль но-по лі ти ч но го жит тя: ре жим, абсо-
лю тизм, аса м б лея, па р ла мент, де па р та мент, 
бюро, де ба ти, пре м’єр, шеф, ата ше, ка р’є ра, інт-
рига, ша н таж, ава н тю ра, бю ле тень, транс па-
рант, де пе ша;

2) ми с те ц т ва й лі те ра ту ри: ан самбль, афі ша, 
анонс, п’є са, ак тор, су ф лер, роль, ам п луа, тембр, 
ба лет, бу фо на да, ан тракт, ро яль, ес кіз, гра вю-
ра, на тю р морт, ві нь є т ка, бюст, ше девр, сю жет, 
жанр, ка ла м бур;

3) вій сь ко вої спра ви: ар мія, гва р дія, ава н гард, 
ава н пост, бри га да, де сант, пар ти зан, ко ман да, 
база, ар се нал, ба та рея, ка но на да, фронт, флот, 
па ра шут;

4) одя гу: ко с тюм, па ль то, ка ш не, блу за, ка пю-
шон, га лі фе, ма н же ти, жа бо;

5) бу ді в ни ц т ва, ар хі те к ту ри, мі с то в по ря д ку-
ван ня: бе ль е таж, фойє, фа сад, ора н же рея, те ра са, 
алея, бу ль вар, тро ту ар, аве ню;

6) по бу ту: аба жур, лю с т ра, по рть є ра, ка на па, 
сер віз, ри ди кюль, бра с лет, фла кон, пу д ра, де лі ка-
тес, де серт, ві не г рет, га р нір, фі ле, ан тре кот.

Для за по зи че них з фра н цу зь кої мо ви слів влас-
ти ві зву ко спо лу чен ня уа (бу р жу а зія, ам п луа, 
кулу а ри, екс плу а та ція, тро ту ар, ву аль), по м’я к-
шен ня гу б них та к пе ред у (бю ро, гра вю ра, ка пю-
шон, фю зе ляж, кю рі, кю вет), зву ко спо лу чен ня ам, 
ан пе ред при го ло с ни ми (аса м б лея, та м пон, па н сі-
он, ава н тю ра, жанр), су фі к си -аж, -ант, -анс, -ер, 
-йон (екі паж, фу раж, ін те н дант, ре ве ранс, ре жи-
сер, шо фер, ба та ль йон, ком па нь йон), не змі ню ва-
ні імен ни ки з кі н це ви ми на го ло ше ни ми го ло сни-
ми -е, -і, -о (пе н с не, ту р не, ре зю ме, жу рі, жа лю зі, 
мет ро, ша пі то).

3) на зви тва рин, пта хів, риб, ко мах і по в’я за них 
з ни ми по нять: ба ран, ка бан, бу гай, бо р сук, ішак, 
бай бак, бе р кут, чай ка, ба к лан, са зан, су дак, са ра-
на, та р ган, ота ра, та бун, ка ра куль;

4) на зви ро с лин і пло дів: га р буз, ка вун, ки зил, 
ай ва, али ча, ба ш тан;

5) на зви ма с ті ко ней: гні дий, бу ла ний, ка рий.
Од ні єю з ос но в них ознак тю р кі з мів є по єд нан-

ня в сло ві го ло сних од на ко во го ря ду: ба ра бан, 
ба ла ган, ка ба ла, па па ха, сур гуч, бу н чук, тю тюн, 
Са к са гань, Са ма ра. Про тю рк сь ке по хо джен ня 
слів сві д чать та кож кі н ці в ки -лик, -ук, -ак, -ан, 
-ун: ба ш лик, яр лик, бо р сук, су дак, та п чан, та бун, 
Ка га р лик, Та ш лик, То к мак, Ку н дук, Ку р ган.

40. ЗА ПО ЗИ ЧЕН НЯ
ІЗ ЗА ХІД НО ЄВРО ПЕЙ СЬ КИХ МОВ
За по зи чен ня з ні ме ць кої мо ви по ча ло ся 

ще з тих ча сів, ко ли го ти (да в ні ге р ман сь кі пле ме-
на) за йма ли пів день су час ної Укра ї ни біля Чо р-
ного мо ря (ІІІ–ІV ст.). Про те пе ре ва ж на бі ль шість 
за по зи чень із ні ме ць кої мо ви при па дає на ХVІ–
XVІІІ ст., чо му спри я ло пе ре се лен ня єв ре їв з Ні-
меч чи ни в Укра ї ну. По мі т ну роль у цьо му ві ді-
гра ло та кож за про ва джен ня в укра ї н сь ких мі с тах 
Ма г де бу р зь ко го пра ва. По тім по се ре д ни ком у за-
по зи чен ні ні ме ць ких слів ста ла ро сій сь ка мо ва.

За по зи чен ня з ні ме ць кої мо ви в ос но в но му сто-
су ють ся:

1) тех ні ки й бу ді в ни ц т ва: ан кер, борт, ве р с-
тат, до м к рат, ке ль ма, ка х лі, кла пан, кран, ста мес-
ка, фу га нок, ло б зик, ши на, ши фер, шланг, шпунт, 
штеп сель;

2) вій сь ко вої спра ви: бру с т вер, га у би ця, га у п т-
ва х та, єф рей тор, офі цер, фельд фе бель, фельд мар-
шал, па т ро н таш, му ш т ра, фланг, штаб, штиль, 
штурм;

3) ми с те ц т ва: ба лет мей с тер, мо ль берт, га с т ро-
лі, флей та, ар фа, ка ме р тон, обе р тон, ланд шафт;

4) то р гі в лі й управ лін ня: бу х га л тер, ве к сель, 
ка сир, ма к лер, банк, ште м пель, штраф, ра ту ша, 
пош тамт;

5) по бу ту: ба ке н ба р ди, бу тер брод, кі тель, га л с-
тук, фа р тух, шлейф, ши р ма, мунд штук, што пор, 
порт вейн, шта тив.

Се ред за по зи че них з ні ме ць кої мо ви слів є чи-
ма ло скла д них без спо лу ч но го го ло сно го: бу тер-
брод, ланд шафт, бу х га л тер, ка ме р тон, ци фе р б ла т. 
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ни ка ють. Від по ві д но до цьо го від бу ва ють ся змі ни 
й у сло в ни ко во му скла ді мо ви: од ні сло ва ста рі-
ють, ін ші — на ро джу ю ть ся.

Сло ва, які ви йш ли із за га ль но го вжи т ку, на зи-
ва ють ся за ста рі ли ми. Се ред за ста рі лих слів роз-
різ ня ють іс то ри з ми й ар ха ї з ми.

Іс то ри з ми — сло ва, що ви йш ли з ак ти в но го 
вжи т ку то му, що зни к ли по зна чу ва ні ни ми яви ща. 
Сю ди на ле жать на зви да в ніх ста нів, по сад (смерд, 
крі пак, ве ль мо жа, дво ря нин, по мі щик, князь, кня ги-
ня, бо я рин, воє во да, війт, жа н дарм, гай дук, оса ву-
ла, бу р містр, уря д ник, ста но вий, во з ний, ви бо р ний, 
со ць кий, бу н чу ж ний, хо ру н жий, на р ком, по лі трук); 
на зви да в ніх уста нов (ра ту ша, ма гі с т рат, рай-
ком, пар т ком); на зви ко ли ш ніх про фе сій (ме ч ник, 
луч ник, спи с ник, ко жу м’я ка, ву г ляр, гу т ник, ді г тяр, 
чу мак, гу ве р на н т ка, ка мер ди нер, ла кей); на зви за-
ста рі лих зна рядь пра ці, зброї (ра ло, со ха, сту па, 
жо р на, пря д ка, кай ло, са гай дак, ке леп, ра ти ще, ро-
га ти на, му ш кет, га кі в ни ця, фа ль ко нет, пі с толь); 
на зви не вжи ва них те пер пред ме тів одя гу (жу пан, 
ки рея, кун туш, чу ма р ка, ко бе няк, сви та, сі ряк, бе-
ке ша, лі в рея, ка ца вей ка, ка п тур, край ка, пла х та, 
за па с ка, очі пок); на зви ста ро вин них гро шо вих оди-
ниць та оди ниць мір (ду кат, че р ві нець, гри ве ник, 
крей цер, шаг, ше ляг, зло тий, ру бель, лі коть, ар шин, 
са жень, вер с т ва, ми ля, де ся ти на, морг, корець, гар-
нець, ко па, пуд, фунт); на зви зни к лих на ро дів, пле-
мен (гу ни, пе че ні ги, то р ки, по ло в ці, ят вяги, ва ря ги, 
по ля ни, кри ви чі, ра ди ми чі, угли чі).

Іс то ри з ми не ма ють си но ні мів. Іс то ри з ми вико-
ри с то ву ють у ху до ж ніх тво рах та на у ко вих пра цях, 
у яких опи су ють ся по дії і фа к ти ми ну лих істо рич-
них епох.

Ар ха ї з ми — сло ва, які ви йш ли з ак ти в но го вжи-
т ку то му, що їх із рі з них при чин ви ті с ни ли ін ші 
сло ва. На при клад, за мість да в ніх слів ча до, уста, 
де с ни ця, зи ґ зи ця, ре к ти, до стой но те пер ми вжи-
ває мо сло ва ди ти на, гу би, пра ва ру ка, зо зу ля, ска-
за ти, гі д но.

Ар ха ї з ми ма ють си но ні ми: чо ло — лоб, перст — 
па лець, от чий — бать ків сь кий, бран — по лон, упо-
ва ти — на ді я ти ся, отве р за ти — від кри ва ти, ве ль-
ми — ду же, всує — да ре м но.

Се ред ар ха ї з мів роз рі з ня ють:
1) ле к си ч ні — по вні с тю за ста рі лі сло ва: ла ні-

ти (що ки), рать (вій сь ко), дзи ґа рі (го дин ник), 
ві к то рія (пе ре мо га), ли це дій (ак тор), уз рі ти (по-

За по зи чен ня з ан г лій сь кої мо ви від бу ва ють ся 
го ло вним чи ном у ХІХ–ХХ ст. Осо б ли во по бі ль-
ша ло їх остан нім ча сом, ко ли ан г лій сь ка мо ва ста-
ла не тіль ки мо вою між на ро д но го спі л ку ван ня, 
а й ос но в ним за со бом здо бут тя на у ко вої та ін шої 
ін фо р ма ці ї.

За по зи че ні з ан г лій сь кої мо ви сло ва у пе ре ва ж-
ній бі ль шо с ті сто су ють ся:

1) тех ні ки: бу ль до зер, грей дер, ком байн, тра к тор, 
тра м вай, ес ка ла тор, фо р су н ка, блю мінг, ту нель;

2) по лі ти ки й еко но мі ки: мі тинг, лі дер, ін тер-
в’ю, бло ка да, страйк, бой кот, ло ка ут, га н г с тер, 
трест, бі з нес, ре кет, де м пінг, ма р ке тинг, бю джет, 
чек, банк нот, ме не джер, ме не дж мент;

3) мо ре плав с т ва і вій сь ко вої спра ви: тра у лер, 
та н кер, ка тер, ве ль бот, шлю п ка, шху на, ях та, 
ва те р лі нія, трап, док, дрейф, шквал, ав рал, танк, 
шра п нель, снай пер;

4) спо р ту: фу т бол, во лей бол, га н д бол, хо кей, ва-
те р по ло, бокс, те ніс, матч, спринт, старт, фі ніш, 
жо кей, фо р вард, гол, ре корд, спа ринг, тре нер;

5) по бу ту: ко м форт, піджак, дже м пер, пі жа ма, 
плед, френч, смо кінг, бі ф ш текс, кекс, пу динг, са н д-
віч, торт.

Для за по зи чень з ан г лій сь кої мо ви вла с ти ві 
звук дж, зву ко спо лу чен ня ай, ей, су фікс -инг (-інг): 
бю джет, дже н т ль мен, ком байн, тро лей бус, мі-
тинг, тю бінг, дем пін г.

За по зи чен ня з іта лій сь кої мо ви бе руть по ча-
ток у ХVІІ–XVIII ст. За по зи че ні сло ва в ос но в но-
му сто су ють ся му зи ки: ада жіо, акорд, але г ро, альт, 
бас, со п ра но, те нор, апа сі о на та, арія, ба р ка ро ла, 
ду ет, уні сон, ім про ві за ція, ін тер ме цо, ка н та та, со-
на та, ква р тет, кві н тет, ком по зи тор, кон се р ва то-
рія, кон церт, ві о ло н чель, ма н до лі на, пі а ні но.

Не ве ли ка ча с ти на за по зи че них з іта лій сь кої 
мо ви слів на ле жить:

1) до фі нан со во-еко но мі ч ної те р мі но ло гії: брут-
то, нет то, ва лю та, ка са, ін ка са тор, фі р ма;

2) до ар хі те к ту р но-бу ді в ни чої ле к си ки: ба ро ко, 
ар ка, цо коль, фо н тан, мо за ї ка.

ГРУ ПИ СЛІВ ЗА ВЖИ ВАН НЯМ

41. ЗА СТА РІ ЛІ СЛО ВА Й НЕО ЛО ГІ З МИ
Умо ви су с пі ль но го жит тя без пе ре р в но змі ню-

ють ся: од ні яви ща від хо дять у ми ну ле, ін ші — ви-
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Нео ло гі з ми бу ва ють за га ль но на ро д ні й ін ди-
віду а ль но-ав тор сь кі. За га ль но на ро д ні нео ло гі з-
ми, тіль ки-но з’яв и в шись, на бу ва ють по ши рен ня 
се ред бі ль шо с ті но сі їв мо ви (ва у чер, бро не д ве рі, 
чип си, бомж). Во ни, про те, зі змі ною су с пі ль них 
умов, роз ви т ком на у ки й тех ні ки мо жуть пе ре йти 
в іс то ри з ми, як це сво го ча су ста ло ся зі сло ва ми 
ти пу ком не зам, кол госп, рад госп, тру до день, парт-
г ру порг, ста ха но вець, па те фон, гра мо фон то що. 
Ін ди ві ду а ль но-ав тор сь кі нео ло гі з ми, як пра ви ло, 
не ста ють за га ль но вжи ва ни ми, а так і за ли ша ють-
ся в то му чи ін шо му тво рі пись мен ни ка.

42. ПРО ФЕ СІ О НА ЛІ З МИ Й ДІ А ЛЕ К ТИ З МИ
Сло ва, що по бу ту ють тіль ки в мо ві лю дей пе в-

ної про фе сії, на зи ва ють ся про фе сі о на лі з ма ми.
На при клад, у мо ві хлі бо ро бів по ши ре ні сло-

ва оран ка, зяб, бо ро ну ван ня, куль ти ва ція, ко со ви ця; 
у мо ві ме та лу р гів — ва г ра н ка, ши х та, му ль да, льо т ка, 
сляб, блю мінг, про кат; у ви да в ни чій спра ві — шрифт, 
ку р сив, пе тит, ве р с т ка, ви чи т ка, ко ре к ту ра.

Для по яс нен ня про фе сі о на лі з мів іс ну ють спе-
ці а ль ні сло в ни ки, як-от: «Сло в ник лі н г ві с ти ч них 
те р мі нів», «Сло в ник лі те ра ту ро зна в чих те р мі нів», 
«Ма те ма ти ч ний сло в ник», «Фі зи ч ний сло в ник», 
«Сло в ник фі зі о ло гі ч ної те р мі но ло гі ї» то що.

Сло ва, що вжи ва ють ся ли ше жи те ля ми пе в-
ної мі с це во с ті, на зи ва ють ся ді а ле к ти з ма ми. На-
при клад: тре пе та (оси ка), би с т рець (по тік), 
ґа з да (гос по дар), туск (жаль), яр (ве с на), на ви ді-
ти (лю би ти) — у мо ві укра ї н ців, що жи вуть у Кар-
па тах; ко гут (пі вень), п’я с тук (ку лак), фай ний 
(гар ний), та ний (де ше вий) — у мо ві пред ста в ни ків 
Іва но-Фран кі в щи ни; па те ль ня (ско во ро да), хо п-
та (бу р’ян), рі в чак (стру мок), пан т ру ва ти (сте-
жи ти) — у мо ві по до лян; жи вець (дже ре ло), 
ми гунка (бли с ка в ка), пуч ка (па лець), ху па вий (га р-
ний), ку кі б ний (дбай ли вий) — у мо ві ви хі д ців з Чер-
ні гі в щи ни; го мо ні ти (го во ри ти), ки п’яч (окріп), зо-
бу ва (взут тя), га р ман (тік), рі па (кар то пля) — у мо ві 
лю дей з пі в ден но-схі д ної ча с ти ни Укра ї ни.

Ді а ле к ти з ми утру д ню ють спі л ку ван ня між 
людь ми з рі з них мі с це во с тей. То му слід уни ка ти їх.

Пись мен ни ки іно ді ви ко ри с то ву ють ді а ле к ти-
з ми у тво рах, най ча с ті ше в мо ві пе р со на жів, щоб 
кра ще пе ре да ти мі с це вий ко ло рит. Та кі ді а ле к ти з-
ми по яс ню ють ся у ви но с ках або на при кі н ці кни ж-
ки. Іно ді во ни зро зу мі лі й із кон текс ту.

ба чи ти), ре к ти (ска за ти), оде с ную (пра во руч), 
оний (той), си річ (тоб то);

2) сло во тві р ні — із за ста рі ли ми су фі к са ми 
та пре фі к са ми: сло ве са (сло ва), ри бар (ри ба л-
ка), сія тель (сі яч), фо р те ція (фо р те ця), урозу-
мі ти (зро зу мі ти), во з сі я ти (за ся я ти), жен сь кий 
(жіно чий);

3) фо не ти ч ні — із за ста рі лим зву ко вим офо рм-
лен ням: враг (во рог), глас (го лос), зе р ца ло (дзер-
ка ло), рі ж ни ця (рі з ни ця), спо дар (го с по дар), 
піїт (по ет), се ре б ро (срі б ло), во ль ний (ві ль ний), 
сей (цей);

4) се ма н ти ч ні — із за ста рі лим зна чен ням: 
лікоть (мі ра до в жи ни), жи віт (жит тя), ко ло да 
(вулик), по їзд (ва л ка під від).

Ар ха ї з ми ви ко ри с то ву ють у ху до ж ній лі те ра-
ту рі й пу б лі ци с ти ці пе ре ва ж но з ме тою ство рен-
ня під не се но го, уро чи с то го на строю або для ви яву 
іро нії, са р ка з му, зне ва ги чи ство рен ня гу мо ри с-
тич но го ефе к ту, вда ва но го па фо су.

Нео ло гі з ми — но ві сло ва в мо ві: ба р тер, мене-
дж мент, ре ке тир, факс, те ле тайп, кон ве р сія, 
дилер, імідж, по да т кі вець, без пі ща н ка.

При чи ни по яви нео ло гі з мів у мо ві бу ва ють 
різні:

1) по тре ба да ти на зви но вим пред ме там і яви-
щам: ди с п лей, прин тер, бей с бол, ви ро б ни че об’єд-
нан ня, ві це-пре м’єр-мі ністр, еле к то рат, кло ну ван-
ня, Ін тер нет;

2) по тре ба за мі ни ти на зву зро зу мі лі шою, про-
зо рі шою, та кою, що більш від по ві дає фо не ти ч ним 
і сло во тві р ним за ко нам мо ви: лі так за мість ае ро-
план, гви н то к рил за мість ге лі ко п тер, пів за хи с ник 
за мість ха в бек, при мі р ник за мість ек зе м п ляр, від со-
ток за мість про цент;

3) ба жан ня знай ти сві жі об ра з ні на зви — це 
влас ти во мо ві пись мен ни ків: би с т ро плин, ві т ро-
він ня, смі хо б ри з ний, зло то цін но, тро я н д но, яб лу-
нево цвіт но, бли с ко тінь, ту р ба ція, за шо в ко ви ти ся, 
акор ди тись — у тво рах П. Ти чи ни; гро мо но с ний, 
ог не кри лий, мі д но дз вон ний, сто ц ві т но, ус па д ко єми-
ти, за при я з ни ти ся, ди п ло ма ти ти, ви ц віт, по мо-
га — у тво рах М. Риль сь ко го; яс но та, ясінь, крап-
линь, до що ви ця, ту жіль, роз сві тан ня, по ве с нін ня, 
ве с но вій — у тво рах А. Ма ли ш ка; бджо ли ність, 
роз ла ми ща, очу жі лість, сні го верть, без мір, ви проб, 
не вси тен ний, на ча є ний, зне ду хо в ні ти, зне бу тись, 
зне ща с ли ви ти — у тво рах О. Гон ча ра.
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кар, ди ре к тор, ро дич, уді вець), на зви тва рин (олень, 
ле о пард, ну т рія, дель фін, окунь, краб, стриж, го ро-
бець, ко мар), на зви ро с лин (со с на, то по ля, ви ш ня, 
смо ро ди на, пше ни ця, бу ряк, жо р жи на, ро ма ш ка, 
чи с то тіл), на зви кон к ре т них пред ме тів (спо ру да, 
ша фа, сті лець, до ло то, ло па та, тор ба, піджак, па р-
кан), на зви мі ся ців і днів (сі чень, лю тий, по не ді лок, 
ві в то рок), бі ль шість від но с них при кме т ни ків (мі-
сь кий, ла тун ний, кле но вий, мор сь кий, ту те ш ній, 
вчо ра ш ній, пе ре лі т ний, по двій ний, де в’я ти по ве р хо-
вий), чи с лі в ни ки (два, три, де сять) то що.

Од но зна ч ни ми зав жди є те р мі ни (банк нот, век-
сель, ін стру к ція, ка тет, ао р та, ме ри ді ан, тон на, 
метр).

Сло во, що має кі ль ка зна чень, на зи ва єть ся ба-
га то зна ч ним, а зда т ність сло ва вжи ва тись у кі ль-
кох зна чен нях — ба га то зна ч ні с тю (по лі се мі єю).

Бі ль шість за га ль но вжи ва них слів укра ї н сь кої 
мо ви — ба га то зна ч ні. На при клад, у «Сло в ни ку 
укра ї н сь кої мо ви» за фі к со ва но три дцять зна чень 
діє сло ва іти: «сту па ти но га ми», «ру ха ти ся в яко-
мусь на пря м ку» (про транс порт), «ви ру ша ти ку ди-
не будь», «ста ва ти ку дись на ро бо ту», «дія ти пе в-
ним чи ном», «бра ти шлюб», «зна хо ди ти збут» (про 
то ва ри), «ви ді ля ти ся з чо го-не будь», «на с та ва ти» 
і т. ін. Сло во кри ло має де сять зна чень: «лі та ль ний 
ор ган пта хів», «не су ча по ве р х ня лі та ка», «ло пать 
ві т ря ка», «да шок над ко ле сом ав то ма ши ни», «бо-
ко ва ча с ти на бу ді в лі», «у г ру пован ня в по лі тич ній 
ор га ні за ці ї» і т. ін.

Ко ж не та ке сло во на бу ває сво го кон к ре т но го 
зна чен ня у спо лу чен ні з ін ши ми сло ва ми. На при-
клад, у «Сло ві о пол ку Іго ре вім» (ри т мі ч ний пе-
ре клад) імен ник зе м ля вжи то в кі ль кох зна чен нях: 
Зе м ля гу де. Рі ки му т но те чуть. (Зе м ля — су хо діл). 
Чо р на зе м ля під ко пи ть ми кі с ть ми бу ла за сі я на, 
а кро в’ю по ли та… (Зе м ля — ґрунт). Ін г вар, і Все во-
лод, і всі три Мстис лави чі, не зло го гні з да ше с ти-
кри ль ці! Ви не пра вом по бі д ни ків со бі зе м лі роз хва-
та ли! (Зе м ля — зе ме ль не во ло дін ня). О Ру сь кая 
зе м ле, уже ти за го ра ми єси! (Зе м ля — кра ї на).

Сло во мо же бу ти ба га то зна ч ним то му, що в його 
на зві вра хо ву єть ся ли ше од на якась озна ка пред-
ме та. А та ку са му озна ку мо жуть ма ти й ін ші, від-
мін ні, пред ме ти. На при клад, у сло ві сті на ос новне 
зна чен ня — «ве р ти ка ль на мі ц на ча с ти на бу ді в-
лі» (на ма те рі ал, з яко го во на ви го то в ле на, у ньо-
му не вка зу єть ся), то му цим сло вом ще на зи ва ють 

ГРУ ПИ СЛІВ ЗА ЗНА ЧЕН НЯМ

43. ЛЕ К СИ Ч НЕ ЗНА ЧЕН НЯ СЛО ВА
Ко ж не сло во має од не чи бі ль ше ле к си ч них 

зна чень. Під ле к си ч ним зна чен ням сло ва ро зу мі-
ють іс то ри ч но за крі п ле ну в сві до мо с ті на ро ду (ко-
ле к ти ву) спів від не се ність сло ва з пе в ним яви щем.

На при клад, ко ли фра н цуз чує сло во baton, 
в його уяві ви ни кає па ли ця; ко ли ж ми чу є мо сло во 
ба тон, ми уяв ля є мо бі лий хліб до в га с тої фо рми.

У на шій сві до мо с ті іс нує су ціль на ка р ти на сві-
ту, тоб то все, що ми ба чи ли, чу ли, сприй ма ли, збе-
рі га єть ся в на шій па м’я ті. Із ці єї ка р ти ни ми мо же-
мо ви ді ли ти будь-який пред мет чи яви ще, уяви ти 
йо го й зо се ре ди ти на ньо му ува гу, на при клад, 
уяви ти яб лу ко. І ось ко ли з цим об ра зом яб лу ка 
в на шій сві до мо с ті стій ко по єд на єть ся на бір зву-
ків [йа б лу ко], ви ни кає сло во з пе в ним ле к си ч ним 
зна чен ням.

У па м’я ті утво рю єть ся стій кий об раз да но го 
на бо ру зву ків (об раз сло ва [йа б лу ко]), який що-
ра зу, ко ли ми йо го чу є мо, ви кли кає в на шій уяві 
об раз то го са мо го пред ме та ре а ль ної дій с но с ті (об-
раз яб лу ка). І на впа ки, ко ли ми ба чи мо пред мет, 
то зі став ля є мо йо го з об ра зом, який збе рі га єть ся 
в па м’я ті, і че рез цей об раз при га ду є мо сло во, по-
в’я за не з ним.

Зв’я зок між сло вом і ре а ль ним пред ме-
том (чи яви щем) здій с ню єть ся так: ви мо в ле не або 
на пи са не сло во — об раз сло ва в на шій сві до мо с-
ті — уза галь не ний об раз пред ме та в на шій сві до-
мо с ті — ре а ль ний пред мет.

Ле к си ч не зна чен ня сло ва — це той уза галь не-
ний об раз пред ме та (чи яви ща), який во но ви кли-
кає в на шій уяві. А вже за тим уза галь не ним об ра-
зом ми впі з на є мо кон к ре т ні пред ме ти (чи яви ща) 
в ре а ль ній дій с но с ті.

Сло во і на зи ває кон к ре т ні пред ме ти (чи яви ща), 
і уза галь нює вод но час. Сло вом кни ж ка ми мо же мо 
по зна чи ти й са ме цю кни ж ку (По дай ме ні кни ж ку), 
і кни ж ку вза га лі (Кни ж ка — дже ре ло знань).

44. ОД НО ЗНА Ч НІ Й БА ГА ТО ЗНА Ч НІ СЛО ВА
Ко ж не сло во має од не або бі ль ше зна чень. Сло-

ва, що ма ють од не зна чен ня, на зи ва ють ся од но-
зна ч ни ми.

Од не зна чен ня ма ють пе ре ва ж но на зви лю дей 
за рі з ни ми озна ка ми (укра ї нець, ки я нин, слю сар, лі-
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ви ко ну ють ся на по ло т ні (ка р ти на ху до ж ни ка), або 
на га ду ють сму гу роз сте ле но го по ло т на (про їз на 
ча с ти на до ро ги, пло с ка ча с ти на ін стру ме н та).

Сло во, вжи те у пря мо му зна чен ні, озна чає зви-
чай ну на зву пред ме та, дії чи озна ки. На при клад, 
сло во по ло т но у ре чен нях: За зе ле ни ми ве р ба ми, 
на тра ві бі лить ся три шма т ки по ло т на (І. Нечуй-
Ле ви ць кий); Брюл лов пра цю вав до зне мо ги і не міг 
оді рва ти ся від сво го по ло т на (О. Іва не н ко); Не за-
ба ром ве ле тен сь ка шви д ка тінь май ну ла над за лі з-
ни ч ним по ло т ном (О. До н че н ко); По ло т но пи л ки 
зав жди три ма ють пе р пе н ди ку ля р но до рі за ної пло-
щи ни (З по сі б ни ка) — вжи то в пря мо му зна чен ні. 
На зва ні тут цим сло вом ре чі са ме так і на зи ва ють-
ся, не ін ак ше.

Сло во, вжи те в пе ре но с но му зна чен ні, об ра з но 
ха ра к те ри зує пред мет, дію чи озна ку за схо жі с тю. 
Пе ре но с не вжи ван ня сло ва за сво їм змі с том ін-
ди ві ду а ль не і ви ко ри с то ву єть ся тіль ки в пе в но му 
кон текс ті. На при клад, у ре чен ні Зи мо вий ве чір усе 
ткав і ткав над се лом свої по ло т на, і во ни ні ж но 
спа да ли з не ви ди мих ве р с та тів на при хо п ле ну мо-
ро з цем зе м лю (М. Сте ль мах) сло во по ло т но на бу-
ло пе ре но с но го зна чен ня «сні го вий по крив», хоч 
са ме по со бі во но та ко го зна чен ня не має — ні пря-
мо го, ні пе ре но с но го.

Зна чен ня, яке ви ни кає вна слі док пе ре но с но го 
вжи ван ня сло ва, є тим ча со вим, си ту а ти в ним, воно 
не вла с ти ве сло ву. Про те як що вжи ван ня сло ва 
в та ко му зна чен ні ча с то по вто рю єть ся, во но може 
ста ти і йо го по стій ним пе ре но с ним зна чен ням, 
як це ста ло ся з ба га ть ма те пер ба га то зна ч ни ми 
сло ва ми. Пе ре но с не вжи ван ня слів — один із най-
про ду к ти в ні ших спо со бів роз ши рен ня ви ра жа ль-
них за со бів мо ви.

46. ОМО НІ МИ
Сло ва, од на ко ві за зву чан ням, але зо всім рі з ні 

за зна чен ням, на зи ва ють ся омо ні ма ми.
На при клад, сло ва: ла ва — «вид ме б лів для си дін-

ня»; ла ва — «бо йо вий по ря док»; ла ва — «ро з п ла в ле-
на ма са, що ви ли ва єть ся з ву л ка нів»; ла ва — «ве ли-
кий ви бій у ша х ті» — це зо всім рі з ні за зна чен ням 
і по хо джен ням омо ні ми. Зна чен ня омо ні мів ні чим 
не по в’я за ні між со бою: ко са — «за п ле те не во лос-
ся», ко са — «зна ряд дя для ко сін ня» і ко са — «ву зь ка 
сму га су хо до лу в мо рі, рі ч ці»; стиг ну ти — «до с ти-
га ти» і сти г ну ти — «хо ло ну ти».

і «пря мо ви с ну бі ч ну по ве р х ню чо го-не будь» (сті-
на урви ща), і «му ро ва ну ого ро жу» (сті на за м ку), 
і пе ре но с но «щі ль ний ряд лю дей» (люд сь ка сті на), 
і так са мо «мо ра ль ну пе ре по ну між лю дь ми» (сті-
на не по ро зу мін ня) то що.

У ба га то зна ч но му сло ві од не зна чен ня ос но в не, 
ін ші — по бі ч ні. У сло ві го ло ва ос но в ним є зна чен-
ня «ча с ти на ті ла», ін ші («ро зум», «ке рі в ник», «пе-
ре д ні ря ди», «о с но в на річ» то що) — по бі ч ні. Іно ді 
сло во має два й бі ль ше ос но в ні зна чення. На при-
клад, сло во гру бий має три ос но в ні зна чен ня: «то в-
с тий»; «не о б ро б ле ний»; «бру та ль ний».

Ба га то зна ч ність дає змо гу при від но с но об ме-
же ній кі ль ко с ті слів на зи ва ти ни ми прак ти ч но не-
об ме же ну кі ль кість пред ме тів і явищ.

Ба га то зна ч ність не слід сплу ту ва ти з омо ні-
міє ю. У ба га то зна ч но му сло ві всі йо го зна чен ня так 
чи ін ак ше по в’я за ні між со бою, ма ють щось спіль-
не. На при клад, зна чен ня ба га то зна ч но го сло ва 
во г ни ще — «ку па дров, що го рить»; «мі с це, де роз-
кла да ли во гонь»; «своя осе ля, ро ди на» (в дав ни-
ну бли зь кі лю ди зби ра ли ся на вко ло во г ни ща); 
«центр, зо се ре джен ня чо гось» — ви пли ва ють од не 
з од но го. Омо ні ми ж, як, на при клад, луг — у гід-
дя для сі но ко су і луг — хі мі ч на ре чо ви на пе в но го 
скла ду, — це зо всім рі з ні сло ва, у їх ніх зна чен нях 
не ма ні чо го спі ль но го.

45. ПРЯ МЕ І ПЕ РЕ НО С НЕ ЗНА ЧЕН НЯ СЛО ВА
Сло во мо же ма ти пря ме й пе ре но с не зна чен ня 

і мо же вжи ва ти ся в пря мо му й пе ре но с но му зна-
чен ні.

Пря ме зна чен ня сло ва — йо го ос но в не, як пра-
ви ло, пе р вин не зна чен ня. На при клад, пря ме зна-
чен ня сло ва по ло т но — «лля на, ко но п ля на, ба вов-
ня на тка ни на осо б ли во го пе ре пле тен ня». Во но 
при га ду єть ся пе р шим, ко ли ми чу є мо це сло во.

Пе ре но с не зна чен ня сло ва — од не зі зна чень 
ба га то зна ч но го сло ва, яке ви ни к ло й за крі пи ло ся 
за ним вна слі док пе ре не сен ня на зви з од но го пред-
ме та чи яви ща на ін ший пред мет чи яви ще за по-
діб ні с тю. Пе ре но с не зна чен ня зав жди вто рин не 
і по в’я за не з ос но в ним, пря мим, зна чен ням. Але 
воно так са мо вла с ти ве сло ву, як і пря ме зна чен ня.

На при клад, зна чен ня сло ва по ло т но: «ка р ти на 
ху до ж ни ка», «про ї з на ча с ти на до ро ги», «пло с ка 
то н ка ча с ти на ін стру ме н та (пи л ки, но жі в ки)» — 
пе ре но с ні. Ці ре чі так на зва ли то му, що во ни або 
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Між мо в ні омо ні ми мо жуть ста ти при чи ною 
непо ро зу мінь і по ми лок при сприй ман ні чу жо-
мов но го те к с ту та при пе ре кла ді.

47. ПА РО НІ МИ
Па ро ні ми — сло ва, ду же по ді б ні за зву чан ням, 

не рі д ко — й за зна чен ням, але не то то ж ні. Їх мож-
на лег ко сплу та ти. На при клад, не ба га ть ма зву-
ка ми рі з нять ся па ро ні ми ад ре сат — «той, ко му 
по си ла є ть ся» і ад ре сант — «той, хто по си ла є»; 
мимо хіть — «не хо тя чи» і ми мо хідь — «про хо дя чи 
ми мо»; виє (від ви ти) і віє (від ві я ти); зне го ди — 
«зли го д ні» і не зго ди — «ві д су т ність зго ди» то що.

За зву ко вим скла дом па ро ні ми бу ва ють:
1) од но ко ре не ві від рі з ня ють ся ли ше су фі к са-

ми або пре фі к са ми: зе м ний — «по в’я за ний із зем-
лею, зе м ною су ше ю», зе ме ль ний — «по в’я за ний 
із зе м ле ко ри с ту ван ням», зе м ля ний — «зро б ле ний 
із зе м лі» і зе м ли с тий — «з ча с т ка ми зе м лі», «за ко-
льо ром по ді б ний до зе м лі»; танк — «бо йо ва ма ши-
на» і та н кер — «су д но»; ефе к т ний — «вра жа ю чий» 
і ефе к ти в ний — «з по зи ти в ни ми на с лід ка ми»; се р-
де ч ний — «по в’я за ний із се р цем», «щи рий» і се р-
де ш ний — «бі до ла ш ний»; вни ка ти — «на ма га ти-
ся зро зу мі ти суть чо гось» і уни ка ти — «пра г ну ти 
бути осто ронь чо гось»;

2) рі з но ко ре не ві від рі з ня ють ся од ним-двома 
зву ка ми: ком па нія — «то ва ри с т во» і ка м па нія — 
«су ку п ність за хо дів»; сту пінь — «мі ра ін те н си в-
нос ті», «вче не зван ня» і сте пінь — «до бу ток од на-
ко вих спів мно ж ни ків»; про мінь — «сму ж ка сві т ла» 
і пло мінь — «по лу м’я»; та лан — «до ля» і та лант — 
«о б да ро ван ня»; роз пе ще ний — «зі п со ва ний над мір-
ною ува го ю» і роз бе ще ний — «мо ра ль но зі псо ва-
ний»; гу ч ний — «го ло с ний» і бу ч ний — «пи ш ний», 
«га ла с ли вий»; ве лі ти — «на ка за ти» і во лі ти — «хо-
ті ти»; га му ва ти — «за с по ко ю ва ти, при бо р ку ва ти» 
і та му ва ти — «за до во ль ня ти по тре бу в чо мусь», 
«стри му ва ти».

Па ро ні ми, як і омо ні ми, в ху до ж ній лі те ра-
ту рі та в по бу ті ви кори с то ву ють ся для ство рен-
ня ка лам бу рів: Сум ні ва юсь, чи ти ко зак, чи кі-
зяк, — за смі я в ся за до во ле ний сво їм жа р том Ва р чук 
(М. Стель мах); Стра ш ніш від ог не нних ге єн го лод-
на хіть за же р ли вих гі єн (Б. Олій ник); При йо м-
ний син ба ро на був ба ран (Л. Ко с те н ко). Не че с ну 
при ва ти за цію в на ро ді на зи ва ють при хва ти за ці єю, 
до но щи ків (що на ву хо до но сять) іме ну ють на ву-

Омо ні ми по ді ля ють ся на по вні й не по в ні.
По вні омо ні ми збі га ють ся в усіх гра ма ти ч них 

фо р мах: кран — «тру б ка із за кри в ко ю» і кран — 
«ме ха нізм для під ні ман ня ва н та жів» (оби д ва імен-
ни ки в усіх від мі н ках од ни ни й мно жи ни ма ють 
од на ко ві фо р ми); мо тор ний — «шви д кий» і мо-
тор ний — «по в’я за ний із мо то ром» (оби д ва при-
кме т ни ки од на ко во змі ню ють ся за ро да ми, від мін-
ка ми й чи с ла ми).

Не по в ні омо ні ми збі га ють ся ли ше в ча с ти ні гра-
ма ти ч них форм: ба ра н ці — «мо ло ді ба ра ни» (має 
всі фо р ми од ни ни й мно жи ни) і ба ра н ці — «пі на 
на гре бе нях хвиль» (має тіль ки фо р ми мно жи ни); 
жа ти — «ти с ну ти» і жа ти — «зрі зу ва ти» (у них 
усі ін ші фо р ми, крім форм ми ну ло го й май бу т ньо-
го ча сів та умо в но го спо со бу, рі з ні).

До омо ні мі ч них явищ у мо ві на ле жать та кож:
1) омо фо ни (тоб то та кі, що од на ко во зву-

чать) — при од на ко вій ви мо ві ма ють рі з не на пи-
сан ня: кле нок — кли нок, гре би — гри би, ме не — ми не, 
Ро ман — ро ман, Мо роз — мо роз; сю ди слід від не с ти 
й син та к си ч ні омо ні ми — од на ко ві зву ко ві комп-
ле к си, один з яких є сло вом, дру гий — по єд нан ням 
слів: со н це — сон це, це г ли на — це гли на, до во лі — 
до во лі, по три — по три, зго ри — з го ри;

2) омо гра фи (тоб то та кі, що од на ко во пишуть-
ся) — при од на ко во му на пи сан ні ма ють рі з ну 
вимо ву (рі з ний на го лос): за мок і за мок, до ро га 
і до ро га, обід і обід;

3) омо фо р ми — ма ють од на ко вий зву ко вий 
склад тіль ки в пе в ній гра ма ти ч ній фо р мі: шию від 
ши ти і шию від шия; по ле «лан» і по ле від по ло ти; 
ва р та «сто ро жа» і ва р та від ва р тий.

Омо ні ми в ху до ж ній лі те ра ту рі, в ус но му мо в-
лен ні ви ко ри с то ву ють ся для ство рен ня ка ла м бу-
рів — жа р ті в ли вої гри слів. На при клад, у на род но-
му гу мо рі мо ж на по чу ти та кий жа р ті в ли вий ді а лог: 
«Таж їж». — «Я ж їм». — «А ти не їм, а собі». Умі ло 
ви ко ри с та ні омо ні ми до по ма га ють за го с т ри ти дум-
ку, на да ють мо в лен ню гу мо ри с ти ч но го за ба р в лен ня.

Крім вну т рі ш ньо мо в них омо ні мів, іс ну ють і між-
мо в ні омо ні ми — сло ва, що в рі з них мо вах (осо б-
ли во в бли зь ких за по хо джен ням) зву чать од на ко во 
або ду же по ді б но, але ма ють не од на ко ве ле к си ч не 
зна чен ня, як, на при клад, укра ї н сь кі не ді ля — «сьо-
мий день ти ж ня», лу на — «ві д бит тя зву ку» і ро сій-
сь кі не де ля — «ти ж день», лу на — «мі сяць»; укра ї н-
сь ке пра вий і се рб сь ке пра ви — «пря мий» то що.
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кий, що на зи ва ла од на ко вий не при єм ний смак, 
роз па ла ся: сло во гір кий за ли ши ло ся без сино ні мів, 
а сло во бри д кий ста ло до мі на н тою си но ні мі ч но го 
ря ду: бри д кий, оги д ний, ги д кий, по тво р ний, осо-
руж ний, не га р ний.

До скла ду си но ні мі ч них ря дів мо жуть вхо ди ти 
й фра зе о ло гі з ми: ра но, на сві тан ні, ні світ ні зо ря, 
ще й на зо рю не за йма ло ся, ще й на світ не бла го-
сло в ля ло ся, ще тре ті пів ні не спі ва ли, ще й чо р ти 
на вку лач ки не би ли ся; зди ву ва ти ся, зчу ду ва ти ся, 
зро би ти ве ли кі очі, очі ви трі щи ти, ска м’я ні ти від 
ди ва. Си но ні мі ч ни ми бу ва ють і не ф ра зе о ло гі ч ні 
сло во спо лу чен ня: сум ні ва ти ся — бра ти під сум нів, 
по об іця ти — да ти обі ця н ку, по ми ли ти ся — зро би ти 
по ми л ку, до по мо г ти — на да ти до по мо гу, скри в ди-
ти — вчи ни ти кри в ду, за пи су ва ти — ве с ти за пи си.

Крім по стій них, є та кож кон текс ту а ль ні си но-
ні ми. На при клад, сло во ти ша як із си но ні мі ч ни ми 
озна чен ня ми мо же так са мо по єд ну ва ти ся не ли ше 
із по стій ни ми си но ні ма ми без го мін на, без зву ч на, 
без гу ч на, без ше ле с на, ні ма, а й зі сло ва ми ме р т ва, 
гли бо ка, по вна, ці л ко ви та, аб со лю т на, що зви чай но 
не ви сту па ють си но ні ма ми до по пе ре дніх слів. При 
сло ві на стрій си но ні мі ч ни ми озна чен ня ми мо жуть 
ви сту па ти як по стій ні си но ні ми ве се лий, ра ді с ний, 
так і кон текс ту а ль ні — ве с ня ний, сві т лий.

Бли зь ки ми до кон текс ту а ль них си но ні мів за 
рол лю в мо ві є пе ри фра зи. Пе ри фра за — опи со-
вий мо в ний зво рот, ужи тий для на зи ван ня пред ме-
та че рез якусь ха ра к те р ну йо го ри су: щоб у те к с ті 
не по вто рю ва ти раз за ра зом сло во Ки їв вжи ва ють 
пе ри фра зу сто ли ця Укра ї ни, мі с то Кия; лев — цар 
зві рів; ву гіл ля — чо р не зо ло то, тве р де па ли во; газ — 
бла ки т не па ли во; за со би ма со вої ін фо р ма ції — чет-
ве р та вла да; ри ба л ка — ли цар гач ка і на жи в ки. 
Пери фра за ча с то не се в со бі оці н ку яви ща, во на 
мо же ма ти по зи ти в не, схва ль не або не га ти в не, іро-
ні ч не зна чен ня.

Зба га чен ню мо ви ле к си ч ни ми си но ні ма ми 
спри я ють та кі мо в ні яви ща, як та бу та ев фе мі з ми.

Та бу — сло во, вжи ван ня яко го за бо ро не но з різ-
них при чин: че рез за бо бо ни, ві ру ван ня, з це н зу р-
них і ети ч них мі р ку вань. У та ко му ра зі той са мий 
пред мет по чи на ють на зи ва ти ін шим сло вом, з ін-
шим від ті н ком: чорт — ді дь ко, ли хий, ку ций, лю-
ци пер, не чи с та си ла; бре х ня — не пра в да, ви га д ка, 
пліт ка, дез ін фо р ма ція, ін си ну а ція; смерть — ко н-
чи на, ле та ль ний кі нець.

хо до но со ра ми (за ім’ям ва ви лон сь ко го ца ря На ву-
хо до но со ра).

Ра зом з тим тре ба па м’я та ти, що зву ко ва, а іноді 
й зна чен нє ва бли зь кість па ро ні мів мо же при-
звес ти до сплу ту ван ня їх: не зго ди (від су т ність 
взаємо поро зу мін ня, роз бі ж ність у по гля дах) і зне-
го ди (не ща с тя, тру д но щі); факт (по дія, яви ще) 
і фа к тор (умо ва, при чи на); уява (зда т ність уяв-
ля ти) і уяв лен ня (ро зу мін ня, по нят тя); зу мо ви-
ти (спри чи ни ти) і обу мо ви ти (зро би ти за сте ре-
жен ня) то що.

48. СИ НО НІ МИ
Сло ва, рі з ні за зву чан ням, але од на ко ві або 

близь кі за зна чен ням, на зи ва ють ся си но ні ма ми.
На при клад, од на ко ві за зна чен ням сло ва ле ле-

ка, чо р но гуз, бу сел, бу зь ко; бли зь кі за зна чен ням — 
га р ний, хо ро ший, кра си вий, вро д ли вий, го жий, чу до-
вий, пре кра с ний.

Два або кі ль ка си но ні мів утво рю ють си но ні-
міч ний ряд, у яко му ви ді ля єть ся стри ж не ве сло-
во — домі на н та. Во но є но сі єм ос но в но го зна чен ня, 
спіль но го для всьо го си но ні мі ч но го ря ду, сти ліс ти ч но 
ней т ра ль не, найу жи ва ні ше і в сло в ни ках си но ні мів 
ста вить ся пе р шим: кри ча ти, го р ла ти, ле ме н ту ва ти, 
га ла су ва ти, ре пе ту ва ти, ве ре ща ти, во ла ти.

Ба га то зна ч не сло во за ле ж но від йо го кон к рет-
них зна чень мо же бу ти до мі на н тою рі з них си но-
ні мі ч них ря дів: до б рий (про лю ди ну), чуй ний, 
спів чут ли вий, до б ро зи ч ли вий, щи рий, лю дя ний, 
ува ж ний, при яз ний, при хи ль ний; до б рий (про спе-
ці а лі с та), ква лі фі ко ва ний, до сві д че ний, умі лий, зна-
ю чий, ком пе те н т ний; до б рий (про вро жай), ба га-
тий, ви со кий, ще д рий, ря с ний, ве ли кий. Від по ві д но 
й те са ме сло во в рі з но му кон текс ті мо же за мі ню-
ва ти ся рі з ни ми си но ні ма ми. На при клад, до сло ва 
при мі ти в ний, ко ли йде мо ва про ор га ні з ми, си но-
ні мом ви сту пає сло во од но клі тин ний, про куль ту-
ру — пе р ві с ний, не роз ви не ний, про смак — гру бий, 
не ви ба г ли вий, не ви то н че ний, про сві то гляд — об-
ме же ний, про жарт — де ше вий, про твір — не до с ко-
на лий, не до ве р ше ний.

Си но ні мі ч ні ря ди мо жуть по пов ню ва ти ся 
новими сло ва ми і втра ча ти за ста рі лі, мо жуть пере-
гру по ву ва ти ся. На при клад, си но ні мі ч ний ряд 
веле тен сь кий, гра н ді о з ний, гі га нт сь кий, ко ло са ль-
ний утво ри в ся зо всім не да в но за ра ху нок за по зи че-
них слів. Ко ли ш ня си но ні мі ч на па ра гір кий і брид-
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За по хо джен ням ан то ні ми бу ва ють:
1) рі з но ко ре не ві: ве ли кий — ма лий, ле г кий — 

важ кий, спе ка — мо роз, му ж ність — бо я гу з т во, 
люби ти — не на ви ді ти;

2) од но ко ре не ві: на дія — без на дія, спо кій — не-
спо кій, орі є н та ція — дез ор і є н та ція, ло гі ч ний — 
ало гі ч ний, ра ці о на ль ний — ір ра ці о на ль ний; осо б ли-
во ба га то їх се ред діє слів: від чи ни ти — за чи ни ти, 
увійти — ви й ти, на ва н та жи ти — роз ва н та жи ти, 
не до со ли ти — пе ре со ли ти.

Сло ва з не- тіль ки то ді ан то ні мі ч ні, ко ли ця 
част ка тво рить но ве сло во з но вим зна чен ням: 
прав да — не пра в да (бре х ня), друг — не друг (ворог), 
во ля — не во ля (раб с т во). Ан то ні ми з не- ви ра жа-
ють ме н шу мі ру про ти ста в лен ня, ніж рі з но ко ре-
не ві ан то ні ми: ба га тий — не ба га тий (убо гий), лег-
ко — не ле г ко (важ ко), пра в да — не пра в да (бре х ня). 
Але та кі по хі д ні сло ва з не-, як га ря чий — не га ря-
чий, шви д ко — не шви д ко, не є ан то ні мі ч ни ми, вони 
пе ре да ють не про ти ле ж ні зна чен ня, а зна чен ня 
з рі з ним сту пе нем ви яву яко с ті.

Ан то ні ми бу ва ють за га ль но вжи ва ні (по стійні) 
і кон текс ту а ль ні. За га ль но вжи ва ні ан то ні ми ма-
ють про ти ле ж не зна чен ня й по за кон текс том 
(сум — ра дість); кон текс ту а ль ні ж на бу ва ють про-
ти ле ж но го зна чен ня ли ше в кон текс ті вна слі док 
пе ре но с но го вжи ван ня сло ва. На при клад, у ви-
сло ві М. Риль сь ко го Не бій тесь за гля да ти у сло-
в ник: це пи ш ний яр, а не сум не про вал ля за вдя ки 
кон текс то ві сприй ма ють ся як ан то ні ми па ри слів 
пи ш ний — сум ний, яр — про вал ля.

Ан то ні ми ви ко ри с то ву ють ся в при слі в’ях, при-
ка з ках, до те пах: На чо р ній зе м лі бі лий хліб ро дить; 
По ро ж ня бочка гу чить, а по вна — мо в чить; Чу жо го 
до б ро го не гудь, а сво го по га но го не хва ли. Ан то ні ми 
вхо дять до скла ду ба га тьох фра зе о ло гі з мів: ні жи-
вий ні ме р т вий, ні хо ло д но ні жа р ко, ні ту ди ні сюди, 
ні в сих ні в тих, і сміх і гріх, ра но чи пі з но, на лі во 
і на пра во, прой ти крізь во гонь і во ду, змі ни ти гнів 
на ми лість; ні бо го ві свіч ка, ні чо р то ві ко че р га.

ФРА ЗЕ О ЛО ГІЯ

50. СТІЙ КІ СПО ЛУ ЧЕН НЯ СЛІВ
У мо ві вжи ва ють ся не ли ше окре мі сло ва, 

а й стій кі спо лу чен ня двох або бі ль ше слів. Се ред 
стій ких спо лу чень слів роз рі з ня ють:

Ев фе мі з ми — сло ва або ви сло ви, що вжи ва ють-
ся за мість слів із гру бим чи не при єм ним змі с том: 
бре ха ти — го во ри ти не пра в ду, ви га ду ва ти, фа н-
та зу ва ти; сме р ді ти — по га но па х ну ти, від го ни ти; 
ста рий — по хи ло го ві ку, лі т ній; ду р ний — не да ле кий, 
на ї в ний.

Си но ні ми до по ма га ють то ч ні ше ви сло ви ти 
дум ку, уни к ну ти по вто рен ня од на ко вих або спів-
зву ч них слів.

На при клад, у ре чен ні Ав тор «Сло ва» ду же 
майс те р но зо бра зив об раз ві р ної дру жи ни Іго ря — 
Яро сла в ни, яка опла кує гір ку до лю не тіль ки сво го 
чо ло ві ка, а й йо го дру жи ни не при єм но вра жає слух 
і на гро ма джен ня од но ко ре не вих слів зо бра зив об-
раз, і су сід с т во двох омо ні мів дру жи ни, яке, крім 
то го, ще й плу тає ду м ку. І зо всім по-ін шо му сприй-
ма єть ся ре чен ня Ав тор «Сло ва» ду же май с те р но 
зма лю вав об раз ві р ної дру жи ни Іго ря — Яро сла в-
ни, яка опла кує гір ку до лю не тіль ки сво го чо ло ві ка, 
а й йо го вій сь ка, де сло ва зо бра зив і дру жи ни за мі-
не но си но ні ма ми зма лю вав і вій сь ка.

Ко ри с ту ю чись си но ні ма ми, тре ба зва жа ти 
на від ті н ки в їх ніх зна чен нях. Так, в од но му си но-
ні мі ч но му ря ду зі сло ва ми вій сь ко, дру жи на сто ять 
ще ар мія, рать, по лчи ще. Але чи до ре ч но бу ло б 
у на ве де но му ви ще ре чен ні, за мість сло ва дру жи-
ни, вжи ти не вій сь ко, а будь-який із цих си но ні мів? 
Ні, бо дру жи на — це кня же вій сь ко, вій сь ко вий 
за гін ча сів Ки їв сь кої Ру сі, а ар мія — су час не по-
нят тя, що озна чає су ку п ність усіх зброй них сил 
дер жа ви; рать — хоч і да в нє сло во, про те озна чає 
не про с то за гін, а ве ли ке з’єд нан ня озбро є них лю-
дей і ще вжи ва єть ся в зна чен ні «вій на»; по лчи ще — 
має не га ти в не, пре зи р ли ве за ба р в лен ня.

49. АН ТО НІ МИ
Сло ва, про ти ле ж ні за зна чен ням, на зи ва ють ся 

ан то ні ма ми.
Ан то ні ми ви сту па ють па ра ми і зав жди на ле жать 

до од ні єї яко їсь ча с ти ни мо ви: сві т ло — тем ря-
ва (імен ни ки), сві т лий — те м ний (при кме т ники), 
засві чу ва ти — га си ти (діє сло ва), вдень — вно чі 
(при слі в ни ки).

Ба га то зна ч не сло во мо же ма ти не один, а кі ль-
ка рі з них ан то ні мів. Це за ле жить від то го, у спо-
лу чен ні з яки ми сло ва ми во но ви сту пає: ста рий 
клен — мо ло дий клен; ста рий зо шит — но вий зо-
шит; ста ра олія — сві жа олі я.
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ва ти; п’я та ми на ки ва ти — вте к ти; ма ло ка ші з’їв — 
не до сві д че ний; хоч гре б лю га ти — ба га то.

За тим, що во ни по зна ча ють — пред мет, озна ку, 
дію, об ста ви ну чи по чут тя, емо ції — і яки ми чле на-
ми ре чен ня ви сту па ють, фра зе о ло гі з ми бу ва ють:

1) імен ни ко ві — на зи ва ють пред мет чи яви-
ще: ко за ць ке со н це, ря ті в на со ло ми н ка, на рі ж ний 
ка мінь, сім чу дес сві ту, ле бе ди на пі с ня, бі ла во ро-
на, си ня пан чо ха, ла сий шма ток, ка ї но ва пе чать, 
со дом і го мо рра, ка з ка про бі ло го бич ка; у ре чен ні, 
як і імен ни ки, ви сту па ють під ме та ми, до да т ка ми, 
імен ни ми ча с ти на ми скла де них при су д ків то що: 
Лю ди, зра ді в ши, що ми ну ла ли ха го ди на, сла ли-
ся спа ти (Па нас Ми р ний); Сме р т ний час свій 
я на по лі би т ви стрі ну (Н. Ри бак);

2) при кме т ни ко ві — на зи ва ють озна ки: не в ті-
м’я би тий, кров з мо ло ком, не остан ня спи ця в ко ле сі, 
не з по ло х ли во го де ся т ка, не чи с тий на ру ку, у сту-
пі не влу чиш, бі ли ми ни т ка ми ши тий, од ним ми ром 
ма за ні, ку пи не де р жить ся, со ба ка на сі ні, під му-
хою, хоч ви кру ти; у ре чен ні зви чай но ви сту па ють 
озна чен ня ми або імен ни ми ча с ти на ми скла де них 
при су д ків: А там — ко зак не в ті м’я би тий: щось 
та при ро зу міє! (М. При га ра); Чо го ти чва ниш ся? 
Ста р ці, зли д ні, жи во ти з го ло ду при со х ли до спи-
ни, а во но прин дить ся (М. Ко цю бин сь кий);

3) діє слі в ні — на зи ва ють дію або стан: на ки ва-
ти п’я та ми, мо та ти на вус, би ти се бе в гру ди, де р-
ти но са, ди б ки ста ва ти, уско чи ти в ха ле пу, си ді ти 
на двох сті ль цях, то в к ти во ду в сту пі, до ли ва ти оли-
ви до во г ню; у ре чен ні зви чай но ви сту па ють у ролі 
при су д ків: От ко ли б тіль ки ме ні до тебе добра-
ти ся, я б то бі по ка зав, де ра ки зи му ють (Па нас 
Мир ний); або в ро лі об ста вин (у фор мі діє при с лі в-
ни ка): У ха ті слу ха ли, роз зя ви в ши ро ти, на ма га ю-
чись не про пу с ти ти жо д но го сло ва (Я. Ка чу ра);

4) при слі в ни ко ві — ха ра к те ри зу ють дію, стан 
чи озна ку: з від кри тим се р цем, як на до ло ні, не чу ю-
чи зе м лі під но га ми, без кер ма і без ві т рил, на жи ву 
ни т ку, кров хо ло не в жи лах, ні в зуб но гою, хоч плач; 
у ре чен ні во ни ви сту па ють у ро лі рі з них об ста вин: 
З ва ж ким се р цем ішов Ма к сим Бе р кут по се ред 
не ве лич кої ва та ги ту холь сь ких мо ло д ців на спо в-
нен ня гро мад сь кої во лі (І. Фра н ко); До кія про ки да-
єть ся до пе р ших пів нів (М. Сте ль мах);

5) ви гу ко ві — вка зу ють на по чут тя, емо ції: от 
то бі й на, от то бі й раз, ту ди до ли ха, тим-то й ба, 
ні пу ху ні пе ра, хай йо му грець, цур то бі, не до ве-

1) фра зе о ло гі з ми: би ти бай ди ки, по па с ти па ль-
цем в не бо, за грі ба ти жар чу жи ми ру ка ми, за че пи-
ти за жи ве;

2) мо в ні клі ше і шта м пи: ри н ко ві ре фо р ми, со ці-
а ль на про гра ма, сфе ра об слу го ву ван ня, ма ти ве ли-
ке зна чен ня;

3) скла де ні на ймену ван ня: річ у со бі, ко е фі ці-
єнт ко ри с ної дії, ада мо ве яб лу ко (бо р лак), гру д на 
жа ба, бі лий гриб, м’я ка во да, Чо р не мо ре;

4) при слі в’я та при ка з ки: Во в ків бо я ти ся — в ліс 
не хо ди ти; З ве ли кої хма ри ма лий дощ бу ває;

5) кри ла ті ви сло ви: Бо рі те ся — по бо ре-
те (Т. Ше в че н ко); Лиш бо ро тись — зна чить 
жить (І. Фра н ко).

Стій кі спо лу чен ня слів ви ко ри с то ву ють ся 
у мові в го то во му ви гля ді як пе в ні за сти г лі фо р-
мули ви сло в лю ван ня. У ре чен ні во ни сприй ма-
ють ся як один член ре чен ня. На при клад, у ре чен ні 
Еней… п’я та ми з Трої на ки вав (І. Ко т ля рев сь кий) 
при су д ком ви сту пає не од не сло во на ки вав, а все 
сло во спо лу чен ня п’я та ми на ки вав (утік).

51. ФРА ЗЕ О ЛО ГІ З МИ
Стій ке спо лу чен ня двох і бі ль ше слів, яке в про-

це сі мо в лен ня від тво рю єть ся як го то ва сло ве с на 
фо р му ла, пе ре дає од не зна чен ня і, як пра ви ло, має 
пе в не емо цій не за ба р в лен ня, на зи ва єть ся фра зе о-
ло гі з мом.

Фра зе о ло гі з ми сво їм ле к си ч ним зна чен ням 
рівно зна ч ні окре мим сло вам або сло во спо лу чен-
ням: бу ти на сьо мо му не бі — по чу ва ти ся ща с ли вим; 
бра ти за ду шу — роз чу лю ва ти; ро би ти з му хи сло-
на — пе ре бі ль шу ва ти; мо к рим ря д ном на кри ти — 
ла я ти; пра ва ру ка — най бли ж чий по мі ч ник; мо роз 
іде по за спи ною — стра ш но, як сніг на го ло ву — зне-
на ць ка. Фра зе о ло гі з ми в мо ві сприй ма ють ся і фун-
к ці о ну ють на рі в ні зі зви чай ни ми ле к се ма ми.

За тим, як їх нє зна чен ня за ле жить від зна чен-
ня слів, з яких во ни скла да ють ся, фра зе о ло гі з ми 
бу ва ють:

1) та кі, зна чен ня яких не ви пли ває зі зна чен ня 
окре мих слів: пра ви ти те ре ве ні — ба зі ка ти; роз-
би ти глек — ро зі йти ся, по сва ри ти ся; за ца ря Го-
ро ха — ду же да в но; бу ти на сьо мо му не бі — бу ти 
ща с ли вим;

2) та кі, про зна чен ня яких мо ж на до га ду ва ти ся 
зі зна чен ня окре мих слів: три ма ти язик за зу ба-
ми — мо в ча ти; ви во ди ти на чи с ту во ду — ви кри-
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рен ня, пле на р не за сі дан ня, ма ні пу лю ван ня гро мад-
сь кою ду м кою, со ці а ль но не за хи ще ні вер с т ви 
на се лен ня, роз в’я зан ня про бле ми, бо ро ть ба з те ро-
ри з мом, фі нан со ва під три м ка, ком пле к с ні за хо ди, 
стан довкіл ля.

В офі цій но-ді ло во му спі л ку ван ні ви ко ри с то ву-
ють, на при клад, та кі клі ше: згі д но з роз по ря джен ням, 
на під ста ві на ка зу, від по ві д но до чин но го за ко но дав-
ст ва, по ря док ден ний, по ста ви ти пи тан ня на роз-
гляд, до ве с ти до ві до ма, взя ти до ува ги, вжи ти за хо-
дів, на да ти до по мо гу, з бо ку ад мі ні с т ра ції, обі йма ти 
по са ду, по в но ва ж ний ор ган, че рез сі мей ні об ста ви ни, 
за мі с цем ос но в ної ро бо ти, у зв’я з ку з ви хо дом на пе н-
сію, укла с ти до го вір, ма те рі а ль на від по ві да ль ність.

У ме ди ч ній га лу зі по бу ту ють клі ше го с пі та лі за-
ція хво ро го, по пе ре дній ме ди ч ний огляд, до слі джен-
ня кро ві, за да в не на хво ро ба, від чут тя бо лю, за-
тьма рен ня сві до мо с ті, за би те мі с це, спри я т ли вий 
про гноз хво ро би, згі д но з при пи сом лі ка ря, живи ль-
ний роз чин, при йман ня їжі, зсі дан ня кро ві, лі ка р ня-
ний ли с ток, тим ча со ва не пра це зда т ність.

Шта м пи — це сте р ті від ча с то го не вмо ти во ва-
но го вжи ван ня ви ра зи, які втра ти ли свою ін фор-
ма ти в ність. Шта м пи най ча с ті ше зу стрі ча ють ся 
в ді ло во му мо в лен ні, у га зе т них стат тях: да ти пу-
ті в ку в жит тя, бі ле зо ло то (про ба во в ну), чо р не 
зо ло то (про ву гіл ля), лю ди в бі лих ха ла тах (про 
лі ка рів), ма ти ве ли ке зна чення, ві ді гра ва ти ва ж-
ли ву роль, ста но ви ти зна ч ний ін те рес, при ді ля ти 
зна ч ну ува гу, не об хід но відзна чи ти.

Шта м пи ви ни ка ють і то ді, ко ли зво ро ти офі-
цій но-ді ло во го мо в лен ня вжи ва ють у по бу то вій 
роз мо ві, у ху до ж ніх, пу б лі ци с ти ч них тво рах, на у-
ко вих пра цях: у зв’я з ку з від су т ні с тю ко ш тів, при 
на яв но с ті від по ві д них умов, у да ний час, по ста-
вити на лі ній ку го то в но с ті, вво ди ти в дію, про ве-
де на пев на ро бо та.

Це мо же бу ти й на гро ма джен ня зай вих слів: 
про ве ден ня ро бо ти по впо ря д ку ван ню те ри то-
рії (за мість: впо ря д ку ван ня те ри то рії), ро бо та 
по впро ва джен ню но вих ме то дів, ро бо ти по ре мон-
ту, пра цю ють над здій с нен ням за вдан ня по ліп-
шен ня ро бо ти транс по р ту, пи тан ня за без пе чен ня 
ви ко нан ня пла ну, пи тан ня про ве ден ня бо ро ть би 
зі зло чин ні с тю.

Шта м пи за ту ма ню ють зміст ви сло в лю ван ня, 
ро б лять мо ву важ кою для сприй нят тя, не чі т ко ю. 
Шта м пів слід уни ка ти.

ди Го с по ди, і тре ба ж; у те к с ті во ни ви ко ри с то ву-
ють ся на рі в ні із зви чай ни ми ви гу ка ми: Я вже вас 
так бу ду ша ну ва ти, як ні ко го в сві ті, по бий мене 
грім! (М. Сте ль мах); Ой, як при єм но ве р ну ти 
з тру д ної, уто м ли вої до ро ги та в те п лу до мі в ку… 
Хай їй аби що (П. До ро ш ко).

Та кі фра зе о ло гі з ми в ре чен ні сприй ма ють-
ся як один член ре чен ня. На при клад, у ре чен ні: 
Мельхи се дек се р ди то гля нув на свою жі н ку; во на 
до га да лась, що вже на го во ри ла сім мі ш ків гре ча-
ної во в ни, й при ку си ла язи ка (І. Не чуй-Ле виць-
кий) — фра зе о ло гізм сім мі ш ків гре ча ної во в ни ви-
сту пає в ро лі до да т ка (ду р ниць), а фра зе о ло гізм 
при ку си ла язи ка — у ро лі при су д ка (за мо в к ла).

У фра зе о ло гі з мах най бі ль шою мі рою ви яв-
ля єть ся на ці о на ль на спе ци фі ка мо ви, во ни ста-
но в лять най більш об ра з ну ча с ти ну її ле к си ки. 
Фразео ло гі з ми з мо ви на мо ву, як пра ви ло, до-
слівно не пе ре кла да ю ть ся.

52. МО В НІ КЛІ ШЕ, ШТА М ПИ,
СКЛА ДЕ НІ НА ЙМЕНУ ВАН НЯ
У мо ві є зво ро ти, які в пе в них мо в лен нє вих 

ситу а ці ях по вто рю ють ся без змін як уста ле на 
сло ве с на фо р му ла. Від фра зе о ло гі з мів во ни від-
рі з ня ють ся тим, що їх ні ком по не н ти збе рі га ють 
своє пря ме ле к си ч не зна чен ня і їм не вла с ти ве 
емоційно-ек с пре си в не за ба р в лен ня. Роз рі з ня ють 
три ви ди та ких стій ких сло во спо лу чень: клі ше, 
шта м пи і скла де ні на ймену ван ня.

Клі ше — зви ч ний зво рот, ре гу ля р но по вто рю-
ва ний у пе в них умо вах і кон текс тах для то то ж но-
го по зна чен ня аде к ва т них си ту а цій, сто су н ків між 
лю дь ми то що.

На при клад, іс ну ють клі ше мо в но го ети ке ту: 
до б рий день, до б ро го здо ро в’я, ра дий Вас ба чи ти, 
до по ба чен ня, на до б ра ніч, бу вай те здо ро ві, на все 
до б ре, будь ла с ка, як що Ва ша ла с ка, ла с ка во про си-
мо, бу дь те лю б’я з ні, щи ро дя кую, гли бо ко вдя ч ний, 
з по ва гою, ша но в ний па не, ве ль ми ша но в ний до б ро-
дію, з ро си й во ди, ба жаю ща с тя й до б ра Вам.

Для по зна чен ня рі з них явищ су с пі ль но-полі-
тично го жит тя вжи ва ють уста ле ні зво ро ти на зра-
зок: пра в ля ча вер хі в ка, по са до ва осо ба, за со би 
ма со вої ін фо р ма ції, сфе ра об слу го ву ван ня, пра во-
охо рон ні ор га ни, ор га ні зо ва на зло чин ність, кри-
мі но ген на ситу а ція, ви бо р чий блок, пе ред ви бо р ча 
агі та ція, ре зуль та ти ви бо рів, все на ро д не об го во-
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те зо ло то, що бли щить (не зо в ні ш ній ви гляд ви-
зна чає цін ність ре чей); Куй за лі зо, по ки га ря че (ви-
ко ри с то вуй слу ш ний мо мент).

При ка з ка — стій кий ви слів у фо р мі син та к сич-
но за ве р ше но го ре чен ня, у яко му да єть ся об ра з на 
ха ра к те ри с ти ка пе в но го яви ща. При ка з ки яв ля-
ють со бою, як пра ви ло, при на гі д ні за ува жен ня 
з яко гось при во ду. Во ни не ма ють по вча ль но го ха-
ра к те ру: Се р це — не ка мінь; На ба ла кав — і в тор бу 
не за бе реш; Ча сом гу с то, а ча сом і пу с то.

При ка з ки за зна чен ням не рі д ко на бли жа ють ся 
до фра зе о ло гі з мів: Со ро ка на хво с ті при не с ла (ста-
ло ві до мо про щось); Не на шо го по ля яго да (ін ший 
за по гля да ми). Важ ко від рі з ни ти при ка з ки і від 
при слі в’їв: Жу р бою по ля не пе ре йдеш; Не свя ті 
горш ки лі п лять; Ко зак не без ща с тя, ді в ка не без 
до лі. То му їх не роз рі з ня ють ні в на вча ль них по сіб-
ни ках, ні в збі р ни ках на род ної тво р чо с ті, а по да-
ють і роз гля да ють ра зом як при слі в’я та при ка з ки.

2. При слі в’я і при ка з ки відзна ча ють ся ве ли кою 
рі з но ма ні т ні с тю син та к си ч ної бу до ви. Ко ж не при-
слі в’я чи при ка з ка — це окре ме ре чен ня і вод но час 
мі ні ма ль ний твір зі сво ї ми ви ра з ни ми ху до ж ньо-
сти лі с ти ч ни ми осо б ли во с тя ми.

До сить ча с то при слі в’я та при ка з ки ма ють 
фор му не по ши ре них ре чень — про с тих або скла-
д них: Роз лу ка — теж на у ка; Бі ль ше ді ла — ме н ше 
слів; Вода пли ве — ро ки йдуть; Сло во — не по ло ва, 
язик — не по ме ло; Яка пше ни ця, та ка й па ля ни ця; 
Ду м ка най ху т кі ша, зе м ля най си т ні ша, сон най-
милі ший.

Ти по ви ми для при слі в’їв та при ка зок є про-
пус ки чле нів ре чен ня, які до ми с лю ють ся або з си-
ту а ції, або у дру гій ча с ти ні скла д но го ре чен ня — 
з кон текс ту: У гли бо кій во ді — ве ли ка ри ба; Вся ко му 
ово че ві свій час; З чо го хліб, з то го й пи ро ги; Пти цю 
пі зна ють по пі р’ю, а чо ло ві ка по мо ві.

Для при слі в’їв та при ка зок най більш ха ра к те р ні 
од но скла д ні уза галь не но-осо бо ві ре чен ня: Лю дей 
пи тай, а свій ро зум май; Вмі єш ка за ти, вмій і мо в-
ча ти; Кра де ним до б ром не за ба га ті єш; Як ба ть ка 
по ки неш, то й сам за ги неш; Од ним па ль цем і го л-
ки не вде р жиш; Ти хо їдеш — бі ду до же неш, швид-
ко їдеш — на бі ду на ско чиш; У ліс дро ва не во зять, 
а в ко ло дязь во ду не ллють.

По ши ре ною конс тру к ці єю цих оди ниць є склад-
ні ре чен ня, які скла да ють ся пе ре ва ж но з двох пре-
ди ка ти в них ча с тин, а ча сом — з трьох і бі ль ше:

Скла де ні на ймену ван ня від рі з ня ють ся від фра-
зе о ло гі з мів тим, що, як і клі ше, во ни по зба в ле ні 
емо цій но-ек с п ре си в но го за ба р в лен ня, їх ні ком по-
не н ти, як пра ви ло, збе рі га ють своє ле к си ч не зна-
чен ня, про те во ни су ку п но по зна ча ють од не по нят-
тя чи на зи ва ють од не яви ще і ма ють ста лий склад: 
яде р на ре а к ція, атом на ма са, еле к т ро ма г ні т не 
по ле; про ду к ти в ні си ли, фонд за ро бі т ної пла ти, до-
да на ва р тість, безоп ла т ний кре дит, де бі тор сь ка 
за бо р го ва ність; ана лі ти ч на гео ме т рія, ін те г ра ль-
не чи с лен ня, ди фе ре н ці а ль ні рі в нян ня, те о рія ймо-
ві р но с тей, кла с те р ний ана ліз; централь на не р во ва 
сис те ма, си н д ром на бу то го іму но де фі ци ту, ві т ря-
на ві с па, за па лен ня ле гень; на зи в ний від мі нок, умо-
в ний спо сіб, діє при к ме т ни ко вий зво рот; ра йон на 
дер жа в на ад мі ні с т ра ція, дер жа в ний слу ж бо вець, 
ка пі тан пер шо го ра н гу, надзви чай ний і по в но ва ж-
ний по сол; Чо р не мо ре, До не ць кий кряж, Во лин сь ка 
об ласть.

Зу стрі ча ють ся скла де ні на ймену ван ня, мо ти-
ва ція зна чень яких тою чи тою мі рою втра че на: 
ада мо ве яб лу ко (бо р лак), пе т рів ба тіг (ци ко рій), 
ан то нів во гонь (га н г ре на), гру д на жа ба (сте но ка р-
дія), ку ря ча слі по та (хво ро ба очей), со ба ча кро пи-
ва зви чай на, во ло сь кий го ріх. Відсутністю мо ти ва-
ції во ни на бли жа ють ся до фра зе о ло гі з мів.

53. ПРИ СЛІ В’Я Й ПРИ КА З КИ
1. У при слі в’ях і при ка з ках най по в ні ше й най-

чі т кі ше уза галь не но до свід на ро ду, йо го ро зу мін ня 
явищ на вко ли ш ньо го сві ту, сто су н ків між лю дь ми, 
вну т рі ш ньо го сві ту лю ди ни.

При слі в’я — стій кий ви слів у фо р мі син та к си ч-
но за ве р ше но го ре чен ня, у яко му уза галь не но су с-
пі ль ний до свід. У при слі в’ях най ви щою мі рою вті-
ле но на род ну му д рість. Во ни, як пра ви ло, ма ють 
по вча ль ний ха ра к тер: Зга я но го ча су і ко нем не до-
же неш; Зго да бу дує, а не зго да руй ну є; Хто ба га то 
обі цяє, той рі д ко сло ва до три му є; По га но му ви ду 
не ма всти ду; Си ла та ро зум — кра са лю ди ни.

Зна чен ня од них при слі в’їв за ле жить від пря-
мо го но мі на ти в но го зна чен ня йо го ком по не н тів: 
Дру зі пі зна ють ся в бі ді; Не ма на у ки без му ки; Го во-
ри ма ло, слу хай ба га то, а ду май ще бі ль ше.

Зна чен ня ін ших при слі в’їв сприй ма єть ся як пе-
ре но с не, уза галь не но-ме та фо ри ч не: Під ле жа чий 
ка мінь во да не те че (тут, зви чай но, ма єть ся на ува-
зі не ка мінь як та кий, а чи ясь без ді я ль ність); Не все 
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сло ві пі зна ти; Не бру д ни кри ни ці, бо схо чеш во ди-
ці; Чу ти по ро ж ній віз по гу р ко ту ко ліс; То ді до ро га 
спі ш на, ко ли роз мо ва вті ш на; Хто кри в дить лю дей, 
той кри в дить сво їх ді тей.

У при слі в’ях та при ка з ках не рі д ко вжи ва ють-
ся вла с ні іме на лю дей, що на дає цим ви сло вам 
бі ль шої об ра з но с ті й кон к ре т но с ті: До ки є зе ме ль-
ка, до ти й ро зум в Оме ль ка; Ко ж ний Іван має свій 
план; За хво рів Іва н ко, аж опух від спа н ку; Ба ла кай, 
па не Сви ри де, по ба чим, що з то го вий де; Ода роч-
ка та Де м’ян по би ли ся за бу р’ян; Який Си дір, та-
ка й Га п ка, який ко жух, та ка й ла т ка; Хоч ні чо го 
не ви хо дить, а ти, Ма р ку, грай!

Ча сом у при слі в’ях та при ка з ках тра п ля ють ся 
сло ва епі зо ди ч но го тво рен ня, які в мо в лен ні по за 
фра зе о ло гі ч ни ми ви ра за ми зви чай но не вжи ва-
ють ся: З ле жі не ма оде жі, а з спан ня не бу де ко ня; 
Гру ш ка — ми ну ш ка, а хліб — ко жен обі д; Не буває 
ха т ки без зва д ки; Сю ди тень, ту ди тень — 
та й ми нув день; Дай ки без од дай ки — по га не 
діло; Син — по ла тай ха та, доч ка — об де ри ха та; 
І не боя во в ки їдять. Бу ва ють ар ха ї ч ні сло ва, фор-
ми слів та мо де лі по єд нан ня слів у ре чен ня: Дай, 
Боже, жа р ту ва ти, аби не хо ру ва ти; Ста рять 
годи і тя ж кі при го ди; Мо роз не ве лик, та сто ять 
не ве лить; Що там хо лод, ко ли ко зак мо лод; Ха та 
чу жая як све к ру ха ли ха я; Ко ж на ру ка к со бі кри-
ва; Не зна в ши бі ди, не бу де до б ра.

54. КРИ ЛА ТІ ВИ СЛО ВИ
Влу ч ні ви сло ви ви да т них осіб, ци та ти з лі те ра-

ту р них та ін ших тво рів, на зви лі те ра ту р них, іс то-
ри ч них і мі фо ло гі ч них пе р со на жів та ре а лій, які 
на бу ли уза галь не но го зна чен ня і ча с то по вто рю-
ють ся в мо в лен ні, при йн я то на зи ва ти кри ла ти ми. 
Во ни збе рі га ють більш чи менш про зо рий зв’я зок 
із сво їм пер шо дже ре лом.

Кри ла ті ви сло ви мо жуть ма ти фо р му за кін че-
них ре чень: Усе те че, усе змі ню є ть ся; Пі знай са-
мо го се бе; Від ве ли ко го до смі ш но го один крок; Вся-
ко му го ро ду нрав і пра ва; У вся ко го своя до ля і свій 
шлях ши ро кий. Але най ча с ті ше во ни ви сту па ють 
у ви гля ді ста лих сло во спо лу чень: ахіл ле со ва п’я-
та, про кру с то ве ло же, тан та ло ві му ки, пе ре йти 
Ру бі кон, Ге т си ман сь кий сад, на рі ж ний ка мінь, тер-
но вий ві нок, блу д ний син, Хо ма не ві р ний, річ у со бі, 
ша г ре не ва шкі ра, ме р т ві ду ші, про па ща си ла, апо-
с тол пра в ди і на у ки, кай да ни по рві те. Та кі кри ла-

1) скла д ні без спо лу ч ни ко ві: Сло во до сло ва — 
зло жить ся мо ва; Му д рий змі нить свою ду м ку, ду-
р ний — ні ко ли; Свій дім не чу жий, із ньо го не ви же-
нуть; Своя ха та — своя пра в да, своя стрі ха — своя 
вті ха; Люд сь ка пра ця — не ду р ни ця, роз ки да ти 
не го ди ть ся; До б ро стра тиш — на жи веш, честь 
утра тиш — про па деш; Ми лю ди не го р ді: не ма хлі-
ба — да вай те пи ро ги;

2) скла д но під ря д ні: До б ре то го вчи ти, хто хо-
че все зна ти; Ша нуй свою го ло ву, бо дру га не ви ро-
с те; Де сло ва з ді лом роз хо дять ся, там не по ря д ки 
во дя ть ся; Ко ж на ро бо та ле г ка, ко ли її охо че ро биш; 
Не го во ри, чо го не зна єш, бо честь втра тиш; Хто 
му сить, той і ка ме ня вку сить; Жит тя лю бить 
того, хто за ньо го бо реть ся, а ни щить то го, хто 
йо му під да єть ся;

3) скла д но су ря д ні — пе ре ва ж но з про ти став-
ним спо лу ч ни ком: До б ро пло дить до б ро, а зло 
пло дить зло; За мо рем те п лі ше, та вдо ма ми лі ше; 
Всю ди доб ре, а вдо ма най кра ще; Ска за ти лег ко, 
та зро би ти важ ко; Га р на пти ця пе ром, а чо ло вік 
ро зу мом; Від ме ча ра на за го їть ся, а від ли хо го сло-
ва — ні ко ли.

При слі в’я та при ка з ки не рі д ко бу ду ють ся за до-
по мо гою ан то ні мів: Сво го по га но го не хва ли, а чу-
жо го до б ро го не гудь; До га на му д ро го ва р та бі ль ше, 
ніж по хва ла ду р но го; М’я ко сте ле, та тве р до спа-
ти; Пра в да та кри в да — як во гонь та во да; З пра ці 
ра дість, з без діл ля сму ток; Де пра цю ють, там гу с-
то, а де гай ну ють, там пу с то.

У при слі в’ях та при ка з ках ча с то ви ко ри с то ву-
єть ся та кий сти лі с ти ч ний за сіб, як по рі в нян ня: 
Своя ха т ка, як рі д ная ма т ка; Ла с ка ве сло во — 
що ве с ня ний день; Кра ще смерть на по лі, ніж жит-
тя в не во лі; Ба ла кун, мов ді ря ва боч ка, ні чо го в со бі 
не за де р жить.

Чи ма ло при слі в’їв і при ка зок скла да ють ся 
з двох си ме т ри ч них ча с тин, у яких зі ста в ля ють ся 
або про ти ста в ля ють ся пе в ні яви ща: Де ре во мі ц не 
ко рін ням, лю ди на — дру зя ми; Пти ця ство ре на для 
польо ту, а чо ло вік — для ро бо ти; Не шту ка га нь-
би ти, шту ка лі п ше зро би ти; Ко ли хліб на сто лі, 
то стіл — пре стіл, а ко ли хлі ба ні ку соч ка, то ді 
стіл лиш го ла до ш ка; Сло вом — як шо в ком ви ши ває, 
а ді лом — як ши лом шпи га є.

Емо цій ність при слі в’їв та при ка зок під си лю-
єть ся та ки ми ху до ж ні ми за со ба ми, як ри т мі ч ність 
та ри му ван ня: Му д ро го і без до ро гої ша ти по од нім 



сь ко ї. У про це сі за сво єн ня над бань сві то вої ду-
хов ної куль ту ри слов ник укра їн сь кої мови роз-
ши рю вав ся, по пов ню вав ся зок ре ма й кри ла ти ми 
ви сло ва ми: буря в склян ці води (Ш. Л. Мон те с-
к’є), три муш ке те ри (Дю ма-ба ть ко), спля ча кра-
су ня (Ш. Пер ро), до гля да ти свій сад (Во ль тер), 
на кри лах пі сень (Г. Гей не), іск ра Божа (Ф. Шил-
лер), чис те мис те цт во (І. Кант), пе ре оцін ка цін-
нос тей (Ф. Ніц ше), бути чи не бути (В. Ше кс-
пір), мета ви прав до вує за сіб (Т. Гоббс), Шер лок 
Холмс (А. Ко нан Дойль), бо ро ти ся з віт ря ка-
ми (М. Сер ван тес), по піл Кла а са сту кає в сер-
це (Ш. де Кос тер), си ній птах (М. Ме тер лінк), 
а ко роль го лий (Г.-К. Ан дер сен), остан ній з мо гі-
кан (Ф. Ку пер), бра вий сол дат Швейк (Я. Га шек), 
над  роз би тим ко ри том (О. Пуш кін), ри ль це в пуш-
ку (І. Кри лов), ба ть ки і діти (І. Тур ге нєв), жи вий 
труп (Л. То лс той), лю ди на у фут ля рі (А. Че хов).

Ста ли ши ро ко вжи ва ни ми й влу ч ні ви сло ви 
з укра ї н сь кої лі те ра ту ри як да в ньої, так і су час ної: 
кри ва ве ви но, ла ма ти спи си, ли си ці бре шуть на щи-
ти, роз ті ка ти ся ми с лію по дре ву («Сло во о пол-
ку Іго ре вім»), ме р т ві со ро му не імуть, іду на ви 
(кн.  Свя то с лав), ко ж но му рот де ре ло ж ка су-
ха (Г. Ско во ро да), му жи ча пра в да є ко лю ча (І. Ко-
т ля рев сь кий), ко но топ сь ка ві дь ма (Г. Кві т ка-
Осно в’я не н ко), ме р т ві ду ші (М. Го голь), апо с тол 
пра в ди і на у ки, ро бо тя щі ру ки, сла в них пра ді дів 
ве ли ких пра в ну ки по га ні, гро ма дою обух ста лить, 
не злим ти хим сло вом, не си тий не ви о ре на дні мо-
ря по ле; і чу жо му на у чай тесь, і сво го не цу рай тесь; 
ка ра юсь, му чу ся, але… не ка юсь (Т. Ше в че н ко), 
а віз і ни ні там, а кіт ко в ба с ку уми нає, Ле бідь, Рак 
і Щу ка (Л. Глі бов), про па ща си ла (Па нас Ми р-
ний), ба ба Па ла ж ка і ба ба Па ра с ка (І. Не чуй-Ле-
ви ць кий), лиш бо ро тись — зна чить жить, лу пай те 
сю ска лу, Гри це ва на у ка (І. Фра н ко), до сві т ні во г-
ні, той, що гре б лі рве (Ле ся Укра ї н ка), ко ні не вин-
ні (М. Ко цю бин сь кий).

Кри ла ті ви сло ви сут тє во зба га чу ють ви ра жа ль-
ні за со би мо ви. Во ни відзна ча ють ся ве ли кою об-
ра з ні с тю й асо ці а ці я ми, оскі ль ки за ко ж ним та ким 
ви сло вом по стає не про с то об раз, а роз го р ну та пев-
на си ту а ція, ви па док, по дія, опи са ні в лі те ра ту рі.

ті ви сло ви з ча сом на бу ва ють усіх ознак фра зе о-
логіз мів.

До кри ла тих від но сять та кож окре мі сло ва 
з уза галь не но-ме та фо ри ч ним зна чен ням. Це бу ва-
ють на зви на се ле них пун к тів, мі с це во с тей, гео гра-
фі ч них об’єк тів, по в’я за них з чи мось зна мен ним, 
па м’я т ним: Олімп, Па р нас, Едем, Гол го фа, Ме к ка, 
Ель до ра до, Ва те р лоо, Жо в ті Во ди, Хо ло д ний Яр, 
Кру ти. Сю ди на ле жать та кож іме на іс то ри ч них 
осіб, мі фо ло гі ч них та лі те ра ту р них пе р со на жів, 
з яки ми по в’я зу ють ся пе в ні по нят тя, уяв лен ня, 
си м во ли: Про ме тей, Ге р ку лес, Ге ро с т рат, Га м-
лет, Дон Кі хот, Ро бі н зон, Де р жи мо р да, Плю ш кін, 
Кирпа-Гнуч ко ши є н ков, Ка ли т ка, Крез, На по ле он, 
Ро к фе лер, Кві с лінг.

Дже ре ла кри ла тих ви сло вів надзви чай но рі з но-
ма ні т ні.

Най бі ль ше кри ла тих ви сло вів по хо дить із текс-
тів Бі б лії та Єван ге лія в пе ре кла дах як на ста ро-
сло в’ян сь ку, так і на су час ну укра ї н сь ку мо ви: Ноїв 
ко в чег, вся кої тва рі по па рі, не опа ли ма ку пи на, обі-
то ва на зе м ля, пі с ня пі сень, ман на не бе с на, іє ри хон-
сь ка тру ба, ва ви лон сь ке сто в по т во рін ня, во г не нні 
сло ва, ко зел від пу щен ня, при тча во язи цех, не хлі-
бом єди ним, вовк в ове чій шку рі, три дцять срі б ня ків, 
те р ни с тий шлях, хо дін ня по му ках, кро мі ш ня пі ть-
ма, скре гіт зу бо вний, пе ке ль ні му ки, сві т ло в те м-
ря ві, лю ди до б рої во лі, цар с т во не бе с не. Це й окре мі 
ре чен ня: Хто меч під ні ме, від ме ча за ги не; Своя сво-
їх не по зна ша; Лі ка рю, зці ли се бе сам!

Ба га то кри ла тих ви сло вів по тра пи ло в укра ї н-
сь ку мо ву з ан ти чних дже рел (це зо к ре ма по в’я за-
но й з тим, що в се ре д ні ві ки в Укра ї ні ви вча ли ся 
гре ць ка й ла тин сь ка мо ви, бу ла по ши ре на ан ти чна 
лі те ра ту ра): олім пій сь кий спо кій, го ме ри ч ний сміх, 
тро ян сь кий кінь, яб лу ко не зго ди, між Сцил лою і Ха-
ри б дою, го р ді їв ву зол, да мо к лів меч, сі зі фо ва пра ця, 
езо по ва мо ва, че рез те р ни до зі рок, спа ли ти ко ра б-
лі за со бою, три ма ти ка мінь за па зу хою, тре тьо го 
не да но, па пір не че р во ніє, гро ші не па х нуть, кра п ля 
ка мінь то чить.

Укра їн сь кою мо вою пе ре кла де но най ви дат ні ші 
ху дож ні, фі ло соф сь кі, інші тво ри з ба га тьох мов, 
най бі ль ше — із за хід но євро пей сь ких та з ро сій-
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55. ЗА ВДАН НЯ МОР ФО ЛО ГІЇ
Мор фо ло гія — роз діл гра ма ти ки, що ви вчає бу-

до ву й тво рен ня слів та від мі ню ван ня їх.
От же, мор фо ло гія, з од но го бо ку, з’я со вує, 

з яких зна чу щих ча с тин скла да єть ся сло во, як во-
но утво ри ло ся і яких змін при цьо му за зна ло, 
а з дру го го — роз гля дає, яких форм мо же на бу ва-
ти це сло во в ре чен ні за ле ж но від йо го ле к си ч но го 
і гра ма ти ч но го зна чен ня.

Мор фо ло гія скла да єть ся з двох під роз ді лів: 
один ви вчає бу до ву й тво рен ня слів, дру гий — ча с-
ти ни мо ви та змі ню ван ня їх.

БУ ДО ВА І ТВО РЕН НЯ СЛІВ

56. ЗНА ЧУ ЩІ ЧА С ТИ НИ СЛО ВА
У сло вах роз рі з ня є мо ос но ву й за кін чен ня. Ос-

но ва в свою чер гу мо же роз кла да ти ся на ко рінь, 
пре фікс і су фікс. Ос но ва, ко рінь, пре фікс, су фікс, 
за кін чен ня — зна чу щі ча с ти ни сло ва (мор фе ми).

1. За кін чен ня — це змін на ча с ти на сло ва, яка, 
утво рю ючи рі з ні фо р ми йо го, вка зує на зв’я зок 
між сло ва ми в ре чен ні.

Щоб пра ви ль но ви зна чи ти за кін чен ня, тре ба 
зі ста ви ти рі з ні фо р ми то го са мо го сло ва. На при-
клад, ви зна ча ю чи за кін чен ня в сло ві ра ді с но го, 
зі ста в ля є мо цю фо р му з ін ши ми фо р ма ми то го 
са мо го сло ва, тоб то змі ню є мо йо го за від мі н ка-
ми, ро да ми, чи с ла ми: ра ді с но му, ра ді с ний, ра ді с на, 
ра ді с них. Змі ни ла ся тіль ки ча с ти на -ого. От же, 
це за кін чен ня.

Зву ки, що змі ню ють ся вна слі док чер гу ван ня, 
до за кін чен ня не на ле жать: друг, друг-а, друз-і, 
друж-е; ок-о, в оц-і, оч-ей; до рог-а, до роз-і, до ріг; 
си дж-у, сид-иш.

Ви зна ча ю чи за кін чен ня, як і будь-які зна чу-
щі ча с ти ни сло ва, тре ба орі є н ту ва ти ся не на на-
пи сан ня сло ва, а на ви мо ву, тоб то на йо го зву ко-
вий склад. На при клад, у сло ві сі м’я за кін чен ня -а, 
а не -я. Вста но в лю є мо це, ус но від мі ню ючи сло во: 

[с’і мй-а], [с’і мй-і], [с’і мй-у], [с’і мй-ейу]. Так са мо: 
[на дій-а], [на дій-і], [на дій-у]; [зе м л’-а], [зе м л’-у].

Як що в змі ню ва но му сло ві в якійсь йо го фо р мі 
не ма за кін чен ня, ка же мо, що це сло во має ну льо-
ве за кін чен ня: мо лодь, край, зо шит, кни жок, сі мей, 
зе мель, пі сень.

Не змін ні сло ва і не змін ні фо р ми слів не ма ють 
за кін чень: бю ро, кі но, жу рі, ке н гу ру; ско ро, по во лі, 
зма л ку, во се ни; пе ре мі г ши, сто я чи, від по чи ва ти.

Ос но ва — це ча с ти на сло ва без за кін чен ня: 
сонц-е, со не чк-о, со ня чн-ий, пра ц’-а, пра цюй-
емо, пра цьо вит-ий, мрій-а, мрій-уть, мрійн-ий, 
за мрі ян-ий.

2. Сло ва, що ма ють спі ль ну зву ко ву ча с ти ну 
і бли зь кі за зна чен ням, на зи ва ють ся спо рі д не ни-
ми (або од но ко ре не ви ми): на род, на род ний, на-
род ність, ро ди на, рід (ро ду), рі д ний, рі д ня.

Спі ль на ча с ти на спо рі д не них слів на зи ва єть ся 
ко ре не м.

На при клад, сло ва ліс, лі сок, пе ре лі сок, лі с ник, лі-
со вий, про лі с ки зв’я за ні між со бою зна чен ням (усі 
во ни пе в ним чи ном сто су ють ся лі су) і ма ють 
спіль ну зву ко ву ча с ти ну -ліс-. Са ме ця ча с ти на 
і є ко ре нем у всіх на ве де них тут сло вах.

Го ло сні і при го ло с ні зву ки ко ре ня мо жуть чер-
гу ва ти ся, вна слі док чо го ко рінь ви до змі ню єть ся: 
рік, рок-у, у ро ц’-і, річ-ний, роч-ок; бр-ати, бер-у, 
ви-бир-аю, ви-бор-и, з-бір; ход-ити, хо дж-у, хо д’-
ать, хід.

3. Ча с ти на сло ва, яка сто їть пе ред ко ре нем і на-
дає сло ву но во го зна чен ня або від ті н ку, на зи ва єть-
ся пре фі к сом.

Сло ва ма ють пе ре ва ж но по од но му пре фі к су: 
пе ре-мо га, під-мо га, ви-мо га, з-ма ган ня, на-ма-
ган ня, по-ма га ти. Іно ді в сло ві бу ває два або бі ль-
ше пре фі к сів: до-по-мо га, з-не-мо же-ний, на-по-
гото ві, на-в-пе ре-йми.

4. Ча с ти на сло ва, яка сто їть між ко ре нем і за-
кін чен ням, на зи ва єть ся су фі к сом.

Су фі к си бу ва ють сло во тво р чі і фор мо тво р чі.

Розділ ІІ. МОРФОЛОГІЯ І ПРАВОПИС
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От же, ана ліз на ве де них слів за бу до вою по ви-
нен ма ти та кий ви гляд (таб л. 2)

58. ПРО С ТІ, СКЛА Д НІ І СКЛА ДЕ НІ СЛО ВА 
ТА ФО Р МИ СЛІВ
У сло ві мо же бу ти один, два і бі ль ше ко ре нів. 

За ле ж но від цьо го і від на пи сан ня роз рі з ня є мо 
про с ті, скла д ні та скла де ні сло ва і фо р ми слів.

1. Сло ва та фо р ми слів, які ма ють у своє му 
скла ді тіль ки один ко рінь, на зи ва ють ся п ро с  ти-
ми: ро бі т ник, се ло, се ля нин, сіль сь кий, пра цю ва ти, 
про чи таю, на пи шу, один, два, де сять.

2. Сло ва та фо р ми слів, які ма ють у своє му 
скла ді два чи бі ль ше ко ре нів і пи шуть ся ра зом або 
че рез де фіс, на зи ва ють ся ск ла  д  ни  ми: хлі бо роб, 
сіль сь ко го с по дар сь кий, ро бі т ни чо-се лян сь кий, пліч-
о-пліч, чи та ти му (скла д на фо р ма май бу т ньо го ча-
су діє сло ва, утво ре на з двох ос нов: чи та ти + йму), 
оди на д цять, п’ят де сят, сім сот.

3. Сло ва та фо р ми слів, які пи шуть ся дво-
ма чи бі ль ше окре ми ми сло ва ми, на зи ва ють ся 
ск ла  де ни  ми: бу ду пи са ти, бу ду чи та ти (скла-
де на фор ма май бу т ньо го ча су діє слів); два дця ть 
один, сто два, ти ся ча де в’ят сот де в’я но сто пе р-
ший (скла де ні чи с лі в ни ки); під час, за до по мо гою, 
від по ві д но до (скла де ні при й мен ни ки); так що, 
дар ма що, для то го щоб (скла де ні спо лу ч ни ки).

59. ТВО РЕН НЯ СЛІВ
І. Но ві сло ва тво рять ся від ос нов, а не без по се-

ре д ньо від ко ре нів.
На при клад, сло во за лі з ни ч ник утво ри ло ся 

не без по се ре д ньо від сло ва за лі зо, а від сло ва за-
лі з ни ч ний (пра ців ник), яке по хо дить від за лі з ни ця, 
а це сло во — від за лі з на (ко лія), при кме т ник за лі з-
ний — від за лі зо. От же, на зва ні тут сло ва тво ри ли-

Сло во тво р чі су фі к си на да ють сло ву но во го 
зна чен ня або від ті н ку: роб-от-а, роб-іт ник, роб-
оч-ий, за роб-іток, пе ре роб-к-а, ви роб-нич-ий; руч-
еньк-а, руч-ечк-а, руч-ищ-е.

До сло во тво р чих су фі к сів, а не до за кін чень від-
но си мо й за сти г лі ко ли ш ні за кін чен ня в при слі в-
ни ках: ра ді сн-о, згор-и, зве рх-у, до чи ст-а, вноч-і, 
час-ом, зре шт-ою, по-нов-ому.

Фор мо тво р чі су фі к си тво рять або до по ма га-
ють тво ри ти рі з ні фо р ми то го са мо го сло ва: зро-
би-ти (не озна че на фо р ма діє сло ва), зро би-в, зро-
би-л-а (ми ну лий час), зро бив-ши (діє при с лі в ник), 
ко лі ща — ко ліщ-ат-и, пле м’я — плем-ен-і (не пря мі 
від мі н ки імен ни ків IV від мі ни).

57. АНА ЛІЗ СЛІВ ЗА БУ ДО ВОЮ
Сло ва за їх ньою бу до вою ана лі зу є мо в та ко му 

по ряд ку.
На сам пе ред з’я со ву є мо, з яких зву ків скла да-

ють ся ана лі зо ва ні сло ва. Для цьо го їх про мо в-
ля є мо або за пи су є мо в транс кри п ції, на при клад: 
боєць — [бойец’], по бо ї ще — [по бойі ш че], при бій — 
[при б’ій], б’ють — [бйут’].

Да лі ви зна ча є мо їх ні за кін чен ня й ос но ви. Для 
цьо го ко ж не сло во змі ню є мо. Імен ник боєць змі-
ню єть ся так: бій ця [б’ій ц’а], бій це ві — [б’ій це в’і] 
і т. ін. От же, ос но ва в цьо му сло ві за кін чу єть ся 
зву ком [ц’] ([бойец’-]), за кін чен ня ну льо ве. Змі-
ню є мо імен ник по бо ї ще: по бо ї ща [по бойі ш ча], по-
бо ї щу [по бойі ш чу] і т. ін. До хо ди мо та ким чи ном 
ви сно в ку, що в цьо му сло ві ос но ва [по бойішч-], за-
кін чен ня -е. У сло ві при бій чи с та ос но ва й ну льо ве 
за кін чен ня. Діє сло во б’ють має ще та кі фо р ми: б’ю 
[бйу], б’єш [бйеш] і т. ін. У ньо му весь час по вто-
рю єть ся ча с ти на [бй] — це ос но ва, а за кін чен ня, 
от же, -уть (а не -ють).

Те пер зна хо ди мо спі ль ну ча с ти ну для цих спо-
рі д не них слів — во на бу де не од на ко ва че рез рі з ні 
чер гу ван ня зву ків: [-бой-], [-бой-], [-б’ій-], [-бй-]. 
Це ко рінь. Як би ми ана лі зу ва ли ще й спо рі д не не 
з ни ми діє сло во, ска жі мо, роз би ли, то ви яви ло ся б, 
що цей ко рінь має та кож фо р му [-би-].

Усе, що пе ред ко ре нем, — це пре фі к си: у сло ві 
по бо ї ще пре фікс по-, у сло ві при бій пре фікс при-. 
Усе, що між ко ре нем і за кін чен ням, — це су фі к си: 
у сло ві боєць су фікс -ець-, у сло ві по бо ї ще су фікс 
-ішч-. У двох остан ніх сло вах су фі к сів не ма є.

Таблиця 2

Слово і його 
транскрипція

Основа За кін-
чен няпрефікси корінь суфікси

боєць [бойец’] — бой ец’ —

побоїще 
[побойішче]

по бой ішч е

прибій [приб’ій] при б’ій — —

б’ють [бйут’] — бй — ут’
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2) з по ча т ко вих ча с тин слів: Дон бас (До не ць-
кий ба сейн), Ка б мін (Ка бі нет Мі ні с т рів), міськ-
ви кон ком (мі сь кий ви ко нав чий ко мі тет), уні вер-
маг (уні вер са ль ний ма га зин), зав госп (за ві ду вач 
го с по дар с т ва), ви ко н роб (ви ко на вець ро біт);

3) з по ча т ко вої ча с ти ни пер шо го сло ва і по в-
но го дру го го: держ ад мі ні с т ра ція (дер жа в на ад мі-
ні с т ра ція), рай центр (ра йон ний центр), зар пла-
та (за ро бі т на пла та), ме до гляд (ме ди ч ний огляд), 
госп роз ра ху нок (го с по дар сь кий роз ра ху нок);

4) з ін ших ско ро чень: рай вно (ра йон ний від-
діл на род ної осві ти), Дніп ро гес (Дніп ров сь ка гі д-
ро елек т ро ста н ція), Де м  У (Де мо к ра ти ч на пар тія 
Укра ї ни).

III. Но ві сло ва мо жуть тво ри ти ся й не мо р фо-
ло гі ч ни ми спо со ба ми.

1. Пе ре осми с лен ням зна чен ня іс ну ю чо го сло-
ва, на при клад: ра ні ше сло во су пу т ник озна ча ло 
«лю ди на, що йде по руч», те пер — ще й «шту ч не 
ко с мі ч не ті ло, що ру ха єть ся на вко ло яко їсь пла не-
ти»; ко лись сло во пе ро озна ча ло тіль ки «ро го ве на-
шкі р не утво рен ня в пта хів», те пер — ще й «зна ряд-
дя для пи сан ня чо р ни лом, ту ш шю». Та ким чином 
ви ни к ли омо ні ми.

2. Пе ре хо дом слів з од ні єї ча с ти ни мо ви в ін шу, 
на при клад: при кме т ник ва р то вий на був зна чен ня 
«лю ди на, яка охо ро няє щось» і, от же, став імен-
ни ком; та кі са мі змі ни ста ли ся і з при кме т ни ка ми 
лю тий (на зва мі ся ця), май бу т нє, чер го вий, бра то-
ва (дру жи на бра та), учи тель сь ка, па ль не.

3. Злит тям ча с то по вто рю ва но го спо лу чен ня 
слів в од не сло во, на при клад: сло во ма буть утво-
ри ло ся із має бу ти, на шви д ку руч — із на шви д ку 
ру ку, п’ят сот — із п’ять сот.

60. ПРА ВО ПИС СКЛА Д НИХ,
СКЛА Д НО СКО РО ЧЕ НИХ
І СКО РО ЧЕ НИХ СЛІВ
І. Скла д ні сло ва мо жуть пи са ти ся ра зом і че-

рез де фіс.
1. Як що скла д не сло во утво ре не від під ря д но-

го сло во спо лу чен ня (у яко му од не сло во за ле жить 
від ін шо го), то во но пи шеть ся ра зом.

На при клад, сло во спо лу чен ня ва рить сталь — 
під ря д не, бо в ньо му од не сло во (ва рить) го лов-
не — від ньо го ста ви мо пи тан ня (що?), а дру ге 
(сталь) за ле ж не — во но від по ві дає на по ста в ле не 
пи тан ня. То му скла д не сло во, утво ре не від та ко го 

ся в та кій по слі до в но с ті: за лі зо—за лі з ний—за лі з ни-
ця— за лі з ни ч ний—за лі з ни ч ник.

1. Ос но ва, від якої утво рю єть ся но ве сло во, на-
зи ва єть ся тві р но ю.

На при клад, ос но ва ліс- є тві р ною для сло-
ва лі с ний (ліс+н+ий), ос но ва лісн- є тві р ною для 
сло ва лі с ник (лісн+ик), а ос но ва лі с ник- у свою 
чер гу ви сту пає тві р ною для сло ва лі с ни ц т во (лі с-
ник+ств+о).

2. Ос но ва, що скла да єть ся тіль ки з ко ре-
ня (не має ні сло во тво р чих су фі к сів, ні пре фі к сів), 
є не по хі д ною: ліс, вод-а, мог-ти, вод-ить.

3. Ос но ва, утво ре на від ін шої ос но ви за до по-
мо гою сло во тво р чих су фі к сів та пре фі к сів, на зи-
ва єть ся по хі д ною: лі сн-ий, лі с ник, лі с ни ц тв-о, во-
дн-ий, пе ре мог-ти.

II. Но ві сло ва тво рять ся рі з ни ми мор фо ло гі ч-
ни ми спо со ба ми.

1. До да ван ням до ос нов і від ки дан ням від них 
су фі к сів та пре фі к сів, а та кож від по ві д них за кін-
чень (про с ті сло ва):

1) до да ван ням су фі к сів: го лос + н + ий = го лос-
ний; хо робр + ість = хо ро б рість;

2) до да ван ням пре фі к сів: при + го ло сний = 
= при го ло с ний, пе ре + пи са ти = пе ре пи са ти;

3) до да ван ням пре фі к сів і су фі к сів од но ча с но: 
при + бе реж + н + ий = при бе ре ж ний (від при бе ре-
зі); без + ту р бот + н + ий = без ту р бо т ний;

4) від ки дан ням су фі к сів і за кін чень: за пи са-
ти — за пис, бла ки т ний — бла кить, зе ле ний — зе-
лень.

2. Скла дан ням ос нов (скла д ні сло ва):
1) за до по мо гою спо лу ч них го ло сних: лист + 

+ о + пад (від лист па дає) = ли с то пад; земл + е + 
+ коп = зе м ле коп; жовт + о + зе ле ний = жо в то-
зелений;

2) без спо лу ч них го ло сних: ра діо + тех нік = 
= ра діо те х нік, кі но + зал = кі но зал, всю ди + хід = 
= всю ди хід.

3. Скла дан ням усі че них ос нов (скла д но ско ро-
че ні сло ва, або аб ре ві а ту ри):

1) з по ча т ко вих букв або зву ків слів: НБУ (На-
ці о на ль ний банк Укра ї ни), АТС (ав то ма ти ч на те-
ле фон на ста н ція), ООН (Ор га ні за ція Об’єд на-
них На цій), США (Спо лу че ні Шта ти Аме ри ки), 
ВАТ (від кри те ак ці о не р не то ва ри с т во), СНІД (син-
д ром на бу то го іму но де фі ци ту);
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ІІ. Скла д но ско ро че ні й ско ро че ні сло ва ма ють 
та кі пра во пи с ні осо б ли во с ті.

1. Скла д но ско ро че ні сло ва, утво ре ні з по ча т ко-
вих букв або зву ків, пи шуть ся ве ли ки ми бу к ва ми 
не за ле ж но від то го, яки ми бу к ва ми і як пи шеть-
ся по вна на зва (кра п ка між ни ми не ста вить ся): 
ГЕС (гі д ро елек т ро ста н ція), ЕОМ (еле к т ро нно-об-
чи с лю ва ль на ма ши на), НАНУ (На ці о на ль на ака де-
мія на ук Укра ї ни).

2. Скла д но ско ро че ні сло ва, утво ре ні ін ши ми 
спо со ба ми, пи шуть ся ма ли ми бу к ва ми: рай де р ж-
ад мі ні с т ра ція, міськ ви кон ком. Тіль ки вла с ні на зви 
пи шуть ся з ве ли кої бу к ви: Дон бас, Дніп ро гес.

3. Як що сло во на пись мі ско ро чу єть ся, у кін ці 
йо го ста вить ся кра п ка: гр. (гро ма дя нин), на пр. (на-
при клад), р. (рік), тис. (тисяч). Про те при ско ро-
че них на звах мір кра п ка не ста вить ся: 5 кг, 10 см, 
2 год 5 хв 7 с.

ЧАС ТИНИ МОВИ

61. ПО ДІЛ СЛІВ НА ЧА С ТИ НИ МО ВИ
Усі сло ва за ле ж но від їх ньо го зна чен ня, гра ма-

ти ч них ознак, спо со бів змі ню ван ня і ро лі в ре чен-
ні по ді ля ють ся на де сять ча с тин мо ви.

сло во спо лу чен ня, пи шеть ся ра зом: ста ле вар. Так 
са мо: во зить (як?) па рою — па ро воз; бу дує (що?) 
ма ши ни — ма ши но бу ді в ний; сніг (який?) бі лий — 
бі ло сні ж ний; зи чить (що?)  до б ро — до б ро зи ч ли вий; 
лю бить (що?) во лю — во ле лю б ний; ду має (як?) ві-
ль но — ві ль но ду мець; зе ле ний (як до в го?) ві ч но — 
ві ч но зе ле ний; бе тон (який?) із за лі зом — за лі зо-
бе тон; степ (який?) з до мі ш ка ми лі су — лі со степ; 
пе ре ко ти (к у ди?) по лем — пе ре ко ти по ле; Крим 
(який?) Пів ні ч ний — Пі в ні ч но крим сь кий (ка нал).

2. Як що скла д не сло во утво ре не від су ря д но го 
сло во спо лу чен ня (у яко му всі сло ва рі в но пра в ні), 
то во но пи шеть ся че рез де фіс.

На при клад, сло во спо лу чен ня і си ній, і жо в-
тий — су ря д не, бо в ньо му не мо ж на по ста ви ти 
пи тан ня від од но го сло ва до ін шо го. То му скла д-
не сло во, утво ре не від та ко го сло во спо лу чен ня, 
пи шеть ся че рез де фіс: си ньо-жо в тий. Так са мо: 
і сві т лий, і зе ле ний — сві т ло-зе ле ний; і блі дий, і ро-
же вий — блі до-ро же вий; і сні ж ний, і бі лий — сні-
ж но-бі лий; і ки с лий, і со ло д кий — ки с ло-со ло д кий; 
і все сві т ній, і іс то ри ч ний — все сві т ньо-іс то ри ч ний; 
і пів ні ч ний, і схі д ний — пі в ні ч но-схі д ний; і ба ть ко, 
і ма ти — ба ть ко-ма ти; і лю ди на, і день — лю дино-
день.

Про те ра зом пи шуть ся жо в то га ря чий, червоно-
га ря чий, глу хо ні мий, зло во ро жий, хи т ро му д рий 
(у них скла до ві ча с ти ни не рі в но пра в ні).

3. Ча с ти на пів — у зна чен ні «по ло ви на» зви-
чай но пи шеть ся ра зом: пів ві д ра, пів ві к на, пів ли мо-
на, пів ар ши на, пів огі р ка, пів ос т ро ва (Во да за ли ла 
пів ос т ро ва), пів’яб лу ка, пів’їда ль ні. Але з вла с ни ми 
на зва ми пи шеть ся че рез де фіс: пів-Ук ра ї ни, пів-Єв-
ро пи, пів-Ки є ва. Окре мо сло во пів пи шеть ся ли ше 
у ви сло вах, що по зна ча ють час: о пів на де ся ту.

4. Че рез де фіс пи шуть ся скла д ні сло ва, утво-
ре ні по вто рен ням тих са мих, си но ні мі ч них або 
ан то ні мі ч них, слів: хо див-хо див (озна чає «до в го 
хо див»), бі лий-бі лий (озна чає «ду же бі лий»), ма-
ле нь кий-ма ле се нь кий, злий-пре з лий, ти ш ком-ни ш-
ком, ра но-вра н ці, без кі н ця-краю, бі льш-менш, ви-
ди мо-не ви ди мо.

5. Че рез де фіс пи шуть ся скла д ні сло ва іншо-
мо в но го по хо джен ня, як-от: ві це-пре зи дент, екс-
че м пі он, ун тер-офі цер, ге не рал-лей те нант, пре-
м’єр-мі ністр, со ці ал-де мо к рат, ва ку ум-апарат, 
мі ні-фа б ри ка.

Таблиця 3

Частини мови Питання За
значенням

Змінюва-
ність

І. Іменник хто? що? самостійна змінювана

ІІ. Прикметник який? чий? —//— —//—

ІІІ. Числівник скільки? котрий? —//— —//—

ІV. Займенник
хто? що? який? чий? 
скільки? котрий?

—//— —//—

V. Дієслово
що робити? 
що зробити?

—//— —//—

VІ. Прислівник
як? де? коли? чому? 
навіщо?

—//— незмінювана

VІІ. Прийменник — службова —//—

VІІІ. Сполучник — —//— —//—

ІХ. Частка — —//— —//—

Х. Вигук — особлива —//—
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ни ків тва рин но го сві ту, вклю ча ю чи най про с ті ших: 
кит, слон, ко ро ва, сви ня, по ро ся, ла с ті в ка, ка рась, 
рак, ме те лик, жук, че р в’як, гі д ра, мі к ро б.

На зви не іс тот від по ві да ють на пи тан ня що?
Се ред на зв не іс тот роз рі з ня є мо на зви чі т ко 

окре с ле них пред ме тів і по нять (тоб то на зви охо п-
лю ва них зо ром ре чей, де та лей, ча с тин ті ла, рі з них 
мір, мі ся ців, днів ти ж ня, те р мі ни, а та кож на зви 
на се ле них пун к тів: сті лець, по ріг, тра к тор, кран, 
ключ, дуб, ру ка, ніс, метр, кі ло грам, сер пень, ві в то-
рок, ква д рат, ка тет, Ки їв, Ко но топ) і на зви не-
чіт ко окре с ле них пред ме тів і по нять (тоб то на зви 
пред ме тів, що не охо п лю ють ся зо ром, не ма ють 
пе в них меж, збі р ні на зви, на зви те ри то рій, ве ли-
ких спо руд, ре чо вин, явищ, по чут тів, дій, ста нів, 
ознак, ігор, аб с т ра к т них по нять то що: шлях, ліс, 
ко с мос, зе р но, ли с тя, Крим, Па мір, за мок, за вод, пі-
сок, гли на, грім, бу ря, ра дість, гнів, біг, фу т бол, сон, 
сві жість, про грес).

Іно ді те са ме сло во мо же озна ча ти то на зву чіт-
ко окре с ле но го пред ме та (ка мінь — шма ток по-
ро ди; ли с то пад — на зва мі ся ця), то на зву не чі т ко 
окре с ле но го пред ме та (ка мінь — ма те рі ал, ре чо ви-
на; ли с то пад — опа дан ня ли с тя). Зна чен ня та ко го 
сло ва за ле жить від кон текс ту.

З роз рі з нен ням на зв чі т ко і не чі т ко окре с ле них 
пред ме тів і по нять по в’я за ний пра во пис за кін чень 
імен ни ків II від мі ни чо ло ві чо го ро ду в ро до во му 
від мі н ку од ни ни, де які ін ші гра ма ти ч ні яви ща.

2. На зви бу ва ють за  га  ль н і і  вла с н і .
За  га  ль н і на зви да ють ся ба га тьом од на ко вим 

пред ме там та по нят тям: тра к то рист, кінь, за єць, 
са док, кни ж ка, га зе та, го ра, річ ка, тра ва, кон ва лія, 
сте б ло, ні ж ність, ду м ка, на мір.

Вла с н і на зви да ють ся окре мим пред ме там, 
щоб від рі з ни ти їх від ін ших по ді б них: Сте пан, 
Пет ро, Ве не ра, Марс, Дніп ро, Ду най, Во линь, Дон-
бас, Че р ні гів, Зо ло то но ша, «Мо лодь Укра ї ни» (га зе-
та), «Ве се л ка» (ви да в ни ц т во).

Вла с ні на зви пи шуть ся з ве ли кої бу к ви.
3. У по ча т ко вій фо р мі (на зи в ний від мі нок од-

ни ни) імен ни ки мо жуть ма ти за кін чен ня і мо жуть 
не ма ти йо го, тоб то ма ти ну льо ве за кін чен ня.

Як що імен ник у по ча т ко вій фо р мі кін ча єть ся 
на при го ло с ний, то це озна чає, що в ньо го чи с та 
ос но ва (ну льо ве за кін чен ня): край, ліс, день, ра-
дість, по до рож.

Ча с ти ни мо ви ді лять ся на са  мо ст ій  ні (по в-
но зна ч ні) і сл у  ж бо ві (не по в но з на ч ні). Сло ва, 
що на ле жать до са мо стій них ча с тин мо ви, мо жуть 
ви сту па ти чле на ми ре чен ня. Сло ва, що на ле жать 
до слу ж бо вих ча с тин мо ви, ли ше вхо дять до скла-
ду чле нів ре чен ня, а са мі чле на ми ре чен ня не ви-
сту па ю ть.

До са  мо ст ій  ни х на ле жать шість ча с тин мо-
ви: імен ник, при кме т ник, чи с лі в ник, за ймен ник, 
діє сло во, при слі в ник. Діє при к ме т ник і діє при с лі-
в ник не є окре ми ми ча с ти на ми мо ви, це — фо р ми 
діє сло ва.

До сл у  ж бо ви х на ле жать три ча с ти ни мо ви: 
при й мен ник, спо лу ч ник і ча с т ка.

Ви гук ста но вить окре му ча с ти ну мо ви, що 
не на ле жить ні до са мо стій них, ні до слу ж бо вих.

Усі са мо стій ні ча с ти ни мо ви, крім при слі в ни ка, 
змі ню ють ся. При слі в ник, слу ж бо ві ча с ти ни мо ви 
і ви гук не змі ню ють ся (див. таб л. 3).

ІМЕННИК

62. ЗА ГА ЛЬ НА ХА РА К ТЕ РИ С ТИ КА
ІМЕН НИ КА
Імен ни ком на зи ва єть ся са мо стій на ча с ти на 

мо ви, що на зи ває пред мет і від по ві дає на пи тан-
ня хто? або що?

У гра ма ти ці пред ме том вва жа єть ся все те, про 
що мо ж на за пи та ти хто це? або що це? От же, 
пред ме ти — це хло пець, уче ни ця, кінь, го луб, стіл, 
де ре во, сві т ло, спе ка, від ва га, цві тін ня, по хід, фа н-
та зія, ду м ка.

Імен ни ки ха ра к те ри зу ють ся пе в ни ми гра ма-
тич ни ми озна ка ми.

1. За зна чен ням усі імен ни ки по ді ля ють ся на 
на зви іс  тот і на зви не іс  тот.

Се ред на зв іс тот роз рі з ня є мо на зви осіб і на зви 
тва рин.

На зви осіб від по ві да ють на пи тан ня хто? 
Сюди на ле жать на зви лю дей за стат тю, спо рі д не-
ні с тю, про фе сі єю, ста но ви щем, рі з ни ми озна ка ми, 
іме на, прі зви ща, а та кож на зви рі з них ді йо вих осіб 
у ху до ж ніх тво рах: чо ло вік, ди тя, доч ка, то кар, ди-
ре к тор, де пу тат, мрій ник, ве ло си пе дист, Ми ко ла, 
Пе т ре н ко, Яг ня, Ма льо ва ний Стовп, Ві тер.

На зви тва рин від по ві да ють пе ре ва ж но на пи-
тан ня що? Сю ди на ле жать на зви всіх пред ста в-
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ця ко ль ра бі (ка пу с та), ця іва сі (ри ба), цей то р на-
до (ві тер), цей су лу гу ні (сир);

4) вла с ні на зви ма ють рід від по ві д но до ро ду 
за га ль ної на зви: штат Міс сі сі пі (він), річ ка Міс сі-
сі пі (во на), мі с то Со чі (во но), річ ка Со чі (во на);

5) не змі ню ва ні скла д но ско ро че ні сло ва ма ють 
рід від по ві д но до ро ду імен ни ка, який вхо дить 
до аб ре ві а ту ри в на зи в но му від мі н ку: НБУ (На-
ці о на ль ний банк Укра ї ни — чо ло ві чо го ро ду), 
СБУ (Слу ж ба без пе ки Укра ї ни — жі но чо го ро ду), 
ВАТ (Від кри те ак ці о не р не то ва ри с т во — се ре д-
ньо го ро ду).

4. Імен ни ки, що вжи ва ють ся тіль ки в мно жині, 
за ро да ми не роз рі з ня ють ся: ці две рі, ці во ро та, 
ці хи т ро щі, ці Су ми, ці Ка р па ти.

64. ЧИ С ЛО ІМЕН НИ КА. ЗБІ Р НІ ІМЕН НИ КИ
Імен ни ки ма ють два чи с ла: од ни ну й мно жи ну.
Імен ник в од ни ні мо ж на спів від не с ти з він, вона, 

во но або по єд на ти з цей, ця, це: цей ко рінь (він), 
ця со с на (во на), це ко рін ня (во но).

Імен ник у мно жи ні мо ж на спів від не с ти з во ни 
або по єд на ти з ці: ці ко ре ні (во ни), ці со с ни (во ни).

Од ни на і мно жи на імен ни ків зви чай но рі з нять-
ся між со бою за кін чен ня ми: ба ть ко — ба ть ки, 
та то — та ти, ясен — ясе ни, сті лець — сті ль ці, 
вік но — ві к на, до ро га — до ро ги. Про те в та ких імен-
ни ках се ре д ньо го ро ду, як зма ган ня, від крит тя, 
су зі р’я і по діб., за кін чен ня в обох чи с лах збі га ють-
ся. Чи с ло цих імен ни ків ви зна ча є мо, орі є н ту ю-
чись на сло ва, що сто ять при них: ці ка ве зма ган ня 
(од ни на) — ці ка ві зма ган ня (мно жи на), ва ж ли ве 
від крит тя — ва ж ли ві від крит тя, сяє су зі р’я — ся-
ють су зі р’я.

Ча с ти на імен ни ків вжи ва єть ся, як пра ви ло, 
тіль ки в од ни ні. Во ни озна ча ють:

1) на зви ре чо вин: мо ло ко, за лі зо, віск, кров;
2) збі р ні на зви: сту де нт с т во, мо лодь, ді т во ра, 

кар то плин ня, мо р к ва, ли с тя, про мін ня, ка мін ня;
3) на зви дій, яко с тей, по чут тів: хо да, чи тан ня, 

бі га ни на, да леч, синь, хо ро б рість, гнів;
4) вла с ні на зви: Ок са на, Сте пан, Со сю ра, Іва-

не н ко, Він ни ця, До б ро т вір.
Не зна ч на кі ль кість імен ни ків має тіль ки мно-

жи ну. Во ни пе ре ва ж но озна ча ють:
1) на зви пред ме тів, па р них за сво єю бу до вою: 

но жи ці, са ни, во ро та, шта ни, че лю с ті, гру ди;
2) збі р ні на зви: лю ди, ді ти, ку ри, гу си, дро ва;

Як що імен ник у по ча т ко вій фо р мі має в кін ці 
го ло сний, то цей го ло сний є йо го за кін чен ням: ба-
тьк-о, ле лек-а, си рот-а, гор-а, ві кн-о, сел-о, по л-е, 
лош-а. При цьо му слід па м’я та ти, що за кін чень 
-я, -ю, -ї не бу ва є. Кі н це ві бу к ви я, ю, ї по зна ча-
ють або м’я кість кі н це во го при го ло с но го ос но ви 
і від по ві д но за кін чен ня -а, -у, -і (зе м л’-а, зе м л’-у, 
бур’-а, рі л’л’-а, зна н’н’-а, яг н’-а), або при го ло с ний 
й, яким за кін чу єть ся ос но ва, і так са мо за кін чен ня 
-а, -у, -і (мрій-а, мрій-у, мрій-і, сі мй-а, ко лій-а).

Не змі ню ва ні імен ни ки хоч і кін ча ють ся на го-
ло сний, про те за кін чень не ма ють: ам п луа, де по, 
трю мо, ес кі мо, ка ш не, дра же, ате льє, ле ді, Тбі лі сі, 
Пе ру, ка ка ду, ме ню.

За по ча т ко вою фо р мою імен ни ка ви зна ча є мо 
йо го рід і чи с ло.

4. Імен ни ки (що пра в да, не всі) ма ють рід, змі-
ню ють ся за чи с ла ми й від мі н ка ми, по ді ля ють ся 
на від мі ни й гру пи від мі ню ван ня.

63. РІД ІМЕН НИ КІВ
Імен ни ки бу ва ють чо ло ві чо го, жі но чо го або се-

ре д ньо го ро ду.
1. Рід імен ни ка ви зна ча є мо, спів від но ся чи його 

з він, во на, во но або по єд ну ю чи з цей, ця, це: цей 
суд дя (він), ця стат тя (во на), це жит тя (во но); 
цей степ (він), ця путь (во на), це ли с тя (во но), цей 
біль (він), цей Дніп ро (він).

2. Де які імен ни ки мо жуть бу ти по двій но го 
ро ду (те р мін «і мен ни ки спі ль но го ро ду» не то ч-
ний) — чо ло ві чо го або жі но чо го: убо гий си ро та 
і убо га си ро та, цей за да ва ка і ця за да ва ка, цей 
плак са і ця пла к са; чо ло ві чо го або се ре д ньо го: цей 
ле да що і це ле да що, цей ба зі ка ло і це ба зі ка ло; жі-
но чо го або се ре д ньо го: та ка го ло ви ще і та ке го ло-
ви ще, чо р на хма ри ще і чо р не хма ри ще. Рід та ких 
імен ни ків ви зна ча є мо за кон текс том.

3. Що до ро ду не змі ню ва них імен ни ків, то тре-
ба ма ти на ува зі та ке:

1) на зви осіб ма ють рід від по ві д но до ста ті: цей 
ата ше, цей ка ба ль є ро, ця ле ді, ця ма дам;

2) на зви тва рин ма ють чо ло ві чий рід: цей шим-
пан зе, цей по ні, цей гну, цей ка ка ду, цей боа; ви ня ток: 
ця це це (му ха); але як що тре ба вка за ти на са м ку, 
на зві на да єть ся зна чен ня жі но чо го ро ду: ця ке н гу-
ру, ця шим пан зе;

3) на зви не іс тот ма ють, як пра ви ло, се ре д ній 
рід: це ка ш не, це ра гу, це ме ню, це кі но, це жу рі; але: 
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мі с це во го, ви сту пає май же зав жди без при й мен-
ни ка (з да ва ль ним від мі н ком по єд ну ють ся тіль-
ки при й мен ни ки на зу стріч, на пе ре кір, на вздо гін, 
на про ти ва гу): І знов жа га (на чо му?) на сві ті 
жи ти, чи нить до б ро, лю дей лю би ти й від дать ду-
ші над би тий хист (чо му?) кра ї ні рі д ній на ко-
ристь (М. Ста ри ць кий). Усі ін ші від мі н ки мо жуть 
вжи ва ти ся як із при й мен ни ка ми, так і без них.

Щоб під час ана лі зу імен ни ків не сплу та-
ти зна хі д но го від мі н ка з на зи в ним або ро до вим, 
слід ста ви ти до імен ни ка від ра зу оби д ва пи тан ня 
хто? що?, ко го? чо го? або ко го? що?: За со н-
цем (хто? що?) хма ро нь ка пли ве, (ко го? що?) че р-
во ні по ли роз сти лає і (ко го? що?) со н це спа то нь ки 
зо ве у (ко го? що?) си нє мо ре (Т. Ше в че н ко).

В укра ї н сь кій мо ві є імен ни ки, які не змі ню ють-
ся. Це пе ре ва ж но сло ва ін шо мо в но го по хо джен-
ня (ка ш не, ме т ро, па рі, Пе ру, Чи лі, Гей не, Дюма), 
жі но чі прі зви ща на при го ло с ний та -о (про Зою 
Гай дай, від Ок са ни Пе т ру се н ко), а та кож де які аб-
ре ві а ту ри (МЗС, ООН, рай вно, але: у ЦУМі). Від-
мі н ки та ких імен ни ків ви зна ча є мо за пи тан ням, 
на яке во ни від по ві да ють у ре чен ні або сло во спо-
лу чен ні.

66. ПО ДІЛ ІМЕН НИ КІВ НА ВІД МІ НИ
Імен ни ки від мі ню ють ся не од на ко во. У цьо-

му лег ко пе ре ко на ти ся, зі ста ви в ши фо р ми рі з них 
імен ни ків, на при клад, в ору д но му від мі н ку од ни-
ни (ру кою, па ль цем, тін ню, зай че ням) чи в ро до-
во му від мі н ку мно жи ни (рук, па ль ців, ті ней, зай-
че нят).

За осо б ли во с тя ми від мі ню ван ня імен ни ки 
в укра ї н сь кій мо ві по ді ля ють ся на чо ти ри від мі ни. 
Про те не всі.

Не змі ню ва ні імен ни ки (ра діо, та к сі) і ті, що вжи-
ва ють ся тіль ки в мно жи ні (две рі, во ро та), до жо д ної 
від мі ни не на ле жать. Не за ра хо ву ють ся до жо д ної 
від мі ни і ті імен ни ки, що від мі ню ють ся, як при кме т-
ни ки (ва р то вий, лан ко ва, Хме ль ни ць кий).

Від мі ну імен ни ка ви зна ча є мо за йо го по ча т ко-
вою фо р мою (на зи в ний від мі нок од ни ни), ста в ля-
чи та кі пи тан ня і в та кій по слі до в но с ті (схема 1).

От же, імен ни ки чо ло ві чо го ро ду мо жуть на ле-
жа ти до І або II від мі ни, жі но чо го — до І або III 
від мі ни, се ре д ньо го — до II або IV від мі ни.

До І від мі ни на ле жать імен ни ки жі но чо го й чо-
ло ві чо го ро ду, які в на зи в но му від мі н ку од ни ни 

3) на зви дій, ста нів, по чут тів то що (пе ре ва ж но 
імен ни ки з су фі к сом -ощ-): лі но щі, ве се ло щі, му д-
ро щі, за зд ро щі, па хо щі, жни ва, іме ни ни, від ві ди ни, 
ка ні ку ли;

4) вла с ні гео гра фі ч ні на зви: Ка р па ти, Чер ка си, 
Апен ні ни.

Ви зна ча ю чи чи с ло імен ни ків, тре ба осо б ли ву 
ува гу зве р та ти на збі р ні імен ни ки — во ни, як пра-
ви ло, сто ять в од ни ні, хоч і на зи ва ють су ку п ність 
ба га тьох пред ме тів: на ша мо лодь, осін нє ли с тя, ко-
рін ня про ро с ло. Це по трі б но па м’я та ти й то ді, ко-
ли при та ких імен ни ках вжи ва ють ся за ймен ни-
ки (Ли с тя па да є. Во но ти хо ля гає на зе м лю).

65. ВІД МІ Н КИ ІМЕН НИ КА
Імен ник, по в’я зу ю чись у ре чен ні з ін ши ми сло-

ва ми, змі ню єть ся за від мі н ка ми.
В укра ї н сь кій мо ві є сім від мі н ків, ко ж ний 

з яких від по ві дає на пе в не пи тан ня:
1) на зи в ний — хто? що? (син, яб лу ко; си ни, 

яблу ка);
2) ро до вий — ко го? чо го? (си на, яб лу ка; синів, 

яб лук);
3) да ва ль ний — ко м у? чо м у? (си но ві, яб лу ку; 

си нам, яб лу кам);
4) зна хі д ний — ко го? що? (си на, яб лу ко; си нів, 

яб лу ка);
5) ору д ний — ким? чим? (си ном, яб лу ком; 

сина ми, яб лу ка ми);
6) мі с це вий — на (в, при) ко м у? на чо м у? 

(на си но ві, яб лу ку; си нах, яб лу ках);
7) кли ч ний — хто? що? (си ну, яб лу ко; си ни, 

яблу ка).
На зи в ний від мі нок на зи ва єть ся пря мим, усі 

інші — не пря ми ми.
Імен ник у на зи в но му від мі н ку ви сту пає в ре-

чен ні пе ре ва ж но в ро лі під ме та (Со н це схо дить). 
Імен ник у не пря мо му від мі н ку мо же бу ти до да т-
ком (На со н це не мо ж на до в го ди ви ти ся), об ста-
ви ною (І на со н ці є пля ми), озна чен ням (Про ме ні 
со н ця про би лися крізь віт тя де рев) то що.

Імен ни ки в кли ч но му від мі н ку вжи ва ють ся 
тіль ки в зве р тан ні: Ох, і де ти, зі ро нь ко та ве чір-
няя? Ох, і де ти, ді в чи но моя ві р ная? (М. Ста риць-
кий).

На зи в ний і кли ч ний від мі н ки вжи ва ють ся зав-
жди без при й мен ни ка, мі с це вий — зав жди з при-
й мен ни ком, да ва ль ний від мі нок, на від мі ну від 



59

до рог-а, рі чк-а, гор-а, си рот-а, па горб, явір, віз, 
яблук-о, пер-о.

2. До мі  ша  ної гру пи на ле жать імен ни ки І 
та II від мін з ос но вою на тве р дий ши п ля чий: 
груш-а, за дач-а, діж-а, пущ-а, кущ, ключ, вуж, 
плеч-е, се лищ-е.

3. До м’я  кої гру пи на ле жать імен ни ки 
І та II від мін з ос но вою на м’я кий (або по м’я к ше-
ний) при го ло с ний: зе м л’-а, зо р’-а, ар мій-а, сі мй-а, 
день, мо ло дець, со ло вей, про мі н’н’-а, су зі рй-а, за-
ти ш’ш’-а, роз до рі ж’ж’-а.

До м’я кої гру пи на ле жать та кож імен ни ки се ре-
д ньо го ро ду на -е з ос но вою на не ши п ля чий: по л-е, 
се рц-е, со нц-е, мор-е. У не пря мих від мі н ках ос но ва 
в них за кін чу єть ся на м’я кий при го ло с ний; на при-
клад, у ро до во му від мі н ку од ни ни: по л’-а, се р ц’-а, 
со н ц’-а, мо р’-а.

II. Імен ни ки II від мі ни чо ло ві чо го ро ду з кі н-
це ви ми -ар, -ир мо жуть на ле жа ти тіль ки до м’я-
кої або тве р дої гру пи, а імен ни ки з кі н це вим -яр — 
тіль ки до мі ша ної або тве р дої гру пи.

Схема 2 

На який приголосний
кінчається основа?

на твердий
шиплячий

на будь-який
м’який

на твердий
нешиплячий

тверда група мішана група м’яка група

ма ють за кін чен ня -а: ти ша, хма ра, бу ря, мрія, ле-
ле ка, Ми ко ла, суд дя, си ро та.

До II від мі ни на ле жать:
1) імен ни ки чо ло ві чо го ро ду, які в на зи в но му 

від мі н ку од ни ни не ма ють за кін чен ня -а: дя дь ко, 
ге рой, ві тер, дощ, день;

2) імен ни ки се ре д ньо го ро ду, які при від мі ню-
ван ні не при йма ють жо д них су фі к сів: се ло, жи то, 
мо ре, жит тя, уз гі р’я, ку р ча т ко.

До III від мі ни на ле жать імен ни ки жі но чо го ро-
ду, які в на зи в но му від мі н ку од ни ни не ма ють за-
кін чен ня -а: тінь, ніч, лю бов, ма ти.

До IV від мі ни на ле жать імен ни ки се ре д ньо го 
ро ду, які при від мі ню ван ні при йма ють су фікс -ат- 
або -ен-: ко лі ща — ко лі ща ти; яг ня — яг ня ти; пле-
м’я — пле ме ні, ім’я — іме ні.

67. ПО ДІЛ ІМЕН НИ КІВ І ТА II ВІД МІН 
НА ГРУ ПИ
За кін чен ня імен ни ка в рі з них від мі н ках за ле-

жить не тіль ки від то го, до якої від мі ни він на ле-
жить, а ще й від йо го гру пи.

Імен ни ки І та II від мін по ді ля ють ся на три гру-
пи: тве р ду, м’я ку і мі ша ну. Імен ни ки III та IV від-
мін на гру пи не по ді ля ю ть ся.

І. Імен ни ки І та II від мін (крім імен ни ків чо-
ло ві чо го ро ду з кі н це ви ми -ар, -ир, -яр) ді лять ся 
на гру пи за ле ж но від ха ра к те ру кі н це во го при го-
ло с но го їх ньої ос но ви (схема 2).

1. До тве р дої гру пи на ле жать імен ни ки 
І та II від мін з ос но вою на тве р дий не ши п ля чий: 

Схема 1

Якого роду іменник?

чоловічого жіночого

так

I
відміна

ІI
відміна

I
відміна

ІII
відміна

IV
відміна

ІI
відміна

ні так ні так ні 

середнього

Чи в Н. в. однини має закінчення -а ? Чи при відмінюванні
приймає суфікси?

-ат- або -ен-
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68. ВЖИ ВАН НЯ ГО ЛО СНИХ
У ЗА КІН ЧЕН НЯХ ІМЕН НИ КІВ РІ З НИХ ГРУП
Від мін ність між гру па ми по ля гає в то му, 

що у ви мо ві в за кін чен нях імен ни ків тве р дої гру-
пи без по се ре д ньо пі с ля ос но ви ви сту па ють зву ки 
[и] (це не сто су єть ся да ва ль но го і мі с це во го від-
мі н ків од ни ни, де мо же ви сту па ти тіль ки звук [і]) 
та [о] (зи ми, ро ки, зи мою, ро ком), а в м’я кій та мі-
ша ній — від по ві д но [і] та [е] (пі с ні, ме жі, дні, ку щі, 
пі с нею, ме жею, днем, дне ві, ку щем).

У кли ч но му від мі н ку е мо же ви сту па ти і в за-
кін чен нях імен ни ків тве р дої гру пи (ко ман ди ре, 
сту де н те).

На пись мі ви ни кає від мін ність та кож між м’я-
кою і мі ша ною гру па ми (у ви мо ві її між ни ми не-
ма): у за кін чен нях імен ни ків м’я кої гру пи вжи ва-
ють ся бу к ви я, ю (пі с ня, пі с ня ми, пі с ню, дня, дню), 
а в за кін чен нях імен ни ків мі ша ної — від по ві д но 
а, у (ме жа, ме жа ми, ме жу, ку ща, ку щу) (схема 3).

Кон к ре т но ці за ко но мі р но с ті про яв ля ють ся так.
1. У за кін чен нях ору д но го, да ва ль но го й мі с це-

во го від мі н ків од ни ни без по се ре д ньо пі с ля ос но ви:
1) в імен ни ках тве р дої гру пи ви сту пає о: ве с-

ною, ду м кою, ба ть ком, му ля ром, сто ля ром, юві-
ля ром, ма ля ром, ко ма ром, ха ба ром, зві ром, те-
лят ком; ба ть ко ві, му ля ро ві, сто ля ро ві, юві ля ро ві, 
ма ля ро ві, ко ма ро ві, ха ба ро ві, зві ро ві, те ля т ко ві;

2) в імен ни ках м’я кої й мі ша ної груп ви сту пає 
е: пі с нею, пло щею, ко нем, пла щем, лі ка рем, скля-
рем, ма ля рем, по лем, прі зви щем; ко не ві, лі ка ре ві, 
скля ре ві, ма ля ре ві; як що ос но ва імен ни ка м’я кої 
гру пи за кін чу єть ся на й, то пи шеть ся бу к ва є, яка 
вод но час по зна чає і при го ло с ний звук ос но ви [й], 
і го ло сний за кін чен ня [е]: сі м’єю, на ді єю, кра єм, 
кра є ві.

2. У за кін чен нях ро до во го від мі н ка од ни ни 
й на зи в но го та зна хі д но го мно жи ни без по се ре д ньо 
пі с ля ос но ви:

1. До м’я кої гру пи на ле жать ті імен ни ки з кі н-
це ви ми -ар та -ир, у яких у ро до во му від мі н ку од-
ни ни -ар та -ир не на го ло ше ні. Усі ін ші, тоб то ті, 
у яких -ар, -ир по стій но на го ло ше ні, на ле жать 
до тве р дої гру пи. По рі в няй те (таб л. 4):

Крім то го, як ви ня т ки:
1) до м’я кої гру пи на ле жать ще імен ни ки Ігор, 

якір, ло бур, ку чер (про во лос ся);
2) до тве р дої — ко мар, ха бар, мо чар, ва р вар, до-

лар, ка н тар, па н цир, пла с тир (хоч -ар, -ир у них 
і не по стій но на го ло ше ні).

2. До мі ша ної гру пи на ле жать ли ше ті імен ни ки 
з кі н це вим -яр, у яких у ро до во му від мі н ку од ни-
ни на го лос па дає на за кін чен ня. Усі ін ші на ле жать 
до тве р дої гру пи. По рі в няй те (таб л. 5):

Гру пу імен ни ків з кі н це вим -яр мо ж на ви зна-
ча ти та кож за їх нім зна чен ням: на зви осіб на ле-
жать до мі ша ної гру пи, ін ші на зви — до твер до ї. 
Але імен ни ки — на зви осіб — юві ляр, сто ляр, 
муляр, ма дяр, а та кож ма ляр з на го ло сом на пер-
шо му скла ді, як ви ня ток, на ле жать до тве р дої гру-
пи. Імен ник ма ляр з на го ло сом на дру го му скла ді 
нале жить до мі ша ної гру пи.

Схема 3

До якої групи
належить іменник?

До мішаної До м’якоїДо твердої

о, и я, ю, є, їа, у е, і

Таблиця 4

М’яка група Тверда група

(наголос не падає на -ар та -ир)
(наголос постійно падає 

на -ар та -ир)

кобзар — кобзаря
лицар — лицаря
кухар — кухаря
аптекар — аптекаря
пустир — пустиря
козир — козиря
нашатир — нашатирю

комісар — комісара
комунар — комунара
куховар — куховара
ветеринар — ветеринара
буксир — буксира
касир — касира
мундир — мундира

Таблиця 5

Мішана група Тверда група

(наголос падає на закінчення) (наголос не падає на закінчення)

школяр — школяра
каменяр — каменяра
вапняр — вапняра
різьбяр — різьбяра

ювіляр — ювіляра
столяр — столяра
муляр — муляра
футляр — футляра
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їда ль ня — їда лень, ви ш ня — ви шень, кри ни ця — кри-
ниць, зе м ля — зе мель; але: бу ря — бур, зо ря — зі р.

Як що в кін ці ос но ви збі га ють ся два при го ло с-
ні, то між ни ми мо же з’яв и ти ся вста в ний о або е: 
іс к ра — іс кор, це р к ва — це р ков, со с на — со сон, се-
с т ра — се с тер, вій на — во єн, сі м’я — сі мей, ес ка д-
ри лья — ес ка д ри лей (але не зав жди: бу к ва — букв, 
ша х та — шахт, ма в па — мавп).

Як що го ло сні о, е опи ня ють ся в за кри то му 
скла ді, то во ни пе ре ва ж но чер гу ють ся з і: го ло ва — 
го лів, ко ро ва — ко рів, ро бо та — ро біт, бе ре за — бе-
різ; але не зав жди: до ло ня — до лонь, іс то та — іс-
тот, пе че ра — пе чер, ле ле ка — ле лек.

Кі ль ка імен ни ків у цьо му від мі н ку ма ють:
1) за кін чен ня -ів, а са ме: суд дів, гай да ма ків, 

тес лів, ма мів (і мам), ба бів (і баб), гу бів (і губ), 
леге нів (і ле гень), ні з д рів; за кін чен ня -ів при йма-
ють та кож прі зви ща: Жу р ба — Жу р бів, Чу п ри н-

1) в імен ни ках тве р дої гру пи ви сту пає и: ве с ни, 
ду м ки, ба ть ки, му ля ри, юві ля ри; але за кін чен ня 
-і в на зи в но му мно жи ни, як ви ня ток, ма ють імен-
ни ки тве р дої гру пи ко ма рі, ха ба рі, зві рі, сні гу рі, 
мо ча рі, дру зі, а та кож па зу рі (і з ін шим на го ло сом 
па зу ри);

2) в імен ни ках м’я кої й мі ша ної груп ви сту пає 
і: пі с ні, пло щі, ко ні, пла щі, лі ка рі, скля рі; як що ос но-
ва імен ни ка м’я кої гру пи за кін чу єть ся на й, то пи-
шеть ся бу к ва ї, яка вод но час по зна чає і при го ло-
с ний звук ос но ви [й], і го ло сний за кін чен ня [і]: сі-
м’ї, на дії, кра ї.

У за кін чен нях да ва ль но го від мі н ка од ни ни -ові, 
-еві та ро до во го від мі н ка мно жи ни -ів зав жди пи-
шеть ся і: ба ть ко ві, юві ля ро ві, лі ка ре ві, скля ре ві; ба-
ть ків, юві ля рів, лі ка рів, скля рів.

У кін ці за кін чен ня ору д но го від мі н ка мно жи ни 
-ами зав жди пи шеть ся и: ве с на ми, пі с ня ми, лі ка ря-
ми, пло ща ми, по ля ми.

3. У ро до во му, зна хі д но му, да ва ль но му од ни ни 
та в бі ль шо с ті від мі н ків мно жи ни:

1) в імен ни ках тве р дої й мі ша ної груп пи шеть-
ся а, у: ве с ну, пло щу; юві ля ра, ко ма ра, ха ба ра, зві-
ра, ві к на, скля ра, прі зви ща; му ля ру, ха ба ру, зві ру, 
ві к ну, скля ру, прі зви щу; ве с нам, пло щам, му ля рам, 
ха ба рам, зві рам, ві к нам, скля рам, прі зви щам;

2) в імен ни ках м’я кої гру пи пи шеть ся я, ю: ко-
ня, лі ка ря, знан ня, мо ря, збіж жя; пі с ню, ко ню, лі-
ка рю, знан ню, мо рю, збіж жю; пі с ням, ко ням, лі ка-
рям, знан ням, мо рям; пі с ня ми, лі ка ря ми.

69. ВІД МІ НЮ ВАН НЯ ІМЕН НИ КІВ І ВІД МІ НИ
Імен ни ки І від мі ни від мі ню ють ся за та ки ми 

зра з ка ми (таб л. 6, 7).
1. У да ва ль но му й мі с це во му від мі н ках од ни-

ни г, к, х пе ред за кін чен ням -і чер гу ють ся із з, ц, 
с: кри га — кри зі, на кри зі; річ ка — рі ч ці, на рі ч ці; 
ко ма ха — ко ма сі, на ко ма сі.

2. Імен ни ки м’я кої гру пи у кли ч но му від мі н ку 
од ни ни ма ють зви чай но за кін чен ня -е (-є): кня ги-
не, зе м ле, суд де, мріє, На ді є. Тіль ки пе с т ли ві на зви 
ма ють за кін чен ня -ю: ба бу сю, Ма ру сю, Га лю.

3. У ро до во му від мі н ку мно жи ни імен ни-
ки І відмі ни ма ють зви чай но ну льо ве за кін чен-
ня: тра ва — трав, ве р ба — верб, гру ша — груш, 
ме жа — меж. При чо му м’я кість кі н це во го при-
го ло с но го ос но ви (крім р’) збе рі га єть ся: яб лу-
ня — яб лунь, со т ня — со тень, гри в ня — гри вень, 

Таблиця 6
Однина

Відмінки Тверда група М’яка група Мішана група

Н. лелека пісня, сім’я площа

Р. лелеки пісні, сім’ї площі

Д. лелеці пісні, сім’ї площі

З. лелеку пісню, сім’ю площу

О. лелекою піснею, сім’єю площею

М. (на) лелеці (у) пісні, сім’ї (на) площі

Кл. лелеко пісне, сім’є площе

Таблиця 7
Множина

Відмінки Тверда група М’яка група Мішана група

Н. лелеки пісні, сім’ї площі

Р. лелек пісень, сімей площ

Д. лелекам пісням, сім’ям площам

З. лелек пісні, сім’ї площі

О. лелеками піснями, сім’ями площами

М. (на) лелеках (у) піснях, сім’ях (на) площах

Кл. лелеки пісні, сім’ї площі
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1) усі на зви іс тот (осіб і тва рин): ро бі т ни ка, 
шко ля ра, то ка ря, мо р жа, ки та, го ро бця, оку ня, ко-
ма ра, мі к ро ба, Мо ро за;

2) імен ни ки, що озна ча ють на зви чі т ко окре с-
ле них пред ме тів і по нять: сто ла, мо то ра, ясе на, 
но са, ге к та ра, сі ч ня, ква д ра та, ра ді у са, від мі н ка, 
ка ме ня (шма ток по ро ди), ли с то па да (мі сяць);

3) на зви на се ле них пун к тів: Херсо на, Бо ри с по-
ля, Ко ве ля, Лу ди на, Па ри жа, Ал жи ра (мі с то);

4) імен ни ки, що озна ча ють на зви рі чок, як що 
на го лос па дає на за кін чен ня: Дніп ра, Дні с т ра, Ді-
н ця, Ужа; але: Бу гу, До ну, Сно ву, Сей му.

На зви не чі т ко окре с ле них пред ме тів і по нять 
ма ють за кін чен ня -у: шля ху, са ду, цу к ру, яч ме ню, 
во г ню, гро му, до щу, на строю, жа лю, бі гу, сну, про-
гре су, Кри му, Ал жи ру (кра ї на), ка ме ню (ма те рі ал), 
ли с то па ду (опа дан ня ли с тя).

Де які імен ни ки ма ють па ра ле ль ні за кін чен ня 
-а та -у: дво ра і дво ру, мо с та і мо с ту, сто ла і сто лу. 
Іно ді за кін чен ня -а бу ває і в імен ни ках, що озна ча-
ють на зви не чі т ко окре с ле них пред ме тів і по нять: 
хлі ба, ві в са, го па ка, тя га ря, грі ха.

2. У да ва ль но му від мі н ку од ни ни імен ни ки 
II від мі ни чо ло ві чо го ро ду мо жуть ма ти за кін чен-
ня -ові (-еві) або -у (-ю).

Імен ни ки тут (крім тих, ос но ва яких кін ча єть-
ся на -ів, -ов, -ев) ма ють пе ре ва ж но за кін чен ня 
-ові, (-еві): ба ть ко ві, шко ля ре ві, си но ві, ко не ві, за-
во до ві, кле но ві, на ро до ві. За кін чен ня -у вжи ва єть-
ся рі д ше, бо во но мо же при зве с ти до сплу ту ван ня 
да ва ль но го від мі н ка з ро до вим (до по мо га за во ду, 

ка — Чу п ри н ків, Май бо ро да — Май бо ро дів (і Май-
бо род), Со ро ка — Со ро ків (і Со рок);

2) за кін чен ня -ей, а са ме: ми шей, во шей, сви ней; 
кі н ці в ку -ей ма ють та кож імен ни ки стат тя — 
ста тей, бад дя — ба дей, по ро діл ля — по ро ді лей, 
але при цьо му во ни втра ча ють по дво єн ня при го-
ло с них (у фо р мах імен ни ків сі м’я — сі мей, ес кад-
ри лья — ес ка д ри лей, ма н ти лья — ма н ти лей, ду-
енья — ду е ней зву ко спо лу чен ня -ей не за кін чен ня, 
во но на ле жить до ос но ви).

Імен ник ві в ця в ро до во му від мі н ку мно жи ни 
має фо р му овець.

4. У зна хі д но му від мі н ку мно жи ни:
1) на зви іс тот ма ють та ку са му фо р му, як і в  

родо во му від мі н ку: ба чу (ко го? що?) се с тер, уче-
ниць, овець, бджіл, ко мах; але на зви тва рин (не лю-
дей) тут мо жуть ма ти й фо р му на зи в но го від мі н ка: 
ба чу (ко го? що?)  ві в ці, бджо ли, ко ма хи;

2) на зви не іс тот ма ють та ку са му фо р му, як 
і в на зи в но му від мі н ку: знай шов (ко го? що?) книж-
ки, бе ре зи, сли ви, че ре ш ні.

70. ВІД МІ НЮ ВАН НЯ ІМЕН НИ КІВ
ІІ ВІД МІ НИ ЧО ЛО ВІ ЧО ГО РО ДУ
Імен ни ки ІІ від мі ни чо ло ві чо го ро ду від мі ню-

ють ся за та ки ми зра з ка ми (таб л. 8, 9):
1. У ро до во му від мі н ку од ни ни імен ни ки II від-

мі ни чо ло ві чо го ро ду мо жуть ма ти за кін чен ня 
-а (-я) або -у (-ю): ду ба, лі су.

За кін чен ня -а ма ють:

Таблиця 8
Однина

Відмінки Тверда група М’яка група Мішана група

Н. степ вівчар, гай кущ

Р. степу вівчаря, гаю куща

Д. степові (-у)
вівчареві, 
гаєві (-ю)

кущеві (-у)

З. степ вівчаря, гай кущ

О. степом вівчарем, гаєм кущем

М. (у) степу
(на) вівчареві,
(у) гаї (-ю)

(у) кущі

Кл. степе вівчарю, гаю куще

Таблиця 9
Множина

Відмінки Тверда група М’яка група Мішана група

Н. степи вівчарі, гаї кущі

Р. степів вівчарів, гаїв кущів

Д. степам вівчарям, гаям кущам

З. степи вівчарів, гаї кущі

О. степами
вівчарями,
гаями

кущами

М. (у) степах
(на) вівчарях,
(у) гаях

кущах

Кл. степи вівчарі, гаї кущі
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1) у тве р дій гру пі пе ре ва жає за кін чен ня -е: па-
не, дру же, мі ні с т ре, го лу бе, юна че, Пе т ре; але: ба-
ть ку, си ну;

2) у м’я кій та мі ша ній гру пах ви сту пає, як пра-
ви ло, за кін чен ня -у: до б ро дію, лі ка рю, то ва ри шу, 
Ва си лю, Сте па но ви чу; але: хло п че, ка ме ня ре.

6. У на зи в но му від мі н ку мно жи ни імен ни ки 
ІІ від мі ни чо ло ві чо го ро ду тве р дої гру пи ма ють за-
кін чен ня -и, м’я кої та мі ша ної — -і: льо т чи ки, му-
ля ри, про фе со ри; хло п ці, то ка рі, со ло в’ї, сто ро жі, 
шко ля рі.

Як ви ня ток, імен ни ки тве р дої гру пи ко мар, ха-
бар, мо чар, па зур, сні гур, звір, друг ма ють тут за кін-
чен ня -і: ко ма рі, ха ба рі, мо ча рі, па зу рі (і па зу ри), 
сні гу рі, зві рі, дру зі.

У кі ль кох імен ни ках мо ж ли ві та кож па ра ле ль ні 
за кін чен ня -ове (па но ве, бра то ве),-а (ву са, ру ка-
ва, хлі ба, ві в са).

Імен ни ки ти пу се ля нин, бол га рин у мно жи ні 
втра ча ють су фікс -ин: се ля нин — се ля ни, гро ма дя-
нин — гро ма дя ни, ки я нин — ки я ни, бол га рин — бол-
га ри, та та рин — та та ри. Ви ня т ки: ру си ни, гру зи-
ни, осе ти ни, ле з ги ни, мо р д ви ни.

7. У ро до во му від мі н ку мно жи ни імен ни-
ки ІІ від мі ни чо ло ві чо го ро ду зви чай но ма ють 
за кін чен ня -ів: си нів, чи та чів, хло п ців, гру зи-
нів, со л да тів, пар ти за нів, гра мів, омів. Ви ня т ки: 
ци ган (з на го ло сом на дру го му скла ді), чо біт і чо-
ло вік (у зна чен ні «о сіб»; ко ли ж ідеть ся тіль ки про 
лю дей чо ло ві чої ста ті: чо ло ві ків); го с тей, ко ней.

Імен ни ки чо ло ві чо го ро ду, що втра ча ють су фікс 
-ин, ма ють ну льо ве за кін чен ня: гро ма дян, сло в’ян, 
ки ян, бол гар, та тар; але: ха зя їв (і ха зя ї нів).

8. У зна хі д но му від мі н ку од ни ни й мно жи ни 
імен ни ки, що озна ча ють на зви іс тот, ма ють та кі 
са мі за кін чен ня, як у ро до во му від мі н ку, а імен-
ни ки, що озна ча ють на зви не іс тот, та кі за кін чен-
ня, як у на зи в но му: ба чу (ко го? що?) то ва ри ша, 
сло на, ко ня, але: шлях, ліс, дощ; то ва ри шів, сло нів, 
ко ней, але: шля хи, лі си, до щі.

Вод но час у зна хі д но му від мі н ку од ни ни імен-
ни ки, що озна ча ють на зви чі т ко окре с ле них пред-
ме тів і по нять, мо жуть ма ти й та кі са мі за кін чен ня, 
як у ро до во му від мі н ку: ба чу зо шит і зо ши та, олі-
вець і олі в ця, стіл і сто ла.

сла ва на ро ду) або з кли ч ним від мі н ком (ба ть ку, 
си ну, лі ка рю).

В імен ни ках на -ів, -ов, -ев вжи ва єть ся ли ше за-
кін чен ня -у (щоб уни к ну ти на гро ма джен ня в сло-
ві од на ко вих зву ків овов): ос т ро ву, Глі бо ву, Зе ро ву, 
Що го ле ву, Льво ву, Ки є ву.

За кін чен ня -у вжи ва є мо ще й то ді, ко ли під ряд 
іде кі ль ка імен ни ків у да ва ль но му від мі н ку (щоб 
уни к ну ти по вто рен ня од но ти п них за кін чень): 
Михай ло ві Ва си льо ви чу Ку б лі є ві, гро ма дя ни но ві 
Мі ро ш ни че н ку, ар ти с ту Іва но ві Ко ва лю.

3. В ору д но му від мі н ку од ни ни імен ни ки II від-
мі ни чо ло ві чо го ро ду зви чай но ма ють за кін чен ня 
-ом, -ем: бе ре гом, му ля ром, сто ля ром, кра в цем, 
тка чем.

Прі зви ща при кме т ни ко во го по хо джен ня на -ів, 
-ов, -ев та -ин, -ін, як ви ня ток, ма ють за кін чен ня 
-им: Глі бо вим, Що го ле вим, Ко ва ле вим, Га в ри ли ши-
ним. Про те по ді б ні на зви на се ле них пун к тів і прі-
зви ща не при к ме т ни ко во го по хо джен ня ма ють 
за кін чен ня -ом: Ки є вом, Льво вом, Ли т ви ном, Во-
ло ши ном, Се р би ном, Да р ві ном.

4. У мі с це во му від мі н ку од ни ни імен ни ки 
II від мі ни чо ло ві чо го ро ду мо жуть ма ти за кін чен-
ня -ові (-еві), -і або -у.

За кін чен ня -ові (-еві) ха ра к те р не для на зв іс-
тот (до пу с ка ють ся та кож за кін чен ня -і та -у): при 
ін же не ро ві і при ін же не ру; при слю са ре ві і при слю-
са рю; на го ро бце ві і на го ро бцю; на ко не ві, на ко ні 
і на ко ню.

За кін чен ня -і ха ра к те р не для на зв не іс тот (при-
чо му г, к, х пе ред ним чер гу ють ся із з, ц, с): на сто-
лі, на об рії, на ка ме ні, в ко с мо сі, на по ро зі, на уро ці, 
у ру сі.

За кін чен ня -у пе ре ва ж но вжи ва є мо:
1) в імен ни ках, су фікс яких кін ча єть ся на к 

(щоб уни к ну ти чер гу ван ня к-ц): у ста в ку, на во зи-
ку, у лі та ку, на су пу т ни ку, у вій сь ку;

2) в імен ни ках, ужи тих з при й мен ни ком по: 
по сві ту (і по сві ті), по Дніп ру (і по Дніп рі), але: 
по обі ді, по дво рі, по лі сі;

3) в імен ни ках, у яких на го лос па дає на за кін-
чен ня: у гаю (і у гаї), у краю (і в краї), на льо ду, 
у сте пу, у со ку, на шля ху.

5. У кли ч но му від мі н ку од ни ни імен ни ки II від-
мі ни чо ло ві чо го ро ду ма ють за кін чен ня -е або -у, 
при чо му:



64

оч ка, де на (від дно), мо ря, вер хі в’я, від крит тя. Ли-
ше в двох імен ни ках ви сту пає за кін чен ня -і: очі, 
пле чі.

3. У ро до во му від мі н ку мно жи ни імен ни ки зви-
чай но ма ють ну льо ве за кін чен ня (при цьо му між 
дво ма кі н це ви ми при го ло с ни ми мо же з’яв ля ти ся 
вста в ний о або е): яб лук, слів, вух, ві кон, очок, озер, 
ден (від дно), пальт, місць. У кін ці сло ва по дво єн ня 
не ма, м’я кий знак ста вить ся ли ше пі с ля зу бних д, 
т, з, с, ц, л, н, пі с ля ши п ля чих м’я кий знак не ста-
вить ся: знан ня — знань, сто літ тя — сто літь, зна-
ряд дя — зна рядь, об лич чя — об лич, роз до ріж жя — 
роз до ріж, під да ш шя — під даш.

Не ве ли ка кі ль кість імен ни ків ІІ від мі ни се ре д-
ньо го ро ду має за кін чен ня -ів (пе ред ним по дво-
єн ня букв збе рі га єть ся): по лів (рі д ко піль), мо рів, 
ік лів, від крит тів, по чут тів, жит тів, сприй нят-
тів, по дві р’їв, вер хі в’їв, між гі р’їв, уз гі р’їв, су зі р’їв, 
при слі в’їв, по ві р’їв, ви м’їв, ті м’їв.

Два імен ни ки ма ють за кін чен ня -ей: очей (і віч), 
пле чей (і пліч).

4. В ору д но му від мі н ку мно жи ни імен ни ки 
зви чай но ма ють за кін чен ня -ами. Але два імен-
ни ки ма ють за кін чен ня -има: очи ма, пле чи ма. Два 
імен ни ки ма ють па ра ле ль ні за кін чен ня: кри ла ми 
і кри ль ми, ко лі на ми і ко лі нь ми.

5. Імен ни ки ті м’я і ви м’я, що від мі ню ють ся 
як знан ня, в ро до во му, да ва ль но му й мі с це во му 
від мі н ках од ни ни мо жуть при йма ти су фікс -ен-: 
ті ме ні, ви ме ні.

72. ВІД МІ НЮ ВАН НЯ ІМЕН НИ КІВ
III ВІД МІ НИ
Імен ни ки ІІІ від мі ни від мі ню ють ся за та ки ми 

зра з ка ми (таб л. 12).
1. У на зи в но му від мі н ку од ни ни м’я кий знак 

у кін ці імен ни ків пи шеть ся тіль ки пі с ля зу бних 
при го ло с них д, т, з, с, ц, л, н: сіль, при стань, роз-
по відь, по вість, мазь, вісь. Пі с ля гу б них м, в, п, б, 
ф, ши п ля чих ш, ч, ж, щ та р м’я кий знак не пи-
шеть ся: кров, верф, туш, річ, по до рож, кі но вар.

2. В ору д но му від мі н ку од ни ни всі імен ни ки III 
від мі ни ма ють за кін чен ня -ю: мі ц цю, че с тю, ту ш-
шю, кро в’ю.

Пе ред за кін чен ням -ю:
1) зу бні й ши п ля чі по дов жу ють ся, як що во ни 

сто ять без по се ре д ньо пі с ля го ло сно го (тоб то між 
дво ма го ло сни ми): сіл лю, маз зю, при стан ню, роз-

71. ВІД МІ НЮ ВАН НЯ ІМЕН НИ КІВ
ІІ ВІД МІ НИ СЕ РЕ Д НЬО ГО РО ДУ
Імен ни ки ІІ від мі ни се ре д ньо го ро ду від мі ню-

ють ся за та ки ми зра з ка ми (таб л. 10, 11).
1. У мі с це во му від мі н ку од ни ни імен ни ки 

ІІ від мі ни се ре д ньо го ро ду зви чай но ма ють за кін-
чен ня -і (при чо му г, к, х пе ред ним чер гу ють ся 
із з, ц, с): у ві к ні, по лі, жит ті, учи ли щі, су зі р’ї, ву сі, 
оці, мо ло ці.

Але бі ль шість імен ни ків на -к(о) ма ють за кін-
чен ня -у: у вій сь ку, лі ж ку, па ль теч ку, пі р’яч ку. За-
кін чен ня -у з’яв ля єть ся й то ді, ко ли імен ник вжи то 
з при й мен ни ком по: по се лу (і по се лі), мі с ту, по лю.

На зви ма лих іс тот мо жуть ма ти за кін чен ня -ові: 
при ма ля т ко ві, ло ша т ко ві, те ля т ко ві.

2. У на зи в но му від мі н ку мно жи ни імен ни ки 
ма ють за кін чен ня -а: ві к на, ву ха, яб лу ка, ко лі на, 

Таблиця 10
Однина

Відмінки Тверда група М’яка група Мішана група

Н. село поле, знання селище

Р. села поля, знання селища

Д. селу полю, знанню селищу

З. село поле, знання селище

О. селом полем, знанням селищем

М. (у) селі
(на) полі,
(у) знанні

(у) селищі

Кл. село поле, знання селище

Таблиця 11
Множина

Відмінки Тверда група М’яка група Мішана група

Н. села поля, знання селища

Р. сіл полів, знань селищ

Д. селам полям, знанням селищам

З. села поля, знання селища

О. селами
полями, 
знаннями

селищами

М. (у) селах
(на) полях,
(у) знаннях

(у) селищах

Кл. села поля, знання селища
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Тро хи ін ак ше від мі ню ють ся імен ни ки ІV від мі-
ни ім’я, пле м’я, сі м’я (остан ній вжи ва єть ся тіль ки 
в од ни ні) (таб л. 14).

Імен ни ки ті м’я, ви м’я, що ко лись від мі ню ва ли-
ся за цим зра з ком, те пер від мі ню ють ся, як імен ни-
ки ІІ від мі ни се ре д ньо го ро ду (зра зок знан ня).

74. ВІД МІ НЮ ВАН НЯ ІМЕН НИ КІВ,
ЩО ВЖИ ВА ЮТЬ СЯ
ТІЛЬ КИ В МНО ЖИ НІ
Імен ни ки, що вжи ва ють ся тіль ки в мно жи ні, 

ма ють за кін чен ня, ти по ві для всіх від мін і груп 
ін ших імен ни ків. За ха ра к те ром за кін чень їх мо-
ж на по ді ли ти при бли з но на чо ти ри ти пи: пе р ший 
тип яко юсь мі рою спів від но сить ся з імен ни ка ми 
І від мі ни; дру гий — з імен ни ка ми ІІ від мі ни чо ло-
ві чо го ро ду; тре тій — з імен ни ка ми ІІ від мі ни се-
ре д ньо го ро ду, че т ве р тий — з імен ни ка ми ІІІ від-
мі ни (таб л. 15).

1. У на зи в но му від мі н ку ці імен ни ки ма ють та-
кі за кін чен ня:

кі ш шю, річ чю; але при збі го ві при го ло с них по дво-
єн ня не ма: ра ді с тю, жо в чю, не х во ро щю; в ін ших 
від мі н ках по дво єн ня не від бу ва єть ся: га лу зям, ма-
зя ми, на при ста нях, у по до ро жах;

2) пі с ля гу б них та р ста вить ся апо строф: лю бо-
в’ю, Об’ю, Пе р м’ю, гла зу р’ю, ве р ф’ю; а та кож: ве р-
ф’ям, ве р ф’я ми, на ве р ф’ях (але: ма те рям, ма те ря-
ми, при ма те рях);

3) в ору д но му від мі н ку в ос но ві імен ни ка збе рі-
га єть ся той са мий го ло сний, що й у на зи в но му від-
мі н ку: ніч, но чі, ніч чю; якість, яко с ті, які с тю; піч, 
пе чі, піч чю.

3. У ро до во му від мі н ку мно жи ни всі імен ни ки 
III від мі ни, крім імен ни ка ма ти, ма ють за кін чен ня 
-ей: роз по ві дей, ма зей, пе чей, ве р фей.

4. Імен ник ма ти в не пря мих від мі н ках вжи ва-
єть ся з су фі к сами -ір-, -ер-, у ро до во му й зна хі д но-
му від мі н ках мно жи ни має за кін чен ня -ів: ма те рі, 
ма тір, ма ті р’ю, ма те рів, ма те рям, ма те ря ми, ма-
те рях. Фо р ма ма тір у на зи в но му від мі н ку од ни ни 
вжи ва єть ся ли ше в сло во спо лу чен ні Ма тір Бо жа.

5. Імен ни ки III від мі ни, що озна ча ють на зви по-
чут тів і ста нів, у мно жи ні зви чай но не вжи ва ють-
ся: ра дість, ве се лість, го р дість, за зд рість, роз кіш. 
Сло ва ра до щі, ве се ло щі, го р до щі, за зд ро щі, роз ко ші 
вжи ва ють ся тіль ки в мно жи ні й до жо д ної від мі-
ни не на ле жать. У ро до во му від мі н ку ці імен ни ки, 
на від мі ну від імен ни ків III від мі ни, ма ють за кін-
чен ня -ів: ра до щів, го р до щів, роз ко шів.

73. ВІД МІ НЮ ВАН НЯ ІМЕН НИ КІВ
IV ВІД МІ НИ
Імен ни ки ІV від мі ни від мі ню ють ся за та ки ми 

зра з ка ми (таб л. 13):

Таблиця 12

Відмінки Однина Множина

Н. тінь ніч тіні ночі

Р. тіні ночі тіней ночей

Д. тіні ночі тіням ночам

З. тінь ніч тіні ночі

О. тінню ніччю тінями ночами

М. (у) тіні (у) ночі тінях ночах

Кл. тіне ноче тіні ночі

Таблиця 13

Відмінки Однина Множина

Н. маля лоша малята лошата

Р. маляти лошати малят лошат

Д. маляті лошаті малятам лошатам

З. маля лоша малят лошат

О. малям лошам малятами лошатами

М. (на) маляті (на) лошаті (на) малятах (на) лошатах

Кл. маля лоша малята лошата

Таблиця 14

Відмінки Однина Множина

Н. ім’я сім’я імена

Р. імені, ім’я сімені, сім’я імен

Д. імені сімені іменам

З. ім’я сім’я імена

О. іменем, ім’ям сім’ям іменами

М. (в) імені (в) сімені (в) іменах

Кл. ім’я сім’я імена



66

75. ТВО РЕН НЯ Й ВІД МІ НЮ ВАН НЯ 
ІМЕН ПО БА ТЬ КО ВІ
1. Чо ло ві чі іме на по ба ть ко ві тво рять ся до да-

ван ням до ос нов вла с них імен су фі к са -ович (без 
будь-яких змін): Ми хай ло — Ми хай ло вич, Ва-
силь — Ва си льо вич, Юрій — Юрі йо вич, Зино вій — 
Зино ві йо вич, Ігор — Іго ро вич, Ана толь — Ана то-
льо вич, Ана то лій — Ана то лі йо вич.

Кі ль ка чо ло ві чих імен по ба ть ко ві тво рять ся 
за до по мо гою су фі к са -ич: Лу ка — Лу кич (і Лу ко-
вич), Са ва — Са вич (і Са во вич), Ку зь ма — Ку зь-
мич (і Ку зь мо вич), Хо ма — Хо мич (і Хо мо вич), 
Яків — Яко вич, Іл ля — Іл ліч.

Як ви ня ток в іме ні Гри го рій при тво рен ні іме ні 
по ба ть ко ві від па дає ій — Гри го ро вич, а до ос но ви 
іме ні Ми ко ла до да єть ся ай — Ми ко ла йо вич (і рі д-
ко — Ми ко ло вич).

2. Жі но чі іме на по ба ть ко ві тво рять ся дода-
ван ням до ос нов вла с них імен су фі к са -ів н (а): 
Ми хай ло — Ми хай лі в на, Ва силь — Ва си лі в на, 
Юрій — Юрі ї в на (Юрій + ів на), Зино вій — Зино-
ві їв на (Зино вій + ів на), Ана толь — Ана то лі в на, 
Ана то лій — Ана то лі ї в на.

З від хи лен ням від цьо го пра ви ла тво рять ся 
лише та кі іме на по ба ть ко ві: Яків — Які в на (ви па-
дає од не ів), Гри го рій — Гри го рі в на, Ми ко ла — Ми-
ко ла ї в на (і рі д ко — Ми ко лі в на).

3. Чо ло ві чі іме на по ба ть ко ві від мі ню ють ся 
як імен ни ки ІІ від мі ни мі ша ної гру пи, жі но чі — 
як імен ни ки І від мі ни тве р дої гру пи (таб л. 16).

1) за кінчен ня -и: ді ти, лю ди, ку ри, гу си, са ни, сі-
ни, схо ди, но ч ви, шта ни, оку ля ри, обі йми, ка ні ку ли, 
Су ми, Чер ка си, Ка р па ти;

2) за кін чен ня -і: ла со щі, ра до щі, гро ші, дрі-
жджі (й усі ін ші з ос но вою на ши п ля чий), но жи ці, 
две рі, гра б лі, ко но п лі, гу с лі, по миї, Че р ні в ці, Жи гу лі, 
Гі ма лаї;

3) за кін чен ня -а: ви ла, во ро та, дро ва, яс ла, яс на, 
ле ща та, ві н ця.

2. У ро до во му від мі н ку мно жин ні імен ни ки ма-
ють та кі за кін чен ня:

1) за кін чен ня -ів: ла со щів, дрі жджів, дра г лів, 
опа дів, схо дів, обі ймів, оку ля рів, Жи гу лів, Че р ні в ців;

2) за кін чен ня -ей: ді тей, лю дей, ку рей, гу сей, 
две рей, са ней, сі ней, гро шей;

3) ну льо ве за кін чен ня: ка ні кул, вил, во ріт, дров, 
ле щат, Сум, Чер кас, Ка р пат, гра бель (і гра б лів), 
ко но пель, но чов, ясел, ясен, жо рен.

3. В ору д но му від мі н ку мно жин ні імен ни ки 
ма ють зви чай но за кін чен ня -ами: схо да ми, ка ні ку-
ла ми, ви ла ми, гра б ля ми, ко но п ля ми, Чер ка са ми.

Але імен ни ки, в яких у ро до во му від мі н ку 
висту пає за кін чен ня -ей, в ору д но му при йма-
ють за кін чен ня -ми: ді ть ми, лю дь ми, гу сь ми, сі-
нь ми, са нь ми, ку р ми, две р ми, грі ш ми. Два остан ні 
ма ють ще й па ра ле ль ні за кін чен ня: две ри ма, гро-
ши ма.

4. Імен ни ки во ро та і шта ни ма ють па ра ле ль ні 
за кін чен ня — у да ва ль но му від мі н ку: во ро там і во-
ро тям, шта нам і шта ням; в ору д но му: во рі ть ми 
і во ро та ми, шта нь ми, шта на ми і шта ня ми; у мі-
с це во му: (на) во ро тах і во ро тях, шта нах і шта-
нях.

Таблиця 15

Відмінки 1-й тип 2-й тип 3-й тип 4-й тип

Н. ножиці сходи ворота сани

Р. ножиць сходів воріт саней

Д. ножицям сходам воротам саням

З. ножиці сходи ворота сани

О. ножицями сходами воротами саньми

М. (у) ножицях сходах воротах санях

Кл. ножиці сходи ворота сани

Таблиця 16

Відмінки Чоловічі імена Жіночі імена

Н. Іван Петрович Ганна Петрівна

Р. Івана Петровича Ганни Петрівни

Д. Іванові Петровичу (-еві) Ганні Петрівні

З. Івана Петровича Ганну Петрівну

О. Іваном Петровичем Ганною Петрівною

М.
(при) Іванові 
Петровичу (-еві)

(при) Ганні Петрівні

Кл. Іване Петровичу Ганно Петрівно
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ПРИКМЕТ НИК

78. ЗА ГА ЛЬ НА ХА РА К ТЕ РИ С ТИ КА
ПРИ КМЕ Т НИ КА
При кме т ни ком на зи ва єть ся са мо стій на ча с ти-

на мо ви, що на зи ває озна ку пред ме та і від по ві дає 
на пи тан ня який? або чий?

У мо ві при кме т ни ки вжи ва ють ся з імен ни ка-
ми й уз го джу ють ся з ни ми в ро ді, чи с лі й від мі н ку: 
ши ро кий степ, ши ро ка до ро га, ши ро ке по ле, у ши-
ро ко му сте пу, на ши ро кій до ро зі, ши ро кі по ля.

В од ни ні при кме т ни ки мо жуть на бу ва ти фо р ми 
чо ло ві чо го, жі но чо го або се ре д ньо го ро ду. У мно-
жи ні рід у них не роз рі з ня є ть ся. При кме т ни ки ма-
ють шість від мі н ків: кли ч но го, на від мі ну від імен-
ни ків, у них не ма є.

При кме т ни ки уви ра з ню ють на шу мо ву, уто ч-
ню ючи по нят тя, на зва ні імен ни ка ми. На при клад, 
ре чен ня У бі ло му вбран ні на бі лій по сте лі на фоні 
сві т лої сті ни си дить мо ло да ща с ли ва ма ти, три-
ма ю чи не мо в ля (О. До в же н ко) без при кме т ни ків 
бу ло б не зро зу мі ле, по зба в ле не змі с ту.

Вод но час тре ба па м’я та ти, що над мі р не на гро ма-
джен ня при кме т ни ків, на впа ки, за те м нює зміст ви-
сло в лю ван ня. Зай вих при кме т ни ків слід уни кати.

У ре чен ні при кме т ни ки ви сту па ють у ро лі озна-
чен ня або рі д ше — в ро лі імен ної ча с ти ни скла де-
но го при су д ка.

79. РОЗ РЯ ДИ ПРИ КМЕ Т НИ КІВ
ЗА ЗНА ЧЕН НЯМ
За зна чен ням при кме т ни ки бу ва ють які с ні, від-

но с ні та при свій ні.
1. Які с ні при кме т ни ки на зи ва ють озна ки пред-

ме та, які мо жуть про яв ля ти ся бі ль шою або мен-
шою мі рою, і від по ві да ють на пи тан ня який?: 
ве се лий, ве се лі ший, най ве се лі ший, ду же ве се лий; 
здо ро вий, ду же здо ро вий; ле г кий, ва ж чий, те п лий, 
га ря чий, ву зь кий, со ло д кий, зе ле ний, че р во ний.

2. Від но с ні при кме т ни ки на зи ва ють озна ки 
пред ме та за йо го від но шен ням до ін ших пред ме-
тів, до дій чи об ста вин і від по ві да ють на пи тан ня 
який? Во ни — по хі д ні від ін ших ча с тин мо ви. По-
рі в няй те: по ві т ря в го рах — гір сь ке по ві т ря, степ 
без краю — без кра їй степ, ма лю нок ак ва рел лю — 
ак ва ре ль ний ма лю нок, по суд з гли ни — гли ня ний 
по суд, птах, що пе ре лі тає — пе ре лі т ний птах, 
борщ, зва ре ний учо ра — учо ра ш ній борщ.

76. НА ПИ САН НЯ НЕ З ІМЕН НИ КА МИ
Тіль ки ра зом не пи шеть ся то ді, ко ли імен ник 

без не не вжи ва єть ся: не го да, не вда ха, не ста ча, не-
роб с т во, не зда ра, не ук.

В ін ших ви па д ках при на пи сан ні не з імен ни ка-
ми тре ба вра хо ву ва ти зміст ви сло в лю ван ня:

1) як що в да но му кон текс ті сло во з не мо ж-
на за мі ни ти ін шим сло вом чи сло во спо лу чен ням, 
то не пи ше мо ра зом: тра пи ло ся не ща с тя (ли хо), 
се р йо з ні не зго ди (роз бі ж но с ті), від чу ва єть ся не-
вмін ня (брак умін ня);

2) як що за пе ре чу єть ся, від ки да єть ся щось (тоді 
між не та імен ни ком мо ж на вста ви ти якесь сло-
во), то не пи ше мо окре мо: не ща с тя за без пе чує ус-
піх (не слі пе ща с тя, а на по ле г ли ва пра ця); не зго да 
па нує між ни ми (не се р де ч на зго да, а кру го ва по ру-
ка, роз брат); не вмін ня тут по трі б не (не до ско на-
ле вмін ня, а ба жан ня, охо та, час, ма те рі ал).

77. МОР ФО ЛО ГІ Ч НИЙ РОЗ БІР ІМЕН НИ КІВ
На при клад, по трі б но зро би ти мор фо ло гі ч ний 

роз бір імен ни ків у ре чен ні: Як ра дію за ту я лю-
ди ну, що за гу б ле ну ра дість знай шла (В. Со сю ра). 
Мор фо ло гі ч ний роз бір ко ж но го імен ни ка ро би мо 
в та кій по слі до в но с ті.

1. Яка по ча т ко ва фо р ма імен ни ка (на зи в ний 
від мі нок од ни ни?) По ча т ко ва фо р ма пер шо го 
імен ни ка — лю ди на, має за кін чен ня -а; дру го го — 
ра дість, має ну льо ве за кін чен ня.

2. За га ль на чи вла с на на зва? Оби д ва імен ни-
ки — за га ль ні на зви.

3. Яка гру па за зна чен ням? Імен ник лю ди на — 
на зва осо би; імен ник ра дість — на зва не чі т ко 
окре с ле но го по нят тя.

4. Яко го ро ду імен ник? Оби д ва імен ни ки жі но-
чо го ро ду.

5. До якої від мі ни на ле жить імен ник? Імен ник 
лю ди на на ле жить до І від мі ни; імен ник ра дість — 
до ІІІ.

6. Яка гру па? Імен ник лю ди на на ле жить до 
твер дої гру пи; гру па імен ни ка ра дість не ви зна ча-
єть ся, бо це імен ник ІІІ від мі ни.

7. У яко му від мі н ку вжи то імен ник? Ра дію 
(за ко го? за що?) за лю ди ну — зна хі д ний від мі-
нок; знай шла (ко го? що?) ра дість — зна хі д ний 
від мі нок.

8. У яко му чи с лі вжи то імен ник? Оби д ва імен-
ни ки вжи то в од ни ні.
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81. ТВО РЕН НЯ СТУ ПЕ НІВ
ПО РІ В НЯН НЯ ПРИ КМЕ Т НИ КІВ
Є дві фо р ми сту пе нів по рі в нян ня при кме т ни-

ків: про с та і скла де на.
1. Про с та фо р ма ви що го сту пе ня по рі в нян ня 

при кме т ни ків тво рить ся за до по мо гою су фі к сів 
-іш- або -ш-.

При тво рен ні ви що го сту пе ня за до по мо гою су-
фі к са -іш- ос но ва при кме т ни ка за ли ша єть ся без 
змі ни: стру н кий — стру н кі ший, сли зь кий — сли зь-
кі ший, ту гий — ту гі ший.

При тво рен ні ви що го сту пе ня за до по мо гою 
суфі к са -ш- ос но ва при кме т ни ка мо же за зна ва ти 
пе в них змін, а са ме:

1) су фі к си -к-, -ок-, -ек- ви па да ють: со ло д-
кий — со ло д ший, гли бо кий — гли б ший, ши ро кий — 
ши р ший, да ле кий — да ль ший;

2) кі н це ві при го ло с ні ос но ви г, з, ж ра зом 
із су фі к сом -ш- змі ню ють ся на -жч- (г, з, ж + ш = 
= жч) — та ких при кме т ни ків є сім: тя ж кий — тя-
ж чий, ва ж кий — ва ж чий, бли зь кий — бли ж чий, 
ни зь кий — ни ж чий, ву зь кий — ву ж чий, ду жий — 
ду ж чий, до ро гий — до ро ж чий; ви ня т ки: ле г кий — 
ле г ший, до в гий — до в ший;

3) кі н це вий при го ло с ний ос но ви с ра зом із су-
фі к сом -ш- змі ню єть ся на -щ- (с + ш = шч) — та ких 
при кме т ни ків є три: ви со кий — ви щий, тов с тий — 
то в щий (і тов с ті ший), кра си вий — кра щий.

В ін ших ви па д ках ос но ва при кме т ни ка (при-
най м ні на пись мі) за ли ша єть ся без змі ни: ба га-
тий — ба га т ший, мо ло дий — мо ло д ший.

Ви щий сту пінь кі ль кох при кме т ни ків утво рю-
єть ся від ін ших ос нов, а са ме: до б рий, хо ро ший — 
лі п ший, кра щий; га р ний — кра щий; по га ний — гі р-
ший; ве ли кий — бі ль ший; ма лий — мен ший.

2. Про с та фо р ма най ви що го сту пе ня при кме т-
ни ків утво рю єть ся від про с тої фо р ми ви що го сту-
пе ня до да ван ням пре фі к сів най-, що най-, як най-: 
стру н кі ший — най ст ру н кі ший, шви д ший — най-
шви д ший, ни ж чий — най ни ж чий, кра щий — що-
най кра щий, гі р ший — як най гі р ший.

3. Скла де на фо р ма ви що го і най ви що го сту-
пе нів по рі в нян ня при кме т ни ків в укра ї н сь кій 
мо ві вжи ва єть ся рі д ко — пе ре ва ж но в на у ко во му 
й офі цій но му сти лях. Во на утво рю єть ся за до по-
мо гою слів більш, менш, най більш, най менш, які 
ста в лять ся пе ред зви чай ною фо р мою при кме т ни-
ка: роз ви не ний — більш роз ви не ний (але не «більш 

3. При свій ні при кме т ни ки вка зу ють на на ле ж-
ність пред ме та лю ди ні, рі д ше тва ри ні і від по ві да-
ють на пи тан ня чий?: Ше в че н ко ві тво ри, Фра н ко-
ва про за, Ле си на ду м ка, сту де н тів кви ток, ор ли ні 
кри ла, ве д ме жий ба р ліг.

4. Іно ді ті са мі при кме т ни ки за ле ж но від кон-
текс ту мо жуть ви сту па ти в рі з них зна чен нях: за ячий 
хвіст (чий?) — при свій ний; за яча ша п ка (з яко-
го ма те рі а  лу? з чо го?) — від но с ний; за яча 
душа (яка?) — які с ний; бро н зо ва ва за (з чо го?) — 
від но с ний; бро н зо вий за гар (який?) — які с ний.

80. СТУ ПЕ НІ ПО РІ В НЯН НЯ
ЯКІ С НИХ ПРИ КМЕ Т НИ КІВ
Які с ні при кме т ни ки при зі ста в лен ні пред ме-

тів мо жуть ука зу ва ти на не од на ко ву мі ру тої са мої 
озна ки: сві т лий, сві т лі ший, най с ві т лі ший; роз ви не-
ний, більш роз ви не ний, най більш роз ви не ний. Че рез 
те во ни, крім зви чай ної фо р ми, ма ють, ще два сту-
пе ні по рі в нян ня: ви щий і най ви щий.

1. Ви щий сту пінь при кме т ни ка озна чає, 
що в од но му пред ме ті є бі ль ше пе в ної яко с ті, ніж 
в ін шо му: Дніп ро до в ший від Бу гу; Сви нець ва ж чий 
за оло во; Ча вун ле г ший, ніж сталь.

При кме т ни ки ви що го сту пе ня в укра ї н сь кій 
мо ві вжи ва ють ся зі сло ва ми за, від, ніж, як, про-
ти: Хрін від ре дь ки не со ло д ший (а не «Хрін ре дь ки 
не со ло д ший»); Со ло м’я на зго да кра ща за зо ло ту 
зра ду (Нар. творчість); Не має му д рі ших, ніж на-
род, учи те лів (М. Риль сь кий).

2. Най ви щий сту пінь при кме т ни ка озна чає, 
що в од но му пред ме ті є най бі ль ше пе в ної яко с ті: 
Го ра Джо мо лу н г ма най ви ща з-по між усіх гір зе м ної 
ку лі; Най гли б шою в сві ті є Ма рі ан сь ка за па ди на; 
Най бі ль ше до б ро в ко ж но го на ро ду — це йо го мо-
ва (Па нас Ми р ний).

3. Окре мі які с ні при кме т ни ки не ма ють сту пе-
нів по рі в нян ня, оскі ль ки во ни са мі вка зу ють уже 
на якусь мі ру яко с ті: пре по га ний (ду же по га ний), 
стра ш ню чий (надзви чай но стра ш ний), здо ро вен-
ний (ду же ве ли кий), те п лу ва тий (тро хи те п лий), 
то не се нь кий (ду же то н кий).

Не утво рю ють ся сту пе ні по рі в нян ня і від та ких 
які с них при кме т ни ків, як бо сий, слі пий, гні дий, ча-
лий, фі о ле то вий, сві т ло-зе ле ний, ки с ло-со ло д кий, 
яс но чо лий, ся ю чий, ці лю щий, те р пе ли вий тощо, 
оскі ль ки во ни вка зу ють на якість, яка не мо же 
про яв ля ти ся бі ль шою або ме н шою мі ро ю.
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вий, во льо вий, сто ро жо вий, до що вий, ре чо вий, сте-
по вий;

2) як що на го лос па дає на ос но ву, то пі с ля м’я-
ких та ши п ля чих вжи ва єть ся су фікс -ев-, а пі с ля 
тве р дих не ши п ля чих -ов-: тра вень — тра в не вий, 
сла нець — сла н це вий, емаль — ема ле вий, алю мі-
ній — алю мі ні є вий, гру ша — гру ше вий, слу ж ба — 
слу ж бо вий, кварц — ква р цо вий; ви ня ток: ме тал — 
ме та ле вий.

Мо ж ли ві па ра ле ль ні фо р ми з рі з ни ми на го ло-
са ми й від по ві д но з рі з ни ми су фі к са ми: жит тє вий 
і жит тьо вий, взут тє вий і взут тьо вий, бо р ще вий 
і бо р що вий.

3. У при кме т ни ках, утво ре них за до по мо гою 
су фі к са -ан- (-ян-), бу к ва н не по дво ю єть ся: де ре-
в’я ний, оло в’я ний, до ща ний, пі ща ний.

84. ТВО РЕН НЯ І ВЖИ ВАН НЯ
ПРИ СВІЙ НИХ ПРИ КМЕ Т НИ КІВ
При свій ні при кме т ни ки тво рять ся май же ви-

ключ но від на зв осіб, рі д ко — від на зв тва рин. Вжи-
ван ня су фі к сів тут зу мо в лю єть ся від мі ною імен ни-
ка, від яко го тво ри мо при свій ний при кме т ник.

1. Від імен ни ків І від мі ни при свій ні при кме т-
ни ки тво рять ся за до по мо гою су фі к са -ин-, при чо-
му кі н це ві тві р ної ос но ви г, к, х чер гу ють ся із ж, 
ч, ш: Те тя на — Те тя нин, Те тя н ка — Те тя н чин, 
Та ня — Та нин, Ми ко ла — Ми ко лин, Ко ля — Ко лин, 
Оль га — Оль жин, доч ка — доч чин, све к ру ха — све-
к ру шин.

Су фікс -ін- вжи ва єть ся тіль ки в при кме т ни ку 
Іл лін та пі с ля зву ка й: На дія — На ді їн, Да р’я — Да-
р’їн.

Від імен ни ка III від мі ни ма ти при свій ний при-
кме т ник — ма те рин, за ста рі ле ма те р ній.

2. Від імен ни ків II від мі ни при свій ні при-
кме т ни ки тво рять ся за до по мо гою су фі к са -ів- 
(-ов-. -ев-).

Вжи ван ня -ов- та -ев- за ле жить від гру пи імен-
ни ка:

1) від імен ни ків тве р дої гру пи при свій ні при-
кме т ни ки тво рять ся за до по мо гою су фі к са -ів-, 
-ов-: Та рас — Та ра сів, Та ра со ва; ба ть ко — ба ть ків, 
ба ть ко ва; ко ман дир — ко ман ди рів, ко ман ди ро ва;

2) від імен ни ків м’я кої та мі ша ної груп при свій-
ні при кме т ни ки тво рять ся за до по мо гою су фі к са 
-ів-, -ев-: ко валь — ко ва лів, ко ва ле ва; Сер гій — Сер-

роз ви не ні ший»), най більш роз ви не ний; сві т ло чу т-
ли вий — менш сві т ло чу т ли вий, най менш сві т ло чу-
т ли вий.

82. ІН ШІ СПО СО БИ ПО ЗНА ЧЕН НЯ
РІ З НОЇ МІ РИ ОЗНА КИ
Рі з ну мі ру яко с ті мо ж на пе ре да ва ти не тіль ки 

за до по мо гою сту пе нів по рі в нян ня, а й за до по-
мо гою рі з них су фі к сів, пре фі к сів та від по ві д них 
слів.

1. Ве ли ка мі ра яко с ті мо же пе ре да ва ти ся за до-
по мо гою:

1) пре фі к сів пре-, пра-, все-, над-, за-: пре му-
д рий, пра да в ній, все си ль ний, над чу т ли вий, за ву зь-
кий;

2) су фі к сів -ущ-, -уч-, -езн-, -анн-, -енн-: ба-
га тю щий, хо ло д ню чий, ве ли че з ний, не зрі в нян ний, 
не зба г нен ний, не скін чен ний;

3) слів ду же, вкрай, осо б ли во, надзви чай но, за-
над то: ду же ви гі д ний, вкрай по трі б ний, осо б ли во 
ко ри с ний, надзви чай но по пу ля р ний, за над то впе р-
тий.

2. Зме н ше на мі ра яко с ті мо же бу ти пе ре да на 
за до по мо гою:

1) су фі к сів -уват-, -ав-: те п лу ва тий, те м ну ва-
тий, бі ля вий, зо ло та вий;

2) слів тро хи, ледь, не ду же: тро хи во г кий, ледь 
те п лий, не ду же сві жий.

83. ТВО РЕН НЯ ДЕ ЯКИХ ВІД НО С НИХ
ПРИ КМЕ Т НИ КІВ
1. Слід роз рі з ня ти від но с ні при кме т ни ки, утво-

ре ні за до по мо гою су фі к са -ськ-, і які с ні при кме т-
ни ки, утво ре ні за до по мо гою су фі к са -к-:

1) у від но с них при кме т ни ках у бу к во с по лу чен-
нях -ськ-, -зьк-, -цьк- зав жди пи шеть ся м’я кий 
знак: мор сь кий, ка в ка зь кий, ко за ць кий;

2) у які с них при кме т ни ках у бу к во с по лу чен-
нях -ск-, -зк- м’я кий знак не пи шеть ся: ба с кий (від 
ба су ва ти), пла с кий, пло с кий, по рс кий, рі з кий (від 
рі за ти), бо я з кий, в’я з кий, ко в з кий; ви ня ток ста но-
в лять сло ва ву зь кий, бли зь кий, гру зь кий, ни зь кий, 
сли зь кий.

2. У вжи ван ні су фі к сів -ов- і -ев- у від но с них 
при кме т ни ках має зна чен ня на го лос:

1) як що на го лос па дає на за кін чен ня, зав жди 
вжи ва єть ся су фікс -ов-: га йо вий, сти льо вий, польо-
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по вен, сла вен, ви нен, го тов, зго ден, здо ров, по ви нен, 
рад, бра тів, се с т рин.

Ко ро т кі при кме т ни ки, за ви ня т ком ко ро т ких 
при свій них, вжи ва ють ся рі д ко, і то пе ре ва ж но 
в на род ній тво р чо с ті та в по езії: Ой зі йди, зі йди, 
ясен мі ся цю; Пли ве чо вен, во ди по вен; Гаю, гаю, зе-
лен роз маю, лю бив ді в чи ну, сам до б ре знаю (Нар. 
творчість). Мі с то Ки їв — зе лен сад, зо ло та вий ли-
с то пад (П. Во ро нь ко).

86. ПО ДІЛ ПРИ КМЕ Т НИ КІВ
НА ГРУ ПИ ВІДМІ НЮ ВАН НЯ
При кме т ни ки по ді ля ють ся на дві гру пи від мі-

ню ван ня: тве р д у і м’я  к у.
1. До тве р дої гру пи на ле жать при кме т ни ки, 

ос но ва яких у на зи в но му від мі н ку од ни ни будь-
яко го ро ду за кін чу єть ся на тве р дий при го ло с ний: 
біл-ий, біл-а, біл-е; га ряч-ий, га ряч-а, га ряч-е; на-
род н-ий, на род н-а, на род н-е; ба ть ків, ба ть ков-а, 
ба ть ков-е.

2. До м’я кої гру пи на ле жать при кме т ни ки, ос-
но ва яких у на зи в но му від мі н ку од ни ни будь-яко-
го ро ду за кін чу єть ся на м’я кий при го ло с ний н’ або 
й. Це зо к ре ма при кме т ни ки:

1) на -дній, -тній: за д ній, пе ред ній, се ре д ній, спі-
д ній, су сі д ній, лі т ній, май бу т ній, мо гу т ній, при су-
т ній, са мо тній (але: са мі т ний), ха т ній та ін.;

2) на -жній, -шній: бли ж ній, му ж ній, ни ж ній, 
по ро ж ній, спра в ж ній, вну т рі шній, вчо ра ш ній, ко ли-
ш ній, ра ні ш ній, то рі ш ній, ту те ш ній та ін.;

3) ін ші: без край ній, вер х ній, ве чі р ній, да в ній, 
древ ній, край ній, осін ній, остан ній, пі з ній, ран ній, 
си ній, сто рон ній, без кра їй, до в го ві їй, до в го ши їй.

3. Осо б ли ву гру пу від мі ню ван ня ста но в лять 
при кме т ни ки на -ли ций: блі до ли ций, до в го ли ций, 
кру г ло ли ций.

87. ВІД МІ НЮ ВАН НЯ ПРИ КМЕ Т НИ КІВ
При кме т ни ки змі ню ють ся за від мі н ка ми, ро да-

ми (в од ни ні) і чи с ла ми. На від мі ну від імен ни ків, 
за кін чен ня в усіх при кме т ни ків од но ти п ні. Є ли-
ше не зна ч ні від мін но с ті між за кін чен ня ми при-
кме т ни ків тве р дої і м’я кої груп.

При кме т ни ки від мі ню ють ся за та ки ми зра з ка-
ми (таб л. 17, 18).

1. При кме т ни ки в чо ло ві чо му й се ре д ньо му ро-
дах в усіх від мі н ках, за ви ня т ком на зи в но го й зна-
хі д но го, ма ють од на ко ві за кін чен ня.

гі їв, Сер гі є ва; лі кар — лі ка рів, лі ка ре ва; Кай даш — 
Кай да шів, Кай да ше ва; шко ляр — шко ля рів, шко ля-
ре ва.

3. Від на зв тва рин при свій ні при кме т ни ки 
тво рять ся по-рі з но му: птах — пта ши ний, со ло-
вей — со ло в’ї ний, го ро бець — го ро би ний, го ро б’я чий; 
ли си ця — ли ся чий, за єць — за ячий, вовк — во в чий, 
ве д мідь — ве д ме жий.

4. При свій ні при кме т ни ки по вні с тю (не за ле-
ж но від ви мо ви) збе рі га ють осо б ли во с ті на пи сан-
ня іменни ків, від яких во ни утво ре ні (по зна ча єть-
ся ли ше чер гу ван ня при го ло с них у кін ці ос но ви): 
Прісь ка — Прі сь чин, ки ць ка — ки ць чин, Ву та нь-
ка — Ву та нь чин, Ма ла н ка — Ма ла н чин, Па ра с ка — 
Па ра с чин, не ві с т ка — не віст чин [нев’і ш чин].

5. При свій ні при кме т ни ки вжи ва ють ся:
1) на по зна чен ня на ле ж но с ті пред ме та осо бі: 

Пе т рів зо шит, Ма рі ї на сум ка, ма те ри не сло во; рі д-
ко — тва ри ні: со ло вей ків спів, ла с ті в чи не гні з до;

2) у те р мі но ло гі ч них сло во спо лу чен нях (пи-
шуть ся з ма лої бу к ви): ба зе до ва хво ро ба, ан то нів 
во гонь, тор ричел лі є ва пу с то та, ар хі ме до ва спі раль;

3) у кри ла тих ви сло вах (пи шуть ся з ма лої бу к-
ви): ахіл ле со ва п’я та, да мо к лів меч, сі зі фо ва пра ця, 
де м’я но ва юш ка, кро ко ди ло ві сльо зи.

Де які при свій ні при кме т ни ки пе ре йш ли в імен-
ни ки і вжи ва ють ся те пер:

1) як на зви на се ле них пун к тів: Ки їв (мі с то Кия), 
Львів, Ва си ль ків, Сва то ве, Пи ря тин, Ма лин, Гре чи не;

2) як прі зви ща: Ко ва лів, Що го лів, Іва ни шин, 
Кова ли шин.

85. ПО ВНІ І КО РО Т КІ ПРИ КМЕ Т НИ КИ
За на яв ні с тю за кін чень при кме т ни ки по ді ля-

ють ся на по вні й ко ро т кі.
1. Фо р ми при кме т ни ків, у яких є за кін чен ня, 

на зи ва ють ся по вни ми: дрі б ний, гу с те, си ня, зе ле-
но му, ба ть ко во го, ма те ри ні.

У на род ній тво р чо с ті та в по езії вжи ва ють ся 
та кож не стя г не ні по вні при кме т ни ки: ві р ная (за-
мість ві р на), ве чі р нюю (за мість ве чі р ню), мо ло-
дії (за мість мо ло ді), си нєє (за мість си нє). На при-
клад: Лю бив ко зак три ді в чи но нь ки: чо р ня вую 
та бі ля вую, тре тю ру ду та по га ну ю; Ніч ка роз-
си па ла зі ро нь ки яс нії (Нар. творчість); Сло во, чо му 
ти не тве р дая кри ця? (Ле ся Укра ї н ка).

2. Фо р ми при кме т ни ків, у яких не ма за кін чен-
ня, на зи ва ють ся ко ро т ки ми: бла го сло вен, дрі бен, 
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пе ред ба ть ків сь ким по ро гом, па ху чих яб лук, бли-
зь ким лю дям, ти хи ми ра н ка ми, на ши ро ких ла нах, 
за си нім не бо кра єм, на без кра їх про с то рах.

5. При кме т ни ки на — ли ций в ос но в но му від-
мі ню ють ся, як при кме т ни ки тве р дої гру пи. У них 
тіль ки пе ред а, о та у кі н це вий звук ос но ви ц стає 
м’я ким (як у за ймен ни ку цей) (таб л. 19).

88. НА ПИ САН НЯ НЕ З ПРИ КМЕ Т НИ КА МИ
1. Тіль ки ра зом не пи шеть ся то ді, ко ли при кмет-

ник без не не вжи ва єть ся: не вбла ган ний, невпин ний, 
не гай ний, не по хи т ний, не схи б ний, не ща д ний.

2. В ін ших ви па д ках при на пи сан ні не з при-
кме т ни ка ми тре ба орі є н ту ва ти ся на зміст ви сло-
в лю ван ня:

1) як що в да но му кон текс ті сло во з не мо ж на 
за мі ни ти ін шим сло вом або сло во спо лу чен ням, 
то не пи ше мо ра зом: не скла д не (ле г ке) за вдан ня, 
не ве ли ка (ма ла) від стань, не доб ро зи ч ли ве (во ро-
же) ста в лен ня;

2) як що в да но му кон текс ті не від ки дає щось, 
за пе ре чує, то не пи ше мо окре мо: за вдан ня не склад-
не, об сяг ро біт не ве ли кий; осо б ли во що до цьо го 
не по ви нно бу ти сум ні ву, ко ли в ре чен ні є за пе реч-
ні сло ва ні, ані, ні хто, ні що, ні як, ні де, ні ко ли, ні-
тро хи то що: ро бо та аж ні як не ва ж ка, ні хто не ви-
нен, ні що не ле г ке.

От же, мо ж на за пи са ти за ле ж но від змі с ту, який 
вкла да єть ся у ви сло в лю ван ня: До ро га не да ле-
ка (є не да ле ка) і До ро га не да ле ка (не є да ле ка).

2. У за кін чен нях при кме т ни ків усіх груп і ро дів 
у да ва ль но му й мі с це во му від мі н ках од ни ни бу ває 
тіль ки і, а не и: чу жій ди ти ні, у но вій шко лі, на ши-
ро кій пло щі, у го лу бім не бі, на ба с кім ко ні.

3. У на зи в но му (й зна хі д но му) від мі н ку мно-
жи ни всі при кме т ни ки ма ють за кін чен ня -і (ї): 
зе ле ні лу ки, ти хі ра н ки, бра то ві зо ши ти, Оль жи ні 
стріч ки, без краї по ля.

4. В усіх ін ших від мі н ках у за кін чен нях при-
кме т ни ків тве р дої гру пи пи ше мо и, а в за кін чен-
нях при кме т ни ків м’я кої гру пи -і (ї): до в гий день, 

Таблиця 17

Відмінки

Однина

чоловічий рід середній рід

тверда 
група

м’яка 
група

тверда 
група

м’яка 
група

Н. ясний ранній ясне раннє

Р. ясного раннього ясного раннього

Д. ясному ранньому ясному ранньому

З.
як Н. 
або Р.

як Н. 
або Р.

ясне раннє

О. ясним раннім ясним раннім

М.
ясному 
(-ім)

ранньому 
(ім)

ясному 
(-ім)

ранньому 
(-ім)

Примітка. У називному відмінку чоловічого роду присвійні прикметники 
типу батьків, материн мають нульове закінчення. Форми на зразок 
«батьковий», «материний» неправильні.

Таблиця 18

Відмінки

Однина Множина

жіночий рід середній рід

тверда 
група

м’яка 
група

тверда 
група

м’яка 
група

Н. ясна рання ясні ранні

Р. ясної ранньої ясних ранніх

Д. ясній ранній ясним раннім

З. ясну ранню
як Н. 
або Р.

як Н. 
або Р.

О. ясною ранньою ясними ранніми

М. ясній ранній ясних ранніх

Таблиця 19

Відмінки

Однина

Множина
чоловічий 

рід
середній 

рід
жіночий 

рід

Н. безлиций безлице безлиця безлиці

Р.
без-
лицього

без-
лицього

безлицьої безлицих

Д.
без-
лицьому

без-
лицьому

безлицій безлицим

З.
як Н. 
або Р.

безлице безлицю
як Н. 
або Р.

О. безлицим безлицим безлицьою безлицими

М.
безлицьо-
му (-ім)

безлицьо-
му (-ім)

безлицій безлицих
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За зна чен ням чи с лі в ни ки по ді ля ють ся на кіль-
к і с  н і і  по ря д  ко ві .

І. К і  ль к і с  н і чи с лі в ни ки на зи ва ють кі ль кість 
пред ме тів і від по ві да ють на пи тан ня ск і  ль ки? 
До них на ле жать:

1) вла с не кі ль кі с ні (озна ча ють кі ль кість окре-
мих пред ме тів): три, оди на д цять, п’ят сот п’ять, 
мі ль йон;

2) дро бо ві (озна ча ють кі ль кість ча с тин пред ме-
та): три п’я ті, од на де ся та, де в’ять со тих, чо ти ри 
мі ль йон ні;

3) збі р ні (озна ча ють кі ль кість су ку п них пред-
ме тів): двоє, че т ве ро, два дця те ро, три дця те ро;

4) не озна че но-кі ль кі с ні (озна ча ють то ч но не 
ви зна че ну кі ль кість): ба га то, не ба га то, кі ль ка, 
кіль ка на д цять, кіль ка де сят, кіль ка сот.

Кі ль кі с ні чи с лі в ни ки не ма ють ні ро ду, ні числа.
Ви ня т ки ста но в лять:
1) чи с лі в ни ки нуль, один, ти ся ча, мі ль йон, мі ль-

ярд, які ма ють і рід, і чи с ло;
2) чи с лі в ни ки два, дві; оби д ва, оби д ві; пів то ра, 

пів то ри, рід у яких роз рі з ня єть ся тіль ки в на зи в-
но му від мі н ку: два тра к то ри с ти, дві са ні та р ки, 
два ві к на, але: двох тра к то ри с тів, двох са ні та рок, 
двох ві кон.

II. По ряд ко ви ми на зи ва ють ся чи с лі в ни ки, 
що озна ча ють по ря док пред ме тів при лі ч бі і від по-
ві да ють на пи тан ня ко т  рий?

Чи с лі в ни ки пе р ший, де ся тий, со тий, ти ся ча 
де в’ят сот де в’я но сто пе р ший, двох мі ль йон ний — 
по ряд ко ві.

91. ПРО С ТІ, СКЛА Д НІ І СКЛА ДЕ НІ
ЧИ С ЛІ В НИ КИ
За бу до вою чи с лі в ни ки по ді ля ють ся на:
1) про с ті (ма ють у своє му скла ді тіль ки один 

ко рінь): один, два, де сять, со рок, сто, ти ся ча, кі-
ль ка;

2) скла д ні (пи шуть ся од ним сло вом, але мають 
у своє му скла ді два чи бі ль ше ко ре нів): оди на д-
цять, два дця ть, п’ят де сят, п’ят сот, кіль ка над цять; 
шіст де ся тий, ше с ти со тий, во сь ми мі ль йонний;

3) скла де ні (скла да ють ся з двох або бі ль ше 
окре мих слів): два дця ть один, сто два дця ть чо ти-
ри, дві сьо мі, три ти ся ч ні, ти ся ча ві сі м сот чо тир-
на д ця тий.

Осо б ли во с ті пра во пи су й ви мо ви скла д них чи-
с лі в ни ків та кі:

3. Зав жди не пи шеть ся окре мо, ко ли є про-
ти ста в лен ня: шлях у на у ку не ле г кий, а спо в не ний 
тру д но щів; за вдан ня не скла д не, але й не про сте; 
ро бо та не ва ж ка, а так со бі.

89. МОР ФО ЛО ГІ Ч НИЙ РОЗ БІР
ПРИ КМЕ Т НИ КІВ
На при клад, по трі б но зро би ти мор фо ло гі ч ний 

роз бір при кме т ни ків у ре чен ні: До ро га до се р ця 
люд сь ко го — най ла м кі ша з до ріг (В. Ко ло мі єць). 
Мор фо ло гі ч ний роз бір ко ж но го при кме т ни ка ро-
би мо в та кій по слі до в но с ті:

1. До яко го роз ря ду за зна чен ням на ле жить 
при кме т ник? При кме т ник люд сь кий — від но с ний; 
при кме т ник най ла м кі ший — які с ний.

2. Чи має сту пінь по рів нян ня (як що це якіс-
ний при кмет ник)? При кмет ник люд сь кий не може 
мати сту пе нів по рі в нян ня; при кме т ник най ла м кі-
ший вжи то в най ви що му сту пе ні по рі в нян ня.

3. До якої гру пи від мі ню ван ня на ле жить при-
кме т ник? Оби д ва при кме т ни ки на ле жать до твер-
дої гру пи.

4. У яко му ро ді вжи то при кме т ник? При кме т-
ник люд сь ко го вжи то в се ре д ньо му ро ді; при кме т-
ник най ла м кі ша — у жі но чо му ро ді.

5. У яко му від мі н ку сто їть при кме т ник? При-
кме т ник до (се р ця) люд сь ко го (до яко го?) сто-
їть у ро до во му від мі н ку; при кме т ник най ла м кі ша 
(як а?) — у на зи в но му від мі н ку.

6. У яко му чи с лі вжи то при кме т ник? Оби д ва 
при кме т ни ки вжи то в од ни ні.

ЧИС ЛІВ НИК

90. ЗА ГА ЛЬ НА ХА РА К ТЕ РИ С ТИ КА
ЧИ С ЛІ В НИ КА
Чи с лі в ни ком на зи ва єть ся са мо стій на ча с ти на 

мо ви, яка на зи ває кі ль кість пред ме тів або по ря-
док їх при лі ч бі і від по ві дає на пи тан ня скі ль ки? 
ко т рий?

Сло ва нуль, п’ять, ти ся ча дві с ті, од на дру га, дві 
п’я ті, че т ве ро, де ся тий, дві ти ся чі тре тій — чи с-
лі в ни ки.

Сло ва оди ни ця, двій ка, трій ка, де ся ток, со т-
ня, по ло ви на, тре ти на і по ді б ні — не чи с лі в ни ки, 
а імен ни ки.
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3. Тре тій тип ста но в лять чи с лі в ни ки п’ять, 
шість… два дця ть, три дцять, п’ят де сят, шіст де-
сят, сі м де сят, ві сі м де сят, кіль ка на д цять, кіль ка-
де сят. У скла д них чи с лі в ни ках цьо го ти пу від мі-
ню єть ся тіль ки дру га ча с ти на (таб л. 22).

Усі чи с лі в ни ки цьо го ти пу в ро до во му, да ва ль-
но му й мі с це во му від мі н ках ма ють за кін чен ня -и, 
а в ору д но му — -ма. Во ни можуть та кож від мі ню-
ва ти ся, як і збі р ні чи с лі в ни ки.

В ос но вах чи с лі в ни ків шість, сім і ві сім при від-
мі ню ван ні від бу ва єть ся чер гу ван ня го ло сних.

4. Че т ве р тий тип ста но в лять три чи с лі в ни ки: 
со рок, де в’я но сто, сто. В усіх від мі н ках, крім на зи-
в но го й зна хі д но го, во ни ма ють за кін чен ня -а: бли-
зь ко со ро ка днів, з де в’я но ста ро бі т ни ка ми, у ста 
бу ди н ках.

5. П’я тий тип ста но в лять на зви со тень: дві-
с ті — де в’ят сот, кіль ка сот. У цих чи с лі в ни ках 
змі ню ють ся оби д ві ча с ти ни: пе р ша — як вла с не 
кі ль кі с ний чи с лі в ник дру го го або тре тьо го ти пу, 
а дру га — як імен ник мі с то в мно жи ні. Пи шуть ся 
во ни ра зом (див. таб л. 23).

1. У скла д них чи с лі в ни ках у кін ці пер шої ча-
с ти ни м’я кий знак ні ко ли не пи шеть ся: п’ят на д-
цять, шіст на дцять, де в’ят на дцять, п’ят де сят, 
шіст де сят, п’ят сот, шіст сот, де в’ят сот.

2. По ряд ко ві чи с лі в ни ки на — ти ся ч ний, — 
міль я р д ний пи шуть ся од ним сло вом: сто два д ця-
ти ти ся ч ний, двох сот мі ль йон ний, двох спо ло ви но ю-
ти ся ч ний.

3. У скла д них чи с лі в ни ках оди на д цять — де-
в’ят на дцять на го лос па дає на склад на (оди на д ця-
тий, чо тир на д цять), а в чи с лі в ни ках п’ят де сят — 
ві сі м де сят — на склад сят (сі м де сят, сі м де ся тий, 
ві сі м де сят).

92. ВІД МІ НЮ ВАН НЯ ЧИ С ЛІ В НИ КІВ
І. Кі ль кі с ні чи с лі в ни ки по ді ля ють ся на шість 

ти пів від мі ню ван ня, тоб то від мі ню ють ся за ші с ть-
ма рі з ни ми зра з ка ми.

1. Пе р ший тип ста но вить чи с лі в ник один, який 
змі ню єть ся за ро да ми, чи с ла ми й від мі н ка ми, 
як за ймен ник той (табл. 20).

2. Дру гий тип ста но в лять чи с лі в ни ки два, три, 
чо ти ри, кі ль ка, ба га то та всі збі р ні. У збі р них чи-
с лі в ни ках у не пря мих від мі н ках су фікс -еро- від-
па дає (табл. 21).

Усі чи с лі в ни ки цьо го ти пу в ро до во му й мі с це-
во му від мі н ках ма ють за кін чен ня -ох, у да ва ль но-
му — -ом, в ору д но му — -ома. Ли ше чи с лі в ни ки 
чо ти ри (че т ве ро) і ба га то в ору д но му від мі н ку 
ма ють за кін чен ня -ма: чо ти р ма, ба га ть ма (і ба га-
тьо ма).

Таблиця 20

Відмінки
Однина

Множина
чоловічий рід жіночий рід

Н. один одна одні

Р. одного однієї, одної одних

Д. одному одній одним

З. як у Н. або Р. одну як у Н. або Р.

О. одним однією, одною одними

М.
(на) одному, 
однім

(на) одній (на) одних

Примітка. У середньому роді в називному й знахідному відмінках цей 
числівник має дві форми: одне і одно.

Таблиця 21

Відмінки Два, двоє Три, троє
Чотири, 
четверо

Збірний

Н.
два, дві, 
двоє

три, троє
чотири, 
четверо

п’ятеро

Р. двох трьох чотирьох п’ятьох

Д. двом трьом чотирьом п’ятьом

З.
як у Н.
або Р.

як у Н.
або Р.

як у Н.
або Р.

як у Н.
або Р.

О. двома трьома чотирма п’ятьома

М. двох трьох чотирьох п’ятьох

Таблиця 22

Н. п’ять шість сім вісім п’ятдесят

Р. п’яти шести семи восьми п’ятдесяти

Д. п’яти шести семи восьми п’ятдесяти

З. п’ять шість сім вісім п’ятдесят

О. п’ятьма шістьма сьома вісьма п’ятдесятьма

М. п’яти шести семи восьми п’ятдесяти
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2. Пі с ля чи с лі в ни ків два і бі ль ше імен ник ста-
вить ся у мно жи ні: два дні, три ти ж ні, чо ти ри мі-
ся ці, п’ять ро ків, де сять сто літь.

При чо му при чи с лі в ни ках два, три, чо ти ри 
імен ник сто їть у фо р мі на зи в но го від мі н ка, але 
на го лос має, як у ро до во му від мі н ку од ни ни (два 
бра ти, три кни ж ки), а пі с ля чи с лі в ни ків п’ять 
і бі ль ше — у ро до во му мно жи ни (п’ять бра тів, де-
сять кни жок).

У не пря мих від мі н ках імен ник сто їть у то му са-
мо му від мі н ку, що й чи с лі в ник, з яким цей імен ник 
по в’я за ний: у трьох кі м на тах, з п’я ть ма с та ми ро-
бі т ни ка ми, без ста два дця ти од но го дня.

3. Пі с ля дро бо вих чи с лі в ни ків імен ни ки вжи-
ва ють ся тіль ки в ро до во му від мі н ку од ни ни: од на 
п’я та (ча с ти на) кі ло ме т ра, у трьох че т ве р тих (ча-
с ти нах) кі ло гра ма, сі м де ся ть ма ці ли ми і п’я ть ма 
де ся ти ми від со т ка.

Це сто су єть ся та кож чи с лі в ни ка пів то ра: пів-
то ра ро ку, пів то ра мі ся ця, пів то ра цен т не ра.

4. У да тах на зви мі ся ців вжи ва ють ся тіль ки 
в родо во му від мі н ку од ни ни: ві таю з два дця ть чет-
ве р тим (чи с лом мі ся ця) сер п ня, пе ред два дця ть 
вось мим (чи с лом мі ся ця) че р в ня, про пе р ше ве ре с ня.

ЗАЙМЕН НИК

94. ЗНА ЧЕН НЯ І РОЗ РЯ ДИ ЗА ЙМЕН НИ КІВ
За ймен ни ком на зи ва єть ся са мо стій на ча с ти-

на мо ви, яка вка зує на пред ме ти, озна ки та кі ль-
кість, але не на зи ває їх.

На при клад, у ре чен ні: Він ні чо го не міг ду ма-
ти, а тіль ки гли бо ко, всім се р цем, і всі ма не р ва ми 
сво ї ми по чу вав: тре ба їх ря ту ва ти! (І. Фра н ко) — 
є тіль ки вка зі в ки на яки хось осіб, але їх не на зва-
но. Зна чен ня за ймен ни ків стає зро зу мі лим тіль ки 
то ді, ко ли ми сприй ма є мо їх у кон текс ті. У да но му 
ра зі йдеть ся про ге ро їв по ві с ті Іва на Фра н ка «Бо-
ри с лав смі є ть ся» — Бе не дя Си ни цю і ро бі т ни ків.

За ймен ни ки в мо ві вжи ва ють ся ча с то для того, 
щоб уни к ну ти по вто рен ня тих са мих слів. При 
цьому фо р му за ймен ни ка тре ба уз го джу ва ти 
з чис лом і ро дом (в од ни ні) імен ни ка, за мість яко-
го цей за ймен ник ужи то. На при клад: Укра ї н сь ке 
се лян с т во бо ро ло ся про ти по не во лю ва чів; Во но по-
вс та ва ло, йо го ста но ви ще бу ло тя ж ким; Укра ї н сь-
кі се ля ни бо ро ли ся за во лю; Во ни по вс та ва ли, їх нє 

6. Шо с тий тип ста но в лять чи с лі в ни ки нуль, 
ти ся ча, мі ль йон, мі ль ярд, що від мі ню ють ся за від-
мі н ка ми й чи с ла ми, як імен ни ки від по ві д ної від мі-
ни і гру пи, до яких ці чи с лі в ни ки по ді б ні.

У скла де них кі ль кі с них чи с лі в ни ках від мі ню-
ють ся всі скла до ві ча с ти ни.

Н. сім сот сі м де сят сім
Р. се ми сот сі м де ся ти се ми
Д. се ми стам сі м де ся ти се ми
З. сім сот сі м де сят сім
О. сьо ма с та ми сі м де ся ть ма сьо ма
М. (на) се ми стах сі м де ся ти се ми
ІІ. По ряд ко ві чи с лі в ни ки змі ню ють ся за ро да-

ми, чи с ла ми й від мі н ка ми, як при кме т ни ки. Чи с-
лі в ник тре тій змі ню єть ся, як при кме т ни ки м’я кої 
гру пи, ре ш та — як при кме т ни ки тве р дої гру пи.

III. У дро бо вих чи с лі в ни ках пе р ша ча с ти на від-
мі ню єть ся, як кі ль кі с ний чи с лі в ник від по ві д но го 
ти пу, дру га — як по ряд ко вий (таб л. 24).

93. ЗВ’Я ЗОК ЧИ С ЛІ В НИ КІВ З ІМЕН НИ КА МИ
1. Пі с ля чи с лі в ни ка один на віть то ді, ко ли він 

вхо дить до скла де но го чи с лі в ни ка, імен ник ста вить-
ся в од ни ні: три дцять один день, ти ся ча од на ніч.

Таблиця 23

Н. три міста триста п’ять міст п’ятсот

Р. трьох міст трьохсот п’яти міст п’ятисот

Д.
трьом 
містам

трьомстам п’яти містам п’ятистам

З. три міста триста п’ять міст п’ятсот

О.
трьома 
містами

трьома-
стами

п’ятьма 
містами

п’ятьма-
стами

М.
(у) трьох 
містах

трьохстах
(у) п’яти 
містах

п’ятистах

Таблиця 24

Н. одна третя дві п’яті сім десятих

Р. однієї третьої двох п’ятих семи десятих

Д. одній третій двом п’ятим семи десятим

З. одну третю дві п’яті сім десятих

О. однією третьою двома п’ятими сьома десятими

М. (в) одній третій (у) двох п’ятих (у) семи десятих
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У не озна че них і за пе ре ч них за ймен ни ках, як що 
в них між ча с т кою і за ймен ни ком є при й мен ник, 
усі ча с ти ни пи шуть ся окре мо. По рі в няй те: в де ко-
го — де в ко го: аби ким — аби з ким; до будь-ко го — 
будь до ко го: про ні що — ні про що; ні ко го — ні від 
ко го.

95. ВІД МІ НЮ ВАН НЯ ЗА ЙМЕН НИ КІВ
1. Ча с ти на за ймен ни ків від мі ню єть ся, як при-

кме т ни ки, а са ме: наш, ваш, вся кий, ін ший, сам, са-
мий, та кий, який, ко т рий (як при кме т ни ки тве р-
дої гру пи) та їх ній (як при кме т ни ки м’я кої гру пи): 
наш, на шо го, на шо му, на шим, на ша, на шої, на шій, 
на шою; на ші, на ших, на шим, на ши ми; їх ній, їх ньо го, 
їх ньо му і т. ін.

За ймен ни ки скі ль ки і сті ль ки від мі ню ють ся, 
як чи с лі в ник два: скі ль кох, скі ль ком, скі ль ко ма.

Ін ші за ймен ни ки за осо б ли во с тя ми від мі ню-
ван ня ді лять ся на три гру пи: 1) я, ти, ми, ви, се бе; 
2) він, во на, во но, во ни; 3) мій, твій, свій, чий, той, 
цей, весь, хто, що.

2. Осо бо ві за ймен ни ки я, ти, ми, ви і зво ро т ний 
се бе від мі ню ють ся так (таб л. 25).

Зво ро т ний за ймен ник се бе в на зи в но му від мі н-
ку не вжи ва єть ся і не має ні ро ду, ні чи с ла.

3. Осо б ли ві с тю від мі ню ван ня осо бо вих за-
ймен ни ків він, во на, во но, во ни є по ява в них пі с ля 
при й мен ни ків та в ору д но му від мі н ку по ча т ко во-
го н (див. таб л. 26).

4. У від мі ню ван ні за ймен ни ки мій (твій, свій), 
чий, той, цей, весь най бі ль ше роз бі ж но с тей є в чо-
ло ві чо му (се ре д ньо му) ро ді, ме н ше — в жі но чо му 
та в мно жи ні (див. таб л. 27).

ста но ви ще бу ло тя ж ким. Пі с ля імен ни ка се лян с т-
во, який сто їть в од ни ні та має се ре д ній рід, вжи то 
й від по ві д но за ймен ни ки во но, йо го, а пі с ля імен-
ни ка се ля ни, який сто їть у мно жи ні, — во ни, їх нє.

Пра ви ль но вжи ті за ймен ни ки, крім то го, до по-
ма га ють по в’я за ти ре чен ня між со бою в те к с ті.

За зна чен ням за ймен ни ки по ді ля ють ся на де-
в’ять роз ря дів.

1. До осо бо вих на ле жать за ймен ни ки я, ми 
(1-ша осо ба), ти, ви (2-га осо ба), він, во на, во но, 
вони (3-тя осо ба).

2. Зво ро т ний за ймен ник се бе зав жди вка зує 
на ту осо бу, яка ви ко нує дію: Збе н те же ний Без-
бо ро дь ко ско са зи р к нув на се бе, по тім по гля нув 
на Ма р ка (М. Сте ль мах).

3. При свій ні за ймен ни ки вка зу ють на на ле ж-
ність пред ме та пе р шій осо бі: мій, наш; дру гій осо бі: 
твій, ваш; тре тій осо бі мно жи ни: їх ній; осо бі, яка 
ви ко нує дію: свій.

На на ле ж ність пред ме та тре тій осо бі вка зу ють 
осо бо ві за ймен ни ки в ро до во му від мі н ку: йо го, її, 
рі д ше їх.

4. До вка зі в них за ймен ни ків на ле жать цей, той, 
за ста рі лий сей (вка зу ють на пред мет), та кий (вка-
зує на озна ку), сті ль ки (вка зує на кі ль кість).

5. Озна ча ль ні за ймен ни ки: весь, вся кий, ко ж-
ний, ін ший, сам, са мий.

6. Пи та ль ні за ймен ни ки — ті, що їх ста ви-
мо як за пи тан ня до імен них ча с тин мо ви: хто? 
що? (за пи тан ня до імен ни ка), який? чий? (за пи-
тан ня до при кме т ни ка), ко т рий? скі ль ки? (за пи-
тан ня до чи с лі в ни ка).

7. Від но с ні за ймен ни ки — ті са мі, що й пи та ль-
ні, але вжи ва ють ся в скла д но під ря д них ре чен нях 
у ро лі спо лу ч них слів для при єд нан ня під ря д них 
ре чень до го ло вних: Ту гар Вовк по лу м’ям спа ла х-
нув на та ку мо ву, якої він ще не чув від ро ду; А від-
да лік, се ред тих, що стрі ля ли, сто я ла Ми ро с ла-
ва (І. Фра н ко).

8. Не озна че ні за ймен ни ки утво рю ють ся від 
пи та ль них до да ван ням ча с ток аби-, де-, -сь (пи-
шуть ся ра зом) та хто з на-, ка з на-, будь-, -не будь 
(пи шуть ся че рез де фіс): де хто, щось, аби я кий, 
каз на-скі ль ки, хто з на-що, хто з на-чий, будь-
який, що-не будь, чий-не будь.

9. За пе ре ч ні за ймен ни ки утво рю ють ся від пи-
таль них до да ван ням ча с т ки ні- (пи шеть ся ра зом): 
ні хто, ні що, ні який, ні чий, ні скі ль ки, а та кож жо д ний.

Таблиця 25

Від-
мінки

Однина
Зворот-

ний

Множина

1-ша
особа

2-га
особа

1-ша
особа

2-га
особа

Н. я ти — ми ви

Р. мене тебе себе нас вас

Д. мені тобі собі нам вам

З. мене тебе себе нас вас

О. мною тобою собою нами вами

М. (на) мені тобі собі нас вас
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У се ре д ньо му ро ді в усіх від мі н ках, крім на зи-
в но го й зна хі д но го, за ймен ни ки цьо го ти пу (моє, 
чиє, те, це, все) ма ють та кі са мі фо р ми, як і в чо ло-
ві чо му ро ді.

Так са мо, як за ймен ник мій, від мі ню ють ся і за-
ймен ни ки твій, свій.

Від мі н ко ві фо р ми за ймен ни ка цей до пе в ної 
мі ри на га ду ють від мі ню ван ня при кме т ни ків на — 
ли ций, а фо р ми за ймен ни ка весь — від мі ню ван ня 
при кме т ни ків м’я кої гру пи.

Пи та ль ні за ймен ни ки хто? що? від мі ню ють ся 
по ді б но до за ймен ни ка той у чо ло ві чо му ро ді.

ДІЄСЛОВО

96. ЗА ГА ЛЬ НЕ ПО НЯТ ТЯ ПРО ДІЄ СЛО ВО 
ТА ДІЄ СЛІ В НІ ФО Р МИ
Діє сло вом на зи ва єть ся са мо стій на ча с ти на 

мо ви, яка на зи ває дію або стан пред ме та і від-
по ві дає на пи тан ня що ро  бить пред  мет?  або 
що з ним ро  бить  ся?

У си с те му діє сло ва вхо дить п’ять ос но в них 
форм (діє слі в них утво рень): не озна че на, спо со-
бо ві, діє при к ме т ник, бе з о со бо ва фо р ма на -но, 
-то і діє при с лі в ник (таб л. 28).

Таблиця 26

Відмінки

Однина

Множиначоловічий 
і середній рід жіночий рід

Н. він, воно вона вони

Р. його, до нього її, до неї їх, до них

Д. йому їй їм

З. його, про нього її, про неї їх, про них

О. ним нею ними

М. (на) ньому (на) ній (на) них

Таблиця 27

Відмінки Чоловічий рід

Н. мій чий той цей весь

Р. мого чийого того цього всього

Д. моєму чийому тому цьому всьому

З. Як у називному або родовому відмінку

О. моїм чиїм тим цим всім

М.
(на) 
моєму/ 
моїм

чийому/ 
чиїм

тому/ тім
цьому/ 
цім

всьому/ 
всім

Жіночий рід

Н. моя чия та ця вся

Р. моєї чиєї тієї/ тої цієї всієї

Д. моїй чиїй тій цій всій

З. мою чию ту цю всю

О. моєю чиєю тією/ тою цією всією

М. (на) моїй чиїй тій цій всій

Множина

Н. мої чиї ті ці всі

Р. моїх чиїх тих цих всіх

Д. моїм чиїм тим цим всім

З. Як у називному або родовому відмінку

О. моїми чиїми тими цими всіма

М. (на) моїх чиїх тих цих всіх

Таблиця 28

Форма 
дієслова

На яке питання 
відповідає

Як зміню-
ється

Яким членом 
речення
виступає

1. Неозначе-
на (сказати)

що робити? 
що зробити?

незмінна 
форма

будь-яким

2. Способові 
(скажу, ска-
зав, скажи, 
сказав би)

що роблю?, 
що ро бив?, 
що буду робити?, 
що зро бив?, 
що робив же 
і т. ін.

за способа-
ми, часами, 
особами або 
ро да ми, чи-
сла ми 

присудком

3. Дієпри-
кметник 
(сказаний)

який?
за відмін-
ками, родами 
й числами

означенням, 
імен ною 
частиною 
присудка

4. Форма 
на -но, -то 
(сказано)

що зроблено?
незмінна 
форма

присудком

5. Дієпри-
слівник 
(кажучи, 
сказавши)

що роблячи?, 
що зробивши?

незмінна 
форма

обставиною
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1. Пі с ля пе ре хі д них діє слів сто їть до да ток, ви-
ра же ний імен ни ком або за ймен ни ком у зна хі д но-
му від мі н ку без при й мен ни ка: зу стрі ча ти (ко го? 
що?) дру зів; про кла да є мо (ко го? що?) шлях; лю-
біть (ко го? що?) Ві т чи з ну; чи та ю чи (ко го? що?) 
кни ж ку; зібрано (кого? що?) врожай; знаю (ко-
го? що?) йо го.

2. Як що діє сло во не мо же ма ти при со бі та ко го 
до да т ка, то во но не пе ре хі д не: іти, пра цю ва ти, дя-
ку ва ти, си ні ти, сме р ка ти.

До не пе ре хі д них на ле жать усі діє сло ва з ча ст-
кою -ся: вчи ти ся, зу стрі ча ти ся, ту р бу ва ти ся, 
смі я ти ся.

3. Де які діє сло ва, за ле ж но від кон текс ту, бу-
ва ють то пе ре хі д ни ми, то не пе ре хі д ни ми. На при-
клад, у сло во спо лу чен нях ма лює ка р ти ну, ви ши ває 
ру ш ник, спі ває пі с ню, пи ше ди к тант усі діє сло ва 
пе ре хі д ні (бо ма ють при со бі до да т ки в зна хі д но-
му від мі н ку без при й мен ни ка), а в ре чен ні Пе т-
русь уже га р но ма лює й пи ше, а Ма рій ка не гі р ше 
від ньо го спі ває та ви ши ває ті са мі діє сло ва не пе ре-
хі д ні (бо не ма ють і не по тре бу ють до да т ків, ви ра-
же них зна хі д ним від мі н ком без при й мен ни ка).

99. ДВІ ОС НО ВИ ДІЄ СЛО ВА
Усі діє слі в ні фо р ми тво рять ся від двох ос нов: 

1) ос но ви ін фі ні ти ва; 2) ос но ви те пе рі ш ньо го ча су.
1. Ос но ву ін фі ні ти ва ви зна ча ють, від ки да ю чи 

від не озна че ної фо р ми діє сло ва фор мо тво р чий су-
фікс -ти, -сти: про чи та-ти, го во ри-ти, бра-ти, 
взя-ти, жи-ти, чу-ти, цві-сти.

Від ос но ви ін фі ні ти ва тво рять ся фо р ми ми-
ну ло го ча су (про чи та-в, цві-в), умо в ний спо сіб 
(про чи та-в би, цві-в би), па си в ні діє при к ме т-
ни ки (про чи та-ний), фо р ми на -но, -то (про чи-
та-но) і діє при с лі в ни ки до ко на но го ви ду (про-
чи та-вши).

2. Ос но ву те пе рі ш ньо го ча су ви зна ча ють, від ки-
да ю чи від 3-ї осо би од ни ни (або мно жи ни) осо бо ві 
за кін чен ня -е, -ить (або -уть, -ать): чи тай-е (чи-
тай-уть), чуй-е, го вор-ить (го во р’-ать), жив-е, 
цвіт-е, люб-ить (лю б л’-ать).

Від ос но ви те пе рі ш ньо го ча су тво рять ся фо р ми 
на ка зо во го спо со бу (чи тай, жив-и), ак ти в ні діє-
при к ме т ни ки (чи тай-учий), діє при с лі в ни ки не-
до ко на но го ви ду (чи тай-учи).

Усі діє слі в ні фо р ми ма ють до ко на ний або не-
до ко на ний вид, є пе ре хі д ни ми чи не пе ре хі д ни ми. 
У них роз рі з ня є мо, крім то го, дві ос но ви: ос но ву 
ін фі ні ти ва і ос но ву те пе рі ш ньо го ча су.

97. ВИ ДИ ДІЄ СЛІВ
Од ні діє сло ва озна ча ють дію, об ме же ну в ча сі 

по ча т ком або кі н цем, а ін ші — не об ме же ну ні по-
ча т ком, ні кі н цем. На цій ос но ві роз рі з ня ють два 
ви ди діє сло ва: до ко на  ний і не до ко на  ний.

1. Діє сло ва до ко на  но го ви ду вка зу ють на по-
ча ток, кі нець або од но ра зо вість дії і від по ві да ють 
на пи тан ня що зро  би  ти?

На при клад: за го во ри ти, ви ле тів, ру ши мо, за спі-
ва в ши — вка зу ють на по ча ток дії; про гу р ко ті ти, 
при ле ті ти, на пи ше мо, ска за ний, ско ше но, по си ді-
в ши — на кі нець дії; сту к ну ти, мо р г нув, гу к не те, 
до по мо жуть, уда ри в ши — на од но ра зо вість ді ї. 
Це діє сло ва до ко на но го ви ду.

2. Діє сло ва не до ко на но го ви ду не вка зу ють 
ні на по ча ток, ні на кі нець дії або ж озна ча ють по вто-
рю ва ну дію і від по ві да ють на пи тан ня що ро би ти?

На при клад: го во ри ти, гу р ко ті ти, ле тів, пи-
ше мо, ру ша є мо, роз гля ду ва ний, спі ва ю чий, си дя-
чи — не вка зу ють ні на по ча ток, ні на кі нець дії; 
сту ка ти, мо р гав, гу ка є те, від ві ду ю чи — вка зу ють 
на по вто рю ва ність ді ї.

3. Фо р ми од но го ви ду тво рять ся від форм ін-
шо го ви ду за до по мо гою рі з них за со бів:

1) до да ван ням і від ки дан ням пре фі к сів: сві-
ти ти — за сві ти ти, дру жи ти — по дру жи ти, ва-
би ти — при ва би ти; у разі додавання префікса 
ви- наголос переходить на префіксі слухати — ви-
слу хати, нести — винести;

2) до да ван ням і від ки дан ням су фі к сів: по вто-
рю ва ти — по вто ри ти, грю ка ти — грю к ну ти, до-
по ма га ти — до по мо г ти, за чі па ти — за че пи ти, кін-
ча ти — кін чи ти;

3) змі ною на го ло су: роз ки да ти — роз ки да ти, 
скли ка ти — скли ка ти;

4) від ін ших ко ре нів: бра ти — взя ти, ло ви ти — 
впій ма ти.

98. ПЕ РЕ ХІ Д НІ І НЕ ПЕ РЕ ХІ Д НІ ДІЄ СЛО ВА
Діє сло ва мо жуть озна ча ти дію, яка пе ре хо дить 

або не пе ре хо дить на ін ший пред мет. За ле ж но від 
цьо го во ни по ді ля ють ся на пе ре х і  д  н і і  не пе ре-
х і  д  н і .
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ся під час по від ом лен ня про неї: чи таю, пи ше мо, 
си дять. У те пе рі ш ньо му ча сі вжи ва ють ся тіль ки 
діє сло ва не до ко на но го ви ду.

Ми н у лий час озна чає дію, яка від бу ва ла ся 
або від бу ла ся до по від ом лен ня про неї: чи тав, пи-
са ли, слу ха ли або про чи тав, на пи са ли, від по ві ли.

Да  в но ми н у лий час озна чає дію, яка від бу ла-
ся пе ред ін шою ми ну лою ді єю: ру шив був (та й пе-
ре ду мав).

Ма й бу  т  н ій час озна чає дію, яка від бу ва ти-
меть ся або від бу деть ся пі с ля по від ом лен ня про 
не ї.

Діє сло ва в май бу т ньо му ча сі ма ють три фо р ми:
а) п ро с  т у (до ко на ний вид): про чи таю, на пи-

ше мо, по слу ха ють;
б) ск ла  д  н у (не до ко на ний вид): чи та ти му, 

пи са ти ме мо, зна ти муть;
в) ск ла  де н у (не до ко на ний вид): бу ду чи та-

ти, бу де мо пи са ти, бу дуть слу ха ти.
2. Діє сло ва в те пе рі ш ньо му і май бу т ньо му ча-

сах змі ню ють ся за осо ба ми і чи с ла ми.
Діє сло во 1-ї осо би мо ж на по в’я за ти тіль ки з за-

ймен ни ка ми я (в од ни ні) або ми (у мно жи ні): (я) 
го во рю, ска жу, бу ду від по ві да ти, спі ва ти му; (ми) 
го во ри мо, ска же мо, бу де мо від по ві да ти, спі ва ти-
ме мо.

Діє сло во 2-ї осо би мо ж на по в’я за ти тіль ки 
з зай мен ни ком ти (в од ни ні) або ви (в мно жи-
ні): (ти) го во риш, ска жеш, бу деш від по ві да ти, спі-
ва ти меш; (ви) го во ри те, ска же те, бу де те від по ві-
да ти, спі ва ти ме те.

Діє сло во 3-ї осо би мо ж на по в’я за ти тіль ки 
з за ймен ни ка ми він, во на, во но (в од ни ні) або во-
ни (в мно жи ні): (він) го во рить, ска же, бу де від по-
ві да ти, спі ва ти ме; (во ни) го во рять, ска жуть, бу-
дуть від по ві да ти, спі ва ти муть.

Діє сло ва в ми ну ло му ча сі змі ню ють ся за ро да-
ми (в од ни ні) і чи с ла ми: ріс, ро с ла, ро с ло, ро с ли. 
Осо бо вих форм у них не ма.

103. ТЕ ПЕ РІ Ш НІЙ ЧАС І ПРО С ТА ФО Р МА 
МАЙ БУ Т НЬО ГО ЧА СУ. ДІЄ ВІД МІ НИ
Діє сло ва в те пе рі ш ньо му ча сі і в про стій фо р-

мі май бу т ньо го ча су від мі ню ють ся од на ко во. Від-
мін ність між ни ми по ля гає тіль ки в то му, що в те-
пе рі ш ньо му ча сі діє сло ва зав жди не до ко на но го 
ви ду, а в про стій фо р мі май бу т ньо го — во ни зав-
жди до ко на но го ви ду: вчу (що ро  б лю?) — ви-

100. НЕ ОЗНА ЧЕ НА ФО Р МА ДІЄ СЛО ВА
Не озна че ною на зи ва єть ся та ка не змі ню ва-

на фо р ма діє сло ва, яка, на зи ва ю чи дію або стан, 
не вка зує на час, осо бу, рід, чи с ло.

У цій фо р мі діє сло ва від по ві да ють на пи тан-
ня що ро  би  ти? що зро  би  ти? і зав жди за кін-
чу ють ся фор мо тво р чим су фі к сом -ти (у по езії 
та роз мо в ній мо ві до пу с ка єть ся та кож су фікс -ть), 
на при клад: Зе м ле, моя все пло дю щая ма ти, си ли, 
що в тво їй жи ве гли би ні, кра п лю, щоб в бою си ль-
ні ше сто я ти, дай і ме ні! Си лу ру кам дай, щоб пу-
та ла ма ти, яс ність ду м кам — в се р це кри в ди влу-
чать, дай пра цю вать, пра цю вать, пра цю ва ти, 
в пра ці ско нать! (І. Фра н ко).

У де яких по сі б ни ках -ти не пра ви ль но на зи ва-
ють за кін чен ням. На спра в ді ж це фор мо тво р чий 
су фікс (не змін на ча с ти на сло ва).

У ре чен ні не озна че на фо р ма діє сло ва мо же ви-
сту па ти будь-яким чле ном: під ме том, при су д ком, 
до да т ком, озна чен ням, об ста ви но ю.

Не озна че на фо р ма вва жа єть ся по ча т ко вою 
фор мою діє сло ва. То му в сло в ни ках діє сло ва пода-
ють ся са ме в цій фо р мі.

СПОСОБОВІ ФОР МИ ДІЄСЛІВ

101. СПО СО БИ ДІЄ СЛІВ
Спо со  бо ви  ми на зи ва ють ся фо р ми діє сло-

ва в дій с но му, умо в но му або на ка зо во му спо со бі. 
У ре чен ні спо со бо ві фо р ми діє сло ва ви сту па ють 
тіль ки в ро лі при су д ків.

Дій с ний спо сіб озна чає дію, яка від бу ва єть ся, 
від бу ва ла ся або від бу ва ти меть ся: чи та є мо, чи та-
ли, про чи та є мо.

Умо в ний спо сіб озна чає дію, мо ж ли ву тіль ки 
за пе в них умов або ба жа ну: про чи тав би, збу ду-
вали б.

На  к а  зо вий спо сіб озна чає на каз, за клик, про-
хан ня, спо ну кан ня до дії: про чи тай, ска жіть.

102. ДІЙ С НИЙ СПО СІБ. ЧА СИ ДІЄ СЛО ВА
1. Діє сло ва дій с но го спо со бу ма ють фо р ми 

те пе рі  ш ньо го, ми н у ло го, да  в но ми н у ло го 
і ма й бу  т  ньо го ча  сів.

Час діє сло ва ви зна ча єть ся за мо ме н том по ві-
дом лен ня про ді ю.

Те пе рі  ш ній час озна чає дію, яка від бу ва єть-
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ти, від по ві с ти). Во ни ста но в лять ар ха ї ч ну гру пу 
від мі ню ван ня. Їх, про те, не слід сплу ту ва ти з діє-
сло ва ми да ва ти (даю, да єш…) і від по ві да ти (від по-
ві даю, від по ві да єш…), які на ле жать до І діє від мі ни.

Змі ню ють ся во ни так (таб л. 30):
Діє сло во бу ти в те пе рі ш ньо му ча сі в усіх осо-

бах має фо р му є. У май бу т ньо му ча сі во но змі ню-
єть ся, як діє сло во І діє від мі ни: бу ду, бу деш, бу де, 
бу де мо, бу де те, бу дуть.

104. ВИ ЗНА ЧЕН НЯ ДІЄ ВІД МІ НИ ДІЄ СЛО ВА 
ЗА НЕ ОЗНА ЧЕ НОЮ ФО Р МОЮ
Без по хи б но діє від мі на діє сло ва ви зна ча єть ся 

за ос но вою ін фі ні ти ва (не озна че на фо р ма без су-
фі к са -ти): пи са-ти, го во ри-ти, умі-ти.

Як що ос но ва ін фі ні ти ва за кін чу єть ся су фі к-
са ми -і-, -и- або пі с ля ши п ля чо го -а- і цей су фікс 
у 1-й осо бі од ни ни ви па дає, то діє сло во на ле жить 
до ІІ діє від мі ни, тоб то в осо бо вих за кін чен нях пи-
ше мо бу к ву и (ї), а в 3-й осо бі мно жи ни — за кін-
чен ня -ать (-ять).

На при клад, діє сло ва ле ті ти — ле чу, го ї ти — 
гою, хо ди ти — хо джу, мо в ча ти — мо в чу (у них 
є від по ві д ні су фі к си і во ни ви па да ють) на ле жать 
до ІІ діє від мі ни.

І на впа ки, як що не ма від по ві д них су фі к сів або 
во ни є, але не ви па да ють, то діє сло во на ле жить 
до І діє від мі ни.

На при клад, діє сло ва не сти, по ло ти, шу г ну ти, 
пи са ти (не ма від по ві д них су фі к сів), ра ді ти — ра-
дію, ба жа ти — ба жаю (та кі су фі к си є, але не ви-
па да ють) на ле жать до І діє від мі ни.

У діє сло вах би ти, ши ти, ми ти, ли ти, пи ти, ви-
ти, ри ти, жа ти, по ча ти і по д. зву ки и та а не є су-
фі к са ми (це ча с ти на ко ре ня), то му во ни на ле жать 
до І діє від мі ни.

Із цих пра вил є ви ня т ки:
1) діє сло ва хо ті ти, со пі ти, ре ві ти, ір жа ти (хоч 

у них є від по ві д ні су фі к си і во ни ви па да ють) на ле-
жать до І діє від мі ни;

2) діє сло ва бі г ти, бо я ти ся, сто я ти, спа ти (хоч 
у них не ма від по ві д них су фі к сів) на ле жать 
до ІІ діє від мі ни.

То му бу ває, що діє сло ва, од на ко ві за зна чен ням 
і май же од на ко ві за зву чан ням, але з рі з ни ми су-
фі к са ми, на ле жать до рі з них діє від мін і, от же, по-
різно му змі ню ють ся (таб л. 31).

вчу (що зроб лю?); бу ду є мо (що ро  би  мо?) — збу-
ду є мо (що зро  би  мо?).

Діє сло ва в те пе рі ш ньо му ча сі і в про стій фо-
р мі май бу т ньо го ча су (а та кож у фо р мі а к ти в них 
діє при к ме т ни ків та діє при с лі в ни ків не до ко на но-
го виду) роз рі з ня ють ся за діє від мі на ми. В ін ших 
формах діє сло ва за діє від мі на ми не роз рі з ня ю ть ся.

На ле ж ність діє сло ва до ті єї чи ін шої діє від мі ни 
ви зна ча єть ся за го ло сни ми зву ка ми в йо го осо бо-
вих за кін чен нях (таб л. 29).

Діє від мі ну діє сло ва мо ж на ви зна ча ти за будь-
якою осо бою, крім 1-ї осо би од ни ни, у якій діє сло-
ва обох діє від мін ма ють од на ко ві за кін чен ня.

1. До І діє від мі ни на ле жать діє сло ва, що в за-
кін чен нях усіх осіб, крім 1-ї осо би од ни ни і 3-ї осо-
би мно жи ни, ма ють е (є), а в 3-й осо бі мно жи ни — 
за кін чен ня -уть (-ють).

2. До II діє від мі ни на ле жать діє сло ва, що в за-
кін чен нях усіх осіб, крім 1-ї осо би од ни ни і 3-ї осо-
би мно жи ни, ма ють и (ї), а в 3-й осо бі мно жи ни — 
за кін чен ня -ать (-ять).

3. До жо д ної з цих діє від мін не на ле жать діє-
сло ва да ти, їс ти і діє сло ва на — по ві с ти (роз по віс-

Таблиця 29

Число Особа І дієвідміна ІІ дієвідміна

Однина

1-ша беру даю біжу стою

2-га береш даєш біжиш стоїш

3-тя бере дає біжить стоїть

Множина

1-ша беремо даємо біжимо стоїмо

2-га берете даєте біжите стоїте

3-тя беруть дають біжать стоять

Таблиця 30

Число Особа дати їсти повісти

Однина

1-ша дам їм повім

2-га даси їси повіси

3-тя дасть їсть повість

Множина

1-ша дамо їмо повімо

2-га дасте їсте повісте

3-тя дадуть їдять —
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106. ЧЕР ГУ ВАН НЯ ПРИ ГО ЛО С НИХ
У ДІЄ СЛО ВАХ
При змі ню ван ні діє слів у те пе рі ш ньо му ча-

сі і про стій фо р мі май бу т ньо го де які при го ло с ні 
чер гу ю ть ся. Це від бу ва єть ся від по ві д но до пра-
вил чер гу ван ня при го ло с них (г—з—ж, к—ц—ч, 
х—с—ш, д—дж, зд—ждж, т—ч, ст—щ, ск—щ). При 
цьо му спо сте рі га єть ся та ка за ко но мі р ність:

1. У діє сло вах І діє від мі ни чер гу ван ня при го-
ло с них від бу ва єть ся в усіх осо бах, на при клад:

сте ре г ти — сте ре жу, сте ре жеш … сте ре жуть;
ка за ти — ка жу, ка жеш … ка жуть;
те са ти — те шу, те шеш … те шуть;
ко ли ха ти — ко ли шу, ко ли шеш … ко ли шуть;
пе к ти — пе чу, пе чеш … пе чуть;
хо ті ти — хо чу, хо чеш … хо чуть;
по ло с ка ти — по ло щу, по ло щеш … по ло щуть.
2. У діє сло вах II діє від мі ни чер гу ван ня при го-

ло с них від бу ва єть ся тіль ки в 1-й осо бі од ни ни, на-
при клад:

во ди ти — во джу, во диш… во дять;
во зи ти — во жу, во зиш … во зять;
їз ди ти — їжджу, їз диш … їз дять;
пла ти ти — пла чу, пла тиш … пла тять;
ко си ти — ко шу, ко сиш … ко сять;
чи с ти ти — чи щу, чи с тиш … чи с тять.
У діє сло ві бі г ти чер гу ван ня г—ж від бу ва єть ся 

в усіх осо бах: бі жу, бі жиш, бі жить, бі жи мо, бі жи-
те, бі жать.

3. У діє сло вах II діє від мі ни, ос но ва яких кін ча-
єть ся на гу б ний звук (б, п, в, м, ф), у 1-й осо бі од-
ни ни і 3-й осо бі мно жи ни пе ред за кін чен ням з’яв-
ля єть ся л, на при клад:

ло ви ти — ло в лю, ло виш … ло в лять;
ло ми ти — ло м лю, ло миш … ло м лять;
лю би ти — лю б лю, лю биш … лю б лять;
те р пі ти — те р п лю, те р пиш … те р п лять;
гра фи ти — гра ф лю, гра фиш … гра ф лять.
Як що та кий звук л з’яв ля єть ся в діє сло вах 

І діє від мі ни, то він збе рі га єть ся в усіх осо бах: си-
па ти — си п лю, си п леш … си п ле те, си п лють; кле-
па ти — кле п лю, кле п леш… (і кле паю, кле па єш).

107. СКЛА Д НА І СКЛА ДЕ НА ФО Р МИ
МАЙ БУ Т НЬО ГО ЧА СУ
Скла д на і скла де на фо р ми май бу т ньо го ча су 

ма ють од на ко ве зна чен ня. Їх не рі д ко вжи ва ють 
упе ре міш, щоб уни к ну ти од но ма ні т но с ті: Я ба-

Так са мо до рі з них від мін на ле жать і по-рі з но му 
змі ню ють ся па ри діє слів кле ко та ти — кле ко ті ти, 
бу р мо та ти — бу р мо ті ти, бря з ко та ти — бря з ко-
ті ти, хро п ти — хро пі ти, кра я ти — кро ї ти, во ло к-
ти — во ло чи ти то що.

105. ВИ МО ВА І ПРА ВО ПИС
ОСО БО ВИХ ЗА КІН ЧЕНЬ ДІЄ СЛІВ
1. У 1-й осо бі од ни ни всі діє сло ва І і II діє від-

мін ма ють од на ко ве за кін чен ня -у (-ю): не су, мию, 
кри чу, го ю.

У 3-й осо бі мно жи ни діє сло ва І діє від мі ни ма-
ють за кін чен ня -уть (-ють) (не суть, ми ють), 
ІІ діє від мі ни — -ать (-ять) (кри чать, го ять).

В ін ших осо бах діє сло ва І діє від мі ни в за кін-
чен нях ма ють е (є) (не сеш, не се, не се мо, не се те; 
ми єш, миє, ми є мо, ми є те), а діє сло ва II діє від мі ни 
-и (ї) (кри чиш, кри чить, кри чи мо, кри чи те; го їш, 
го їть, го ї мо, го ї те).

2. У 3-й осо бі од ни ни діє сло ва II діє від мі ни ма-
ють у кін ці ть: кри чить, го їть. Діє сло ва І діє від мі-
ни не ма ють та ко го зву ка: не се, ми є. Він з’яв ля єть-
ся ли ше пе ред ча с т кою -ся: не сеть ся, ми є ть ся.

3. У 1-й осо бі мно жи ни в кін ці ви сту пає звук 
о: не се мо, хо ди мо. Фо р ми без кі н це во го о (не сем, хо-
дим) — роз мо в ні. Во ни до пу с ка ють ся ли ше в по езі ї.

У 1-й і 2-й особах множини голосні закінчень 
е, и не бувають наголошені: беремо (не “беремо”), 
підемо (не “підемо”).

4. Бу к во с по лу чен ня -шся у 2-й осо бі од ни-
ни чи та єть ся як с’с’а (ми є ш ся [мийе с’с’а], вчи ш-
ся [вчи с’с’а]); бу к во с по лу чен ня -ться в 3-й осо бі 
од ни ни й мно жи ни чи та єть ся як ц’ц’а (вчить ся 
[вчи ц’ц’а], вчать ся [вча ц’ц’а]).

Таблиця 31

Число Особа
І дієвідміна ІІ дієвідміна

гуркотати слати гуркотіти стелити

Однина

1-ша гуркочу стелю гуркочу стелю

2-га гуркочеш стелеш гуркотиш стелиш

3-тя гуркоче стеле гуркотить стелить

Мно-
жина

1-ша
гурко-
чемо

стелемо гуркотимо стелимо

2-га гуркочете стелете гуркотите стелите

3-тя гуркочуть стелють гуркотять стелять
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в умо в но му спо со бі, то ча с т ку би (б) не обо в’я з ко-
во по вто рю ва ти при ко ж но му з них.

Фо р ма би вжи ва єть ся пі с ля при го ло с них, б — 
пі с ля го ло сних зву ків.

На при клад: Ні, Ма р ко не та кий. Він, як бу р чак, 
рвав би ка мін ня, рив бе ре ги, з ко рін ням ви ве р-
тав би де ре ва (М. Ко цю бин сь кий). Як би оті про-
мін ня зо ло ті у стру ни ча ра ми яки ми обе р ну ти, я б 
з них зро би ла зо ло тую ар фу, — в ній все бу ло б яс-
не — і стру ни, й гу ки (Ле ся Укра ї н ка).

110. НА КА ЗО ВИЙ СПО СІБ
На ка зо вий спо сіб має три спе ці а ль ні фо р ми: 

2-у осо бу од ни ни (вчи, клич), 1-у і 2-у осо би мно-
жи ни (вчі мо, кли ч мо; вчіть, кли ч те). Ча со вих форм 
на ка зо вий спо сіб не ма є.

Фо р ми на ка зо во го спо со бу діє слів тво рять ся 
від ос но ви те пе рі ш ньо го ча су (ос но ва 3-ї осо би од-
ни ни: каж-е, нес-е, спі вай-е, сид-ить, лет-ить). 
Є два ти пи тво рен ня форм на ка зо во го спо со бу.

Пе р ший тип: у 2-й осо бі од ни ни до ос но ви те-
пе рі ш ньо го ча су до да є мо за кін чен ня -и, яке бу ває 
під на го ло сом або пі с ля збі гу кі ль кох при го ло с них: 
ка жи, не си, ве зи, си ди, ле ти, сте ре жи ся, сте ли ся, 
під кре с ли, про ві т ри, кри к ни.

За кін чен ня -и збе рі га єть ся й то ді, ко ли на го лос 
пе ре хо дить на пре фікс ви-: пи ши — ви пи ши, бе-
ри — ви бе ри.

Та кі діє сло ва у 1-й осо бі мно жи ни при йма ють 
за кін чен ня -імо, у 2-й осо бі мно жи ни — за кін чен ня 
-іть: ка жі мо, ка жіть: сте ре жі мо ся, сте ре жіть ся; 
під кре с лі мо, під кре с літь; ви пи ші мо, ви пи шіть; ви-
бі жі мо, ви бі жіть.

Дру гий тип: у 2-й осо бі од ни ни діє сло во має чи-
с ту ос но ву, кі н це вий при го ло с ний якої, де це мо ж-
ли во (тоб то, як що це зу бний при го ло с ний), по м’я-
к шу єть ся: кинь, ка ра уль, пе ре ходь, злазь, під нось, 
під но сь ся, пра цюй, по спі шай, по став, за тям, на-
сип, їж, за без печ, по вір.

Та кі діє сло ва у 1-й осо бі мно жи ни при йма ють 
за кін чен ня -мо, у 2-й осо бі мно жи ни — за кін чен-
ня -те (при чо му м’я кий знак пе ред ци ми за кін чен-
ня ми збе рі га єть ся): ки нь мо, ки нь те; пе ре хо дь мо, 
пе ре хо дь те; під но сь мо, під но сь те; пра цюй мо, пра-
цюй те; за тям мо, за тя м те; за без пе ч мо, за без пе ч-
те; по ві р мо, по ві р те.

На ка зо вий спо сіб для 1-ї і 3-ї осо би од ни-
ни та 3-ї осо би мно жи ни тво рить ся до да ван ням 

чу на пе ред се бе ці ле по ко лін ня та ких мо ло дих сил, 
що бу дуть, як ор ли, об лі та ти на шу кра ї ну і шу-
ка ти муть для неї про с то ру (В. Сте фа ник).

1. Скла д на фо р ма май бу т ньо го ча су утво рю-
єть ся до да ван ням осо бо вих форм діє сло ва (й) ня-
ти до не озна че ної фо р ми діє сло ва не до кона но го 
ви ду, на при клад: ра ді ти + му = ра ді ти му, ра ді ти + 
меш = ра ді ти меш, ра ді ти + ме = ра ді ти ме, ра ді ти 
+ ме мо = ра ді ти ме мо, ра ді ти + ме те = ра ді ти ме те, 
ра ді ти + муть = ра ді ти муть.

То му в скла д ній фо р мі май бу т ньо го ча су пе-
ред -му, -меш… -муть пі с ля т зав жди пи шеть ся 
и (як у не озна че ній фо р мі): учи ти му, від по ві да ти-
меш, зна ти ме, вва жа ти ме мо, ово ло ді ва ти ме те.

2. Скла де на фо р ма май бу т ньо го ча су утво рю-
єть ся по єд нан ням осо бо вих форм діє сло ва бу ти 
в май бу т ньо му ча сі з не озна че ною фо р мою діє сло-
ва не до ко на но го ви ду, на при клад: бу ду пи са ти, 
бу деш пи са ти, бу де пи са ти, бу де мо пи са ти, бу-
де те пи са ти, бу дуть пи са ти.

108. МИ НУ ЛИЙ ЧАС
Діє сло ва в ми ну ло му ча сі змі ню ють ся за ро да-

ми (в од ни ні) та чи с ла ми.
Фо р ми ми ну ло го ча су тво рять ся від ос но ви ін-

фі ні ти ва:
1) для чо ло ві чо го ро ду за до по мо гою фор мо-

тво р чо го су фі к са -в- або без ньо го, як що ос но ва 
за кін чу єть ся на при го ло с ний: чи тав, ма н д ру вав, 
по біг, ви повз, за тих;

2) для ін ших ро дів і для мно жи ни за до по мо-
гою фор мо тво р чо го су фі к са -л- та за кін чень -а, -о, 
-и: ма н д ру ва ла, ма н д ру ва ло, ма н д ру ва ли; за ти х-
ла, за ти х ло, за ти х ли. Су фікс -ну- мо же ви гля да-
ти: за со х ну ти — за сох і за со х нув, ме р з ну ти — мерз 
і за ме р з нув.

Чер гу ван ня о—і, е—і від бу ва єть ся тіль ки в чо-
ло ві чо му ро ді: не сти — ніс, але не сла; ве з ти — віз, 
але ве з ла; мо г ти — міг, але мо г ла.

109. УМО В НИЙ СПО СІБ
В умо в но му спо со бі роз рі з ня єть ся рід (в од ни-

ні) і чи с ло. Ча со вих форм умо в ний спо сіб не ма є.
Фо р ми умо в но го спо со бу діє слів тво рять ся від 

ми ну ло го ча су (рі д ше — від ін фі ні ти ва) за до по мо-
гою ча с т ки би (б), яка пи шеть ся окре мо і в ре чен-
ні мо же сто я ти пі с ля будь-яко го по в но зна ч но го 
сло ва. Як що в ре чен ні під ряд вжи то кі ль ка діє слів 
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і ря х тить усю ди… Я спа ла. Ди ха ли так ві ль но гру-
ди (Ле ся Укра ї н ка). У цій роз по ві ді про ко ли ш ні 
по дії два діє сло ва грає і ря х тить сто ять у те пе рі-
ш ньо му ча сі, але ма ють зна чен ня ми ну ло го ча су: 
гра ло, ря х ті ло.

2. Зрі д ка, щоб під кре с ли ти не ми ну чість яко їсь 
дії, ми ну лий час вжи ва ють у зна чен ні те пе рі ш ньо-
го або май бу т ньо го.

На при клад, Лі со вик у «Лі со вій пі с ні» Ле сі 
Укра ї н ки, за сте рі га ю чи Ма в ку від під сту п но с-
ті люд сь ких сте жок, ка же: Об ми най їх, до ню: раз 
тіль ки сту пиш, і про па ла во ля! Діє сло во про па ла 
тут ужи то в зна чен ні про па де.

3. До сить ча с то, щоб на да ти на ка зо ві чи про-
хан ню пе в но го від ті н ку, в зна чен ні на ка зо во го спо-
со бу вжи ва ють:

1) дій с ний спо сіб: От, Лу ка шу, по мо жеш тут 
в’я за ти мо ло ди ч ці (Ле ся Укра ї н ка);

2) умо в ний спо сіб: Лу ка шу, ти про вів би. А ти, 
бра ту ню, вже б не відзи ва в ся, ко ли не за чі па-
ють! (Ле ся Укра ї н ка);

3) не озна че ну фо р му: Си ді ти ти хо!
4. Іно ді й на ка зо вий спо сіб мо же ви сту па-

ти в зна чен ні дій с но го: Он чо ло ві ка десь по ві т ря 
но сить, а ти бі дуй з све к ру ши сь ком про кля тим. 
А чи не го ді вже то го гран ня? Все грай та грай, 
а ти, ро бо то, стій! (Ле ся Укра ї н ка).

ДІЄПРИК МЕТ НИК І ФОР МА НА НО, ТО

113. ДІЄ ПРИ К МЕ Т НИК
ЯК ФО Р МА ДІЄ СЛО ВА
Діє при к ме т ник — це фо р ма діє сло ва, яка по єд-

нує в со бі діє слі в ні озна ки з при кме т ни ко ви ми.
З од но го бо ку, діє при к ме т ник на зи ває дію, має 

вид, бу ває пе ре хі д ним (па си в ний) або не пе ре хі д-
ним (ак ти в ний). На при клад, діє при к ме т ник спі-
ва ю чий (птах) ука зує на дію — (птах) спі ває, має 
не до ко на ний вид і є не пе ре хі д ним; діє при к ме т ник 
спій ма ний (птах) ука зує на дію — спій ма ли (пта-
ха), має до ко на ний вид і є пе ре хі д ним.

На час діє при к ме т ник не вка зу є. То му ви сло ви 
«ді є п ри к ме т ник ми ну ло го ча су», «ді є п ри к ме т ник 
те пе рі ш ньо го ча су» не пра во мі р ні.

З дру го го бо ку, діє при к ме т ник на зи ває озна ку 
пред ме та, має рід, чи с ло і від мі нок. На при клад, 
діє при к ме т ник до сти г ле (яб лу ко) вка зує на озна-

до діє сло ва в те пе рі ш ньо му ча сі або в про стій фо-
р мі май бу т ньо го ча су ча с т ки хай (не хай): хай пі ду, 
хай пі де, хай під уть; хай спі ваю, хай спі ває, хай спі-
ва ють (таб л. 32).

111. БЕ З О СО БО ВІ ДІЄ СЛО ВА
Ча с ти на діє слів, змі ню ючись за спо со ба ми і ча-

са ми, не змі ню єть ся, про те, за осо ба ми, ро да ми 
й чи с ла ми. Їх на зи ва ють бе з о со бо ви ми. Во ни вжи-
ва ють ся тіль ки або у фо р мі 3-ї осо би од ни ни, або 
у фо р мі се ре д ньо го ро ду: сві та ти — сві тає, сві та-
ло, сві та ти ме, сві та ло б, не хай сві тає; ща с ти ти — 
ща с тить, ща с ти ло, бу де ща с ти ти, ща с ти ло б, не-
хай ща с тить.

Ці діє сло ва пе ре ва ж но озна ча ють:
1) яви ща при ро ди: сві тає, сме р кає, по хо ло да ло;
2) стан лю ди ни: мо ро зить, ли хо ма нить, 

не спить ся, ко р тить;
3) уяв лен ня про до лю: ща с тить, та ла нить, 

фо р ту нить.
При бе з о со бо вих діє сло вах під ме та не бу ва є. 

Во ни ви сту па ють у ро лі при су д ків у бе з о со бо вих 
ре чен нях.

112. ПЕ РЕ НО С НЕ ВЖИ ВАН НЯ
СПО СО БІВ І ЧА СІВ ДІЄ СЛО ВА
Спо со би (дій с ний, умо в ний і на ка зо вий) та ча-

си (те пе рі ш ній, ми ну лий і май бу т ній) зви чай но 
вжи ва ють ся у своє му пря мо му зна чен ні. Про те 
іно ді, для бі ль шо го уви ра з нен ня мо ви, один спо сіб 
або час мо же вжи ва ти ся за мість ін шо го.

1. Най ча с ті ше, щоб на бли зи ти роз по відь до чи-
та ча, те пе рі ш ній час або про с ту фо р му май бу т ньо-
го ча су вжи ва ють у зна чен ні ми ну ло го.

На при клад: Ти хі, ні ж ні зо рі спа да ли з не ба — 
бі лі, не про зо рі — і кла ли ся в на ме ти… Бі ло, чи с то 
по під на ме та ми. Яс не на ми с то з кри ш та лю грає 

Таблиця 32

Число Особа

Під 
наголосом 

та після збігу 
приголосних

В інших 
випадках 

з кінцевим 
зубним

В інших 
випадках 

з кінцевим 
незубним

Однина 2-а скажи стань пробач

Множина 1-а скажімо станьмо пробачмо

Множина 2-а скажіть станьте пробачте
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2. Па си  в н і діє при к ме т ни ки на зи ва ють озна ку 
пред ме та, зу мо в ле ну ді єю ін шо го пред ме та. По рі в-
няй те: пре мі йо ва ний ро бі т ник — ро бі т ни ка пре мі-
ю ва ли; по га ше не во г ни ще — хтось по га сив во г ни ще.

Крім то го, па си в ні діє при к ме т ни ки мо жуть на-
зи ва ти озна ку пред ме та, зу мо в ле ну зво ро т ною ді-
єю то го са мо го пред ме та. По рі в няй те: уми тий хло-
пець — хло пець сам уми в ся (і хтось умив хло п ця), 
ві ді рва ний ли с ток — ли с ток сам ві ді рва в ся (і хтось 
ві ді рвав ли с ток).

Па си в ні діє при к ме т ни ки до ко на но го й не до ко-
на но го ви ду тво рять ся від пе ре хі д них діє слів:

1) як що ос но ва ін фі ні ти ва за кін чу єть ся на -а, 
то за до по мо гою су фі к са -н- та від по ві д них за кін-
чень: на пи са ти — на пи са ний, спи ля ти — спи ля-
ний, об го во рю ва ти — об го во рю ва ний;

2) як що ос но ва ін фі ні ти ва за кін чу єть ся не на -а, 
то до ос но ви 1-ї осо би од ни ни до да єть ся су фікс 
-ен- і від по ві д ні за кін чен ня: об го ро джу — об го ро-
дже ний, ско шу — ско ше ний, за пла чу — за пла че-
ний, ме лю — ме ле ний;

3) рі д ко за до по мо гою су фі к са -т- і від по ві д-
них за кін чень: роз би ти — роз би тий, те р ти — те-
р тий, роз ви ну ти — роз ви ну тий (і роз ви не ний) 
(таб л. 33).

3. Іно ді від тих са мих діє слі в них ос нов тво рять-
ся і діє при к ме т ни ки, і при кме т ни ки.

Діє при к ме т ни ки від рі з ня ють ся від при кме т ни-
ків як сво ї ми діє слі в ни ми озна ка ми, так і спо со бом 
тво рен ня, зо к ре ма су фі к са ми, на при клад: пе ре мо-
же ний — діє при к ме т ник, пе ре мо ж ний — при кме т-
ник; не ска за ний — діє при к ме т ник, не ска зан ний — 
при кме т ник.

Або ві зь ме мо ки п ля чий і ки пу чий. Хоч в остан-
ньо му сло ві і є ні би діє при к ме т ни ко вий су фікс 
-уч-, про те цей су фікс вжи тий не за пра ви лом тво-
рен ня діє при к ме т ни ків: діє сло во ки пі ти на ле жить 

ку — від по ві дає на пи тан ня яке? — і сто їть у на зи в-
но му від мі н ку од ни ни се ре д ньо го ро ду.

Діє при к ме т ник у ре чен ні ви ко нує ту са му фун-
к цію, що й при кме т ник, тоб то ви сту пає в ро лі 
озна чен ня (Я хо чу ба чи ти світ роз плю ще ни ми 
очи ма. — І. Драч) або імен ної ча с ти ни скла де но го 
при су д ка (Ха та по си па на зе ле ною па ху чою тра-
вою, ку т ки об ста в ле ні кле чан ням. — Ю. Янов сь-
кий).

Діє при к ме т ник ра зом із за ле ж ни ми сло ва ми 
ста но вить діє при к ме т ни ко вий зво рот. На при клад: 
А очі — як дві во ло ш ки, роз кві т лі на ці лий світ
(І. Гна тюк).

Іно ді діє при к ме т ни ки мо жуть втра ча ти діє слі-
в ні озна ки й пе ре хо ди ти в при кме т ни ки та імен-
ни ки. На при клад, у ви сло вах ви хо ва на лю ди на, 
роз ви ну те су с пі ль с т во, су ше ні яго ди ко ли ш ні 
діє при к ме т ни ки вка зу ють на по стій ні озна ки, 
а не на ді ю. От же, це вже при кме т ни ки, а не діє-
при к ме т ни ки. У ре чен ні По ра не ний під ві в ся сло во 
по ра не ний ви сту пає в зна чен ні імен ни ка.

114. АК ТИ В НІ Й ПА СИ В НІ
ДІЄ ПРИ К МЕ Т НИ КИ. ЇХ ТВО РЕН НЯ
За зна чен ням діє при к ме т ни ки по ді ля ють ся 

на ак ти в ні та па си в ні. І ті і ті бу ва ють до ко на но го 
й не до ко на но го ви ду.

1. А к  ти  в н і діє при к ме т ни ки на зи ва ють озна ку 
пред ме та, зу мо в ле ну ді єю то го са мо го пред ме та. 
По рі в няй те: пра цю ючий ро бі т ник — ро бі т ник пра-
цює; по га с ле во г ни ще — во г ни ще по га с ло.

Ак ти в ні діє при к ме т ни ки тво рять ся від не пе ре-
хі д них діє слів, а са ме:

1) ак ти в ні діє при к ме т ни ки не до ко на но го ви ду 
тво рять ся від ос но ви те пе рі ш ньо го ча су (3-тя осо-
ба мно жи ни) за до по мо гою су фі к сів -уч- (-юч-) — 
для І діє від мі ни і -ач-(-яч-) — для II діє від мі ни 
та від по ві д них за кін чень, на при клад: ре вуть — ре-
ву чий; ле жать — ле жа чий; ба жа ють — ба жа ю-
чий; си дять — си дя чий;

2) ак ти в ні діє при к ме т ни ки до ко на но го ви ду 
тво рять ся від ос но ви ін фі ні ти ва за до по мо гою су-
фі к са -л- і від по ві д них за кін чень, на при клад: об-
ва ж ні ти — об ва ж ні лий, про гни ти — про гни лий, 
опа с ти — опа лий. При чо му су фікс -ну-, як пра ви-
ло, ви па дає: зі в’я ну ти — зі в’я лий, про мо к ну ти — 
про мо к лий.

Таблиця 33

Суфікси дієприкметників

активних пасивних 
доконаного 

й недоконаного 
видунедоконаного виду доконаного 

виду

-уч- (-юч-) — І дієвідміна -л- (-а) н-, -ен-, -т-

-ач- (-яч-) — ІІ дієвідміна
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2. Ак ти в ні діє при к ме т ни ки до ко на но го ви-
ду (на -лий) утво рю ють ся від не ба га тьох діє слів, 
але вжи ва ють ся так са мо без будь-яких об ме жень: 
Спро сон ня ски г ли ла спо ло ха на чай ка, від рі ки ві я-
ло те п лом, від ско ше но го лу гу — ро зі прі лою за день 
на со н ці тра вою (Гри го рій Тю тюн ник).

3. Ак ти в ні діє при к ме т ни ки не до ко на но го ви-
ду (на -учий, -ачий) утво рю ють ся зна ч но рі д ше, 
ніж па си в ні, і ще рі д ше вжи ва ю ть ся.

На при клад, не мо ж на ска за ти «Чу бе н ко по ду-
мав про си дя чих в око пах». Тут за мість діє при-
к ме т ни ка до ці ль но вжи ти під ря д не озна ча ль не 
ре чен ня: Чу бе н ко по ду мав про тих, що си ді ли 
в око пах (Ю. Янов сь кий).

Не від по ві дає но р мам укра ї н сь кої мо ви і ви слів 
«Гу ляє мі с том ди ка ху ґа, ви сви с ту ю ча, ди ко кри-
ча ча». У цьо му ре чен ні за мість діє при к ме т ни ків 
мо ж на ви ко ри с та ти діє при с лі в ни ки: Гу ляє мі с том 
ди ка ху ґа, ви сви с ту ю чи, ди ко кри чу чи (М. Ба-
жан).

У та ко му ви па д ку іно ді ва р то вжи ти про с то діє-
сло во в спо со бо вій фо р мі. При ро д но бу де ска за ти: 
Зда ле ку до ли нає жу ра в ли не ку р ли кан ня й за вми-
рає в ра н ко вій ти ші, а не «Зда ле ку до ли нає жу ра в-
ли не ку р ли кан ня, за вми ра ю че в ра н ко вій ти ші».

Най ча с ті ше ак ти в ні діє при к ме т ни ки не до ко-
на но го ви ду ви ко ри с то ву ють ся в на у ко вій лі те-
ра ту рі: блу ка ю чий нерв, ве ду че ко ле со, ре зо ну ю ча 
ка ме ра, рі жу чий диск, ді ю чий ву л кан, то ні зу ю чі ре-
чо ви ни. Але й тут їх на ма га ють ся уни к ну ти: за мість 
«о то чу ю че се ре до ви ще» ка жуть на вко ли ш нє се ре-
до ви ще, до вкіл ля; за мість «рі жу чий ін стру мент» — 
рі за ль ний ін стру мент; за мість «спря мо ву ю ча рей-
ка» — на пря м на рей ка то що.

117. БЕ З О СО БО ВА ФО Р МА ДІЄ СЛО ВА 
НА -НО, -ТО
Бе з о со бо ва фо р ма діє сло ва на -но, -то тво рить-

ся від па си в них діє при к ме т ни ків шля хом за мі ни 
за кін чен ня на су фікс -о: про чи та ний — про чи та-
но, ви ко на ний — ви ко на но, ви ми тий — ви ми то.

Ця фо р ма — не змі ню ва на. Во на, як і бе з о со бо ві 
діє сло ва, вжи ва єть ся в ро лі при су д ка в бе з о со бо-
вих ре чен нях.

Діє сло ва в бе з о со бо вій фо р мі на -но, -то зав-
жди є пе ре хі д ни ми, то му при них, як вза га лі при 
пе ре хі д них діє сло вах, обо в’я з ко во по ви нен сто я ти 
до да ток, ви ра же ний імен ни ком або за ймен ни ком 

до II діє від мі ни, от же, й діє при к ме т ник від ньо го 
мо же тво ри ти ся ли ше за до по мо гою су фі к са -ач-. 
Та ким чи ном, ки п ля чий — діє при к ме т ник, а ки пу-
чий — при кме т ник.

Од на ко во за до по мо гою су фі к са -л- утво ре но 
сло ва до сти г лий і сти г лий. Про те діє при к ме т ни-
ком є ли ше пе р ше сло во, бо во но утво ре не від діє-
сло ва до ко на но го ви ду (що зро  би  ти?) до сти г ну-
ти. Дру ге має ос но ву діє сло ва не до ко на но го ви ду 
сти г ну ти, а від та ко го діє сло ва мо ж на утво ри ти 
діє при к ме т ник ли ше не до ко на но го ви ду сти г ну-
чий. От же, сти г лий — це при кме т ник, а не діє при-
к ме т ник.

115. ПРА ВО ПИС І ВІД МІ НЮ ВАН НЯ
ДІЄ ПРИ К МЕ Т НИ КІВ
1. У су фі к сах па си в них діє при к ме т ни ків:
1) ні ко ли не пи шеть ся бу к ва и, а тіль ки е: за-

бо ро ни ти — за бо ро не ний, по бі ли ти — по бі ле ний, 
на тру ди ти — на тру дже ний, роз ви ну ти — роз ви-
не ний;

2) ні ко ли не по дво ю єть ся бу к ва н: ви хо ва ний, 
за спо ко є ний, об ла д на ний.

2. Усі діє при к ме т ни ки від мі ню ють ся, як при-
кме т ни ки тве р дої гру пи (таб л. 34).

Таблиця 34

Відмін-
ки

Однина

Множиначоловічий 
рід

середній 
рід

жіночий 
рід

Н. танучий тануче тануча танучі

Р. танучого танучої танучих

Д. танучому танучій танучим

З. як у Н. або Р. тануче танучу як у Н. або Р.

О. танучим танучою танучими

М. (на) танучому/ — ім танучій танучих

116. ВЖИ ВАН НЯ ДІ ЄПРИ К МЕ Т НИ КІВ
1. Па си в ні діє при к ме т ни ки в укра ї н сь кій мо ві 

вжи ва ють ся до сить ши ро ко — на рі в ні з при кме т-
ни ка ми: Із зе м лі ви тя г ли кри ву, ір жею вкри ту, по-
ще р б ле ну ша б лю, но жі, гли ня ну, до б ре об па ле ну, 
ці л ком збе ре же ну, ве ли ку по су ди ну (Г. Ко цю ба).
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І мрі я лись ме ні да ле кі се ла:
Ді в ча та йдуть спі ва ю чи з ла нів,
Кло по чуть ся ха зяй ки не вси пу щі,
Стрі ча ю чи ота ру та че рі д ку…

Ле ся Укра ї н ка. «Дим»

Тут діє при с лі в ник про с ту ю чи (ра зом із за ле ж-
ни ми сло ва ми) ви сту пає об ста ви ною ча су до при-
су д ка ду ма ла і вод но час озна чає дру го ря д ну дію 
пред ме та, на зва но го під ме том я (я про с ту ва ла 
і ду ма ла); діє при с лі в ник спі ва ю чи є об ста ви ною 
спо со бу до при су д ка йдуть і од но ча с но озна чає 
дру го ря д ну дію пред ме та, на зва но го під ме том ді-
в ча та (ді в ча та йдуть і спі ва ють) і т. ін.

Діє при с лі в ни ки (як і не озна че на фо р ма діє сло-
ва чи бе з о со бо ва фо р ма на -но, -то) ма ють тіль ки 
вид і бу ва ють пе ре хі д ни ми або не пе ре хі д ни ми. 
Діє при с лі в ни ки са мі по со бі на час не вка зу ють.

Діє при с лі в ни ки не до ко на но го ви ду озна ча ють 
та ку дру го ря д ну дію, яка від бу ва ла ся, від бу ва єть-
ся чи від бу ва ти меть ся од но ча с но з ос но в ною ді є ю. 
Во ни від по ві да ють на пи тан ня що ро  б л я  чи?

На при клад: Від по чи ва ю чи пі с ля ро бо ти, ми 
обгово ри ли план екс ку р сі ї; Від по чи ва ю чи пі с ля ро-
бо ти, ми об го во рю є мо план екс ку р сі ї; Від по чи ва ю чи 
пі с ля ро бо ти, ми об го во ри мо план екс ку р сі ї. Діє при-
с лі в ник не до ко на но го ви ду від по чи ва ю чи в пер шо-
му ре чен ні озна чає дію в ми ну ло му ча сі, як і діє-
сло во об го во ри ли; у дру го му — в те пе рі ш ньо му ча сі, 
як і діє сло во об го во рю є мо; у тре тьо му — в май бу т-
ньо му ча сі, як і діє сло во об го во ри мо.

Діє при с лі в ни ки до ко на но го ви ду озна ча ють та-
ку дру го ря д ну дію, яка від бу ла ся чи від бу деть ся 
ра ні ше від ос но в ної ді ї. Во ни від по ві да ють на пи-
тан ня що зро  би  в ши?

На при клад, у ре чен нях: Від по чи в ши пі с ля ро бо-
ти, ми об го во ри ли план екс ку р сі ї; Від по чи в ши пі с ля 
ро бо ти, ми об го во рю є мо план екс ку р сі ї; Від по чи в ши 
пі с ля ро бо ти, ми об го во ри мо план екс ку р сії — діє-
при с лі в ник до ко на но го ви ду від по чи в ши озна чає, 
дію, яка від бу ла ся або від бу деть ся ра ні ше, ніж дія, 
на зва на діє сло вом об го во ри ли, об го во рю є мо, об го-
во ри мо (спо ча т ку від по чи ли, а по тім об го во ри ли; 
спо ча т ку від по чи ли, а те пер об го во рю є мо; спо ча т-
ку від по чи не мо, а по тім об го во ри мо).

у зна хі д но му від мі н ку без при й мен ни ка (пря мий 
до да ток).

На при клад, у ре чен ні: За що ж те бе, сві те-бра-
те, в сво їй до б рій, те п лій ха ті око ва но, ому ра-
но (пре му д ро го оду ре но), ба г ря ни ця ми за кри то 
і роз п’я ті єм до би то? (Т. Ше в че н ко) — діє сло ва 
в бе з о со бо вій фо р мі око ва но, ому ра но, за кри то, до-
би то ма ють при со бі пря мий до да ток (ко го? що?) 
те бе, а оду ре но — та кий са мий до да ток (кого? 
що?) пре му д ро го (ви ра же ний при кме т ни ком 
у зна чен ні імен ни ка), і всі во ни є при су д ка ми.

Бе з о со бо ву фо р му діє сло ва на -но, -то вжи ва-
ють за мість па си в них діє при к ме т ни ків то ді, ко ли 
є по тре ба на го ло си ти на дії, а не на озна ці. На при-
клад, у ре чен ні Пше ни ця вже ско ше на діє при к ме т-
ник ва р то за мі ни ти бе з о со бо вою фо р мою: Пше ни-
цю вже ско ше но. А от у ре чен ні Хло п ці бу ли змо ре ні 
ден ною пра цею цьо го зро би ти не мо ж на.

ДІЄПРИС ЛІВ НИК

118. ЗНА ЧЕН НЯ ДІЄ ПРИ С ЛІ В НИ КА
Діє при с лі в ник — це не змі ню ва на фо р ма діє-

сло ва, яка озна чає дру го ря д ну дію по рі в ня но 
з ос но в ною ді єю то го са мо го пред ме та.

На при клад, у реченні Кру ж ля ють над сте пом 
ор ли, ви гля да ють здо бич на зва но один пред мет 
і дві йо го ді ї. Як що в цьо му по від ом лен ні нас ці-
ка вить за га ль на ка р ти на сте пу, то в та ко му ра зі 
ми на да є мо пе ре ва гу дії кру ж ля ють, во на для нас 
ос но в на, а ви гля да ють — дру го ря д на; її, от же, мо-
ж на пе ре да ти діє при с лі в ни ком: Кру ж ля ють над 
сте пом ор ли, ви гля да ю чи здо бич. Як що ж ми опи-
су є мо спо сіб ха р чу ван ня ор лів, то ді кру ж ля ють 
бу де для нас дру го ря д ною ді єю, то му її пе ре да є мо 
діє при с лі в ни ком: Кру ж ля ю чи над сте пом, ор ли 
ви гля да ють здо бич.

Діє при с лі в ник ви сту пає в ре чен ні об ста ви ною 
до при су д ка і вод но час озна чає дію то го са мо-
го пред ме та, що й при су док, тоб то ви ко нує роль, 
так би мо ви ти, дру го ря д но го при су д ка. На при-
клад:

«Для нас у рі д нім краю на віть дим
Со ло д кий та ко ха ний…» Без упи ну
Я ду ма ла со бі оці сло ва,
Про с ту ю чи в кра ї ну іта ль ян сь ку.
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На при клад: Як це чу до во — не си ді ти на мі с-
ці, мча ти на пів ніч, пів день чи схід! (П. До ро ш ко). 
Не бій ся пра в ди, хоч яка гір ка (Л. Ко с те н ко). Та кої 
мо ви не чу ва но в сій ха ті до сі (Ле ся Україн ка).

2. Ра зом не пи шеть ся у де в’я ти діє сло вах, які 
без не не вжи ва ють ся: не во ли ти, не на ви ді ти, не-
по ко ї ти, не при то м ні ти, не х ту ва ти, не тя ми ти ся, 
не зчу ти ся, не те р пе ли ви ти ся, не зду жа ти ся.

3. Ра зом і окре мо не пи шеть ся з та ки ми чо-
ти р ма діє сло ва ми за ле ж но від їх ньо го зна чен-
ня: не зду жа ти (хво рі ти) і не зду жа ти (не мо г ти, 
не по до ла ти), не сла ви ти (га нь би ти) і не сла ви-
ти (не про сла в ля ти), не по ко ї ти ся (три во жи ти ся, 
ту р бу ва ти ся) і не по ко ї ти ся (не ле жа ти), не стя-
ми ти ся (втра ти ти са мо вла дан ня) і не стя ми ти-
ся (не по ве р ну ти ся до тя ми).

4. У пре фі к сі не до-, як що він вка зує на не пов-
но ту, по ло ви н ча тість дії, не пи шеть ся ра зом: не-
до ба ча ти (по га но ба чи ти), не до чу ва ти (по га но 
чу ти), не до чу ти (по га но по чу ти), не до лю б лю ва-
ти (від чу ва ти не при язнь), не до си п ля ти (ма ло спа-
ти), не до їда ти, не до ви ко ну ва ти, не до оці ню ва ти.

Від цих діє слів з пре фі к сом не до- слід від рі з-
ня ти діє сло ва з пре фі к сом до, при яких вжи то за-
пе ре ч ну ча с т ку не: не до че ка ти ся, не до то р ка ти-
ся, не до по мо г ти. По рі в няй те: Ста рий не до ба чав, 
а ще ду ж че не до чу вав (В. Ми н ко). — Опі с ля Са ва 
знов ди ви в ся під хма ри і знов ждав. Не до ба чав уже 
ні чо го бі ль ше (О. Ко би лян сь ка).

5. З діє при к ме т ни ком не зав жди пи шеть ся окре-
мо, ко ли він має при со бі за ле ж ні сло ва (у діє при к-
ме т ни ко во му зво ро ті): Че рез усю Ве р бі в ку сте лять ся 
су ку п ні го ро ди та ле ва ди, не од го ро дже ні ти на-
ми (І. Не чуй-Ле виць кий). На кро к вах ще не за кін-
че них хат пра цю ють те с ля рі (О. Дов же н ко).

Ко ли діє при к ме т ник не має при со бі за ле ж них 
слів, то не пи шеть ся ра зом або окре мо:

1) ра зом, як що не вжи то в ро лі пре фі к са: Ма-
рій ка ве ш та ла ся, як зви чай но, за жу ре на і не вдо во-
ле на (О. Ко би лян сь ка);

2) окре мо, як що не є за пе ре ч ною ча с т кою: Тіль-
ки й мав [по ет] та лан до ві р шів не по зи че ний, а вла-
с ний (Ле ся Укра ї н ка).

6. Слід роз рі з ня ти окре ме на пи сан ня не з діє-
сло вом ма ти в 3-й осо бі од ни ни те пе рі ш ньо го ча-
су — не має (Він не має ча су) і на пи сан ня ра зом 
за пе ре ч но го сло ва не має, яке зав жди мо ж на за мі-
ни ти фо р мою не ма (У ньо го не має (не ма) ча су).

119. ТВО РЕН НЯ І ВЖИ ВАН НЯ
ДІЄ ПРИ С ЛІ В НИ КІВ
1. Діє при с лі в ни ки до ко на но го ви ду тво рять-

ся від ос но ви ін фі ні ти ва діє слів до ко на но го ви ду 
за до по мо гою су фі к сів -вши, -ши: по ба чи ( ти) — 
по ба чи в ши, роз цві ( с ти) — роз цві в ши, при не с-
(ти) — при ні с ши.

Прак ти ч но це ро бить ся так: діє сло во ста ви мо 
в чо ло ві чо му ро ді ми ну ло го ча су й до ньо го до да є-
мо -ши: зро зу мів — зро зу мі в ши, ска зав — ска за в ши, 
до по міг — до по мі г ши.

2. Діє при с лі в ни ки не до ко на но го ви ду тво рять-
ся від ос но ви те пе рі ш ньо го ча су діє сло ва не до ко-
на но го ви ду (3-тя осо ба мно жи ни) за до по мо гою 
су фі к сів -учи- (-ючи-) — для діє слів І діє від-
мі ни і -ачи- (-ячи-) — для діє слів II діє від мі ни: 
ка ж(уть) — ка жу чи, роз мо в ляй ( уть) — роз мо в-
ля ю чи; ба ч ( ать) — ба ча чи, смій ( уть) ся — смі ю-
чись (смі ю чи ся).

Прак ти ч но це ро бить ся так: діє сло во ста ви мо 
в 3-й осо бі мно жи ни й за мість -ть до да є мо -чи: ка-
жуть — ка жу чи, ба чать — ба ча чи, бо рють ся — 
бо рю чись.

3. У кін ці діє при с лі в ни ків обох ви дів (та кож пе-
ред -сь, -ся) зав жди пи ше мо бу к ву и: орю чи, тво ря-
чи, бо рю чись, ди в ля чись; зо ра в ши, за ди ви в шись.

4. Діє при с лі в ник мо ж на вжи ва ти ли ше то ді, 
ко ли в ре чен ні до то го са мо го ді я ча від но сять ся 
що най ме н ше дві дії: Во ни сто я ли мо в ча з ні і вди-
в ля ли ся в да ле ке ми ну ле своє і сво їх ба ть ків. — Во-
ни сто я ли мо в ча з ні, вди в ля ю чись в да ле ке ми ну ле 
своє і сво їх ба ть ків (О. До в же н ко).

Діє при с лі в ник ра зом із за ле ж ни ми сло ва ми 
ста но вить діє при с лі в ни ко вий зво рот: Не мо же при 
до б рі той жить, хто хо че злу й до б ру слу жить, бо, 
хті в ши до го дить обом, він ста не злу ра бом! 
(І. Фра н ко). Діє при с лі в ни ко вий зво рот ви ді ля-
єть ся з обох бо ків ко ма ми.

120. ОСО Б ЛИ ВО С ТІ ПРА ВО ПИ СУ НЕ
З РІ З НИ МИ ФО Р МА МИ ДІЄ СЛО ВА
При на пи сан ні не з діє сло вом, так са мо як і з ін-

ши ми ча с ти на ми мо ви, тре ба зва жа ти на те, 
чи це за пе ре ч на ча с т ка, чи пре фікс. Зо к ре ма тут 
ді ють та кі пра ви ла:

1. З усі ма фо р ма ми діє сло ва (про діє при к ме-
т ник мо вить ся да лі) не май же зав жди пи шеть ся 
окре мо, тоб то ви сту пає за пе ре ч ною ча с т ко ю.
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3) рід (тіль ки для од ни ни) — чо ло ві чий, жі но-
чий чи се ре д ній;

4) від мі нок;
5) чи с ло — од ни на чи мно жи на.
На при клад, у ре чен ні По па да ло до до лу по кру че-

не, зчо р ні ле ли с тя (М. Ко цю бин сь кий) ана лі зу є мо 
діє сло ва по кру че не і зчо р ні ле:

по кру че не • — до ко на ний вид, па си в ний, се ре-
д ній рід, на зи в ний від мі нок, од ни на;
зчо р ні ле•  — до ко на ний вид, ак ти в ний, се ре д-
ній рід, на зи в ний від мі нок, од ни на.

ПРИСЛІВ НИК

122. ЗНА ЧЕН НЯ ПРИ СЛІ В НИ КА
При слі в ни ком на зи ва єть ся не змін на са мо стій-

на ча с ти на мо ви, яка ха ра к те ри зує дію, стан або 
озна ку пред ме та.

На при клад, у ре чен нях: Ка т ру ся ле жа ла не ру-
хо мо; Та то си дів на пе ре ді і до в го мо в чав; У хаті 
чи с то; Ма ма, ще ду же мо ло да, че ка ла на бра-
тів (В. Сте фа ник) — при слі в ник не ру хо мо уто ч-
нює дію ле жа ла; на пе ре ді вка зує на мі с це дії си дів; 
до в го ви зна чає три ва лість дії мо в чав; чи с то ха ра-
к те ри зує стан; ду же вка зує на мі ру ви яву озна ки 
мо ло да.

1. При слі в ни ки за зна чен ням по ді ля ють ся 
на роз ря ди. За ле ж но від роз ря ду во ни від по ві да-
ють на рі з ні пи тан ня:

1) при слі в ни ки спо со бу дії — як? яким спо-
со  бом?: до б ре, схви льо ва но, важ ко, по во лі, вго лос, 
без ві с ти, по-но во му, сам на сам, оче ви д но, жаль, 
сором;

2) при слі в ни ки мі ри й сту пе ня — скі  ль ки? 
на ск і  ль ки? якою мі рою?: ду же, тро хи, над то, 
ле д ве, яко мо га, до тла, до ще н ту, до во лі;

3) при слі в ни ки мі с ця — де? к у ди? зві  д  ки? 
яким ш л я хом?: тут, вго рі, униз, пра во руч, звід-
ти, ма ні в ця ми;

4) при слі в ни ки ча су — ко ли? до ки? ві д  ко-
ли? як до в го?: ра но-вра н ці, на пе ре до дні, до сі, 
з да в ніх-да вен;

5) при слі в ни ки при чи ни — чо м у? з якої п ри-
чи ни?: зга ря чу, зо слі пу, зо па лу, спе ре се р дя, хоч-не-
хоч;

6) при слі в ни ки ме ти — на ві  що? з якою ме-
тою?: на вми с но, на пе ре кір, на зу стріч, назло, у го с ті;

121. МОР ФО ЛО ГІ Ч НИЙ РОЗ БІР ДІЄ СЛІВ
За гра ма ти ч ни ми озна ка ми фо р ми діє сло ва по-

ді ля ють ся на три гру пи: 1) не змі ню ва ні не озна че на 
фо р ма, фо р ма на -но, -то і діє при с лі в ник; 2) спо-
со бо ві фо р ми діє сло ва; 3) діє при к ме т ник.

1. Ана лі зу ю чи не змі ню ва ні фо р ми діє сло ва, 
з’я со ву є мо:

1) у якій фо р мі во но вжи те;
2) який йо го вид;
3) пе ре хі д не во но чи не пе ре хі д не.
На при клад, у ре чен ні Ве с лує лі то в хма р ну обо-

ло гу по за во дях про смо ле ним чо в ном, і, на то ми-
в ши у ма н д рі в ці но ги, ля гає день спо чи ти за гор-
бом (Є. Гу ца ло) ана лі зу є мо діє сло ва на то ми в ши 
і спо чи ти:

на то ми в ши — • діє при с лі в ник, до ко на ний 
вид, пе ре хі д не;
спо чи ти•  — не озна че на фо р ма, до ко на ний 
вид, не пе ре хі д не.

2. При роз бо рі спо со бо вих форм слід з’я су ва ти:
1) вид — до ко на ний чи не до ко на ний;
2) пе ре хі д ність — пе ре хі д не чи не пе ре хі д не;
3) спо сіб — дій с ний, умо в ний чи на ка зо вий;
4) час (тіль ки для дій с но го спо со бу) — ми ну-

лий, те пе рі ш ній, май бу т ній про с тий, скла д ний 
чи скла де ний;

5) рід (тіль ки для ми ну ло го ча су та умо в но го 
спо со бу в од ни ні) — чо ло ві чий, жі но чий чи се ред-
ній;

6) осо ба (тіль ки для те пе рі ш ньо го і май бу т-
ньо го ча су та на ка зо во го спо со бу) — пе р ша, дру га 
чи тре тя;

7) чи с ло — од ни на чи мно жи на;
8) діє від мі на (для те пе рі ш ньо го і май бу т ньо го 

про с то го ча су) — пе р ша чи дру га.
На при клад, у ре чен ні Лю ди на ви га да ла се бе і від 

то го стра ж дає (Р. Іва ни чук) ана лі зу є мо діє сло ва 
ви га да ла і стра ж дає:

ви га да ла — • до ко на ний вид, пе ре хі д не, дій с-
ний спо сіб, ми ну лий час, жі но чий рід, од ни-
на;
стра ж дає — • не до ко на ний вид, не пе ре хі д не, 
дій с ний спо сіб, те пе рі ш ній час, 3-тя осо ба, 
од ни на, пе р ша діє від мі на.

3. Ана лі зу ю чи діє при к ме т ник, ви зна ча є мо:
1) вид — до ко на ний чи не до ко на ний;
2) пе ре хі д ність — па си в ний (пе ре хі д не діє сло-

во) чи ак ти в ний (не пе ре хі д не діє сло во);
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1. При слі в ни ки, утво ре ні та ким чи ном, по вніс-
тю збе рі га ють усі пра во пи с ні осо б ли во с ті при-
кме т ни ко вих чи діє при к ме т ни ко вих ос нов: ту-
ман ний — ту ман но, не вбла ган ний — не вбла ган но, 
ша ле ний — ша ле но, блі до-ро же вий — блі до-ро же во.

2. Як що при слі в ни ки утво ре но від які с них при-
кме т ни ків, що ма ють сту пе ні по рі в нян ня, то й во-
ни теж ма ють сту пе ні по рі в нян ня, які тво рять ся 
так са мо, як і в при кме т ни ків: гли бо ко — гли б ше, 
най гли б ше; бли зь ко — бли ж че, най бли ж че; ви со-
ко — ви ще, най ви ще; по га но — гі р ше, най гі р ше; ту-
го — ту гі ше, най ту гі ше.

3. Щоб не сплу ту ва ти при слі в ни ків на -е з при-
кме т ни ка ми се ре д ньо го ро ду, тре ба па м’я та ти, 
що при кме т ни ки, як пра ви ло, по яс ню ють імен-
ник і від по ві да ють на пи тан ня яке?, а при слі в ни-
ки по яс ню ють діє сло во і від по ві да ють на пи тан ня 
як? На при клад, у сло во спо лу чен нях до б ре ска за-
но, най кра ще зро бив, до в ше їха ти — сло ва до б ре, 
най кра ще, до в ше — при слі в ни ки, бо від по ві да ють 
на пи тан ня як?; а в сло во спо лу чен нях до б ре сло-
во, най кра ще по ба жан ня, до в ше ко ро ми с ло по ді б-
ні за зву чан ням сло ва — при кме т ни ки, бо від по ві-
да ють на пи тан ня яке?

124. ПРА ВО ПИС ПРИ СЛІ В НИ КІВ,
УТВО РЕ НИХ ПО ЄД НАН НЯМ
ПРИ Й МЕН НИ КА З РІ З НИ МИ
ЧА С ТИ НА МИ МО ВИ
Чи ма ло при слі в ни ків утво ри ло ся по єд нан ням 

при й мен ни ка з рі з ни ми са мо стій ни ми ча с ти на ми 
мо ви.

При слі в ни ки, утво ре ні по єд нан ням при й мен-
ни ка з імен ни ком, ко ли ш ньою ко ро т кою фо р мою 
при кме т ни ка, чи с лі в ни ком, за ймен ни ком, при-
слів ни ком, зви чай но пи шуть ся ра зом. На при клад:

1) вго ру, зго ри, на па м’ять, на при кі н ці, по під-
ві кон ню, вдо с ві та, вно чі, над ве чір, до ве р ху, вдо ма, 
поча с ти, без ві с ти, до ще н ту, зро ду, спід ло ба, за-
пані бра та, вру ко паш;

2) від да в на, во с тан нє, до пі з на, до чи с та, за ви д-
на, за мо ло ду, зга ря чу, зда в на, зда ле ку, злі ва, зрі д-
ка, на су хо, на чи с то, на шви д ку, по про сту, по ти ху, 
спов на, спра ва, спро с та;

3) впе р ше, вп’я те, вдвоє, утри чі, вче т ве ро, во д-
но, за од но, на троє, на ше с те ро, утрьох, уп’я тьох, 
по оди нці, по дві чі, по три чі;

4) пе ре д у сім, по тім, вні чию, на сті ль ки, на ві що;

7) при слі в ни ки умо ви — за якої у мо ви?: бе з-
у мо в но, при на гі д но, без пе ре ч но, за ко но мі р но, ви па-
д ко во.

2. При слі в ни ки в ре чен ні най ча с ті ше бу ва ють 
рі з ни ми об ста ви на ми. На при клад: Знов ба чу я зем-
лю ко ха ну у ди мі, у дзво ні за ліз, де клі ті ле тять 
без на с тан но ство ла ми то вго ру, то вниз (В. Со-
сю ра). Тут при слі в ник знов ви сту пає об ста ви ною 
ча су, без на с тан но — об ста ви ною спо со бу дії, вго ру, 
вниз — об ста ви на ми мі с ця.

Крім то го, при слі в ни ки мо жуть бу ти:
1) при су д ка ми (в бе з о со бо вих ре чен нях): Зо-

ря но, ти хо в про с то рі (О. Гон ча р.);
2) вста в ни ми сло ва ми: І най ви ща, по-мо є му, 

кра са — це кра са ві р но с ті (О. Гон чар);
3) іно ді озна чен ня ми: На ли в ся все світ по в но ти 

і спо гля дає сам се бе. Але йо го чи ясь ру ка на два пе-
ре сі кає: на світ вго рі і світ вни зу (П. Ти чи на).

3. За по хо джен ням при слі в ни ки — не од но рі д-
на ча с ти на мо ви. Тіль ки не ве ли ка гру па їх — пе р-
вин ні: тут, там, то ді, зав жди, де, як, скрізь, те пер 
то що. Ре ш та при слі в ни ків по хо дять від від мі ню-
ва них по в но зна ч них ча с тин мо ви: імен ни ка (зго-
ри, зав ча су, по пе ре ду, гу р том, жаль), при кме т ни-
ка (ра діс но, зле г ка, по-но во му), чи с лі в ни ка (впе р ше, 
на двоє, уче т ве ро), за ймен ни ка (ні за що, по тім, зов-
сім, по-мо є му), діє сло ва (не хо тя, хви лю юче) або 
по єд нан ня рі з них ча с тин мо ви (бо со ніж, обі руч, 
во д но раз, на сам пе ред, ми мо хідь). Як при слі в ни ки 
ви ко ри с то ву ють ся й де які спо лу чен ня слів — при-
слі в ни ко ві спо лу чен ня (раз у раз, час від ча су, кі-
нець кі н цем, на сві та н ку, в ці ло му, ні за що ні про що, 
ні в сих ні в тих, ку ди за вгод но).

4. Пра во пис при слі в ни ків до сить скла д-
ний. Біль шість їх пи шеть ся ра зом, про те є й та кі, 
що пи шуть ся че рез де фіс, че рез два де фі си, дво ма 
або й бі ль ше сло ва ми, на при клад: удо сві та, на сві-
тан ку, раз у раз, ра но-вра н ці, ко ли-не-ко ли, з да в-
ніх-да вен.

123. ПРА ВО ПИС ПРИ СЛІ В НИ КІВ НА -О, -Е, 
УТВО РЕ НИХ ВІД ПРИ КМЕ Т НИ КІВ
ТА ДІЄ ПРИ К МЕ Т НИ КІВ
Ча с ти на при слі в ни ків утво ри ла ся від при кме-

т ни ків та діє при к ме т ни ків за до по мо гою су фі к са 
-о, рі д ше -е: ба дьо рий — ба дьо ро, чи с тий — чи с то, 
га ря чий — га ря че, зди во ва ний — зди во ва но, за хо п-
лю ючий — за хо п лю юче.
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зав жди пи шеть ся бу к ва и. Ви ня ток ста но вить при-
слі в ник по-ла ти ні.

Три при слі в ни ки при кме т ни ко во го по хо джен-
ня пи шуть ся окре мо, а са ме: в ос но в но му, в ці ло му, 
в се ре д ньо му.

3. З-по між при слі в ни ків, утво ре них по єд нан-
ням при й мен ни ка з чи с лі в ни ком, окре мо пи шуть-
ся тіль ки при слі в ни ки ти пу по од но му, по двоє, 
по троє, по че т ве ро, а че рез де фіс — по-пе р ше, по-
дру ге, по-тре тє і т. ін.

4. Окре мо пи шеть ся при й мен ник з при слі в ни-
ком тіль ки в то му ра зі, як що при слі в ник має зна-
чен ня імен ни ка: на від мін но (на від мін ну оці н ку), 
не від кла дай на за в т ра (на за в т ра ш ній день).

5. При слі в ни ки, що пи шуть ся ра зом або че рез 
де фіс, слід від рі з ня ти від од но зву ч них спо лу чень 
при й мен ни ка з імен ни ка ми, по вни ми при кме т ни-
ка ми, чи с лі в ни ка ми та за ймен ни ка ми, які пи шуть-
ся окре мо.

На при клад, у ре чен ні За яких пів го ди ни спе ре-
ду за ма я чи ли ві т ря ки на го рі (А. Го ло вко) йдеть-
ся про пред мет — го ру, бо між при й мен ни ком 
і імен ни ком мо ж на вста ви ти при кме т ник: на ви-
со кій го рі; до імен ни ка мо ж на по ста ви ти пи тан-
ня на чо м у? А в ре чен ні Там, на го рі, вже на пе в-
не вжи ва ють усіх за хо дів, щоб вря ту ва ти ша х ту 
і лю дей, які ли ши лись під зе м лею (О. До н че н ко) ма-
є мо спра ву з при слі в ни ком, бо сло во на го рі не на-
зи ває ні яко го кон к ре т но го пред ме та, а тіль ки вка-
зує на мі с це (де?).

По рі в няй те ще ре чен ня: На дво рі ви д но, як 
удень: мі сяць сто їть се ред не ба (І. Не чуй-Ле виць-
кий). — В день та кий роз цві тає ве с на на зе м лі і зе-
м ля уби ра єть ся зран ня (В. Со сю ра); Ми ко ла ви ско-
чив че рез ві к но на двір. — Мо ло дий Дже ря пе ре йшов 
са док і по за ха тою по ве р нув на двір (І. Не чуй-Ле-
виць кий); Ди в ля чись на цю ви со ту збо ку, він ні ко ли 
не уяв ляв со бі, що во на та ка ве ли ка (О. Гон чар). — 
Зда ле ка, з бо ку Дніп ра, до но сить ся бе зу пин ний 
глу хий гу р кіт зе м с на ря да (О. До в же н ко); Че р во на 
за гра ва по же жі якось по-но во му осві ти ла мою ду-
шу (О. До в же н ко).— По но во му ру с лу по те к ло від-
те пер до не ць ке жит тя (О. Гон чар); Хо ди ли уп’я-
тьох на роз шу ки ву гіл ля, те р п ля че ри ю чи ча д ний 
лі ло вий шлак (М. Ба жан).— У п’я тьох ві к нах шко-
ли ще го рі ло сві т ло.

5) від ни ні, від то ді, до те пер, за ба га то, на за в ж-
ди, на за в т ра, пі с ля за в т ра, по всю ди.

Про те є від хи лен ня від цьо го пра ви ла:
1. Ча с ти на при слі в ни ків (при слі в ни ко ві спо-

лу чен ня), утво ре них по єд нан ням при й мен ни ка 
з імен ни ком, пи шеть ся окре мо. Це зу мо в ле не тим, 
що во ни ще не зо всім втра ти ли своє імен ни ко ве 
зна чен ня; по рі в няй те: без ві до ма — без мо го ві до ма; 
на ска ку — на всьо му ска ку; за дня — за бі ло го дня; 
до пут тя — до яко гось пут тя.

Сю ди на ле жать та кі при слі в ни ко ві спо лу чен-
ня: без ві до ма, без жа лю, без кі н ця, без кі н ця-краю, 
без краю, без ла ду, без лі ку, без ме ти, без на мі ру, без 
пут тя, без слі ду, без сма ку, без сум ні ву, без уга ву, 
без упи ну, в го с ті, в за ти ш ку, в мі ру, в на го ро ду, в но-
гу, в об мін, в по зи ку, в ці ло с ті, до бі са, до впо до би, 
до гу р ту, до ді ла, до за ги ну, до за пи тан ня, до краю, 
до кри х ти, до ла ду, до ли ха, до ли ця, до мі ри, до но-
ги, до обі ду, до ос та н ку (але: на ос та н ку), до па ри, 
до пня, до по ба чен ня, до по ри, до пут тя, до ре-
чі, до ре ш ти (але: вре ш ті), до сма ку (але: всмак), 
до сме р ті, до сна ги, до сьо го дні, до ча су, за дня, 
за ра ху нок, за сві т ла, з бо лю, з до му (але: до до му), 
з-за ко р до ну, з краю в край, з пе ре ля ку, з ра до с ті, 
з роз го ну, на бі гу, на біс, на ва гу, на ве с ну (але: на-
ве с ні), на ви бір, на ви гляд, на ви д но ті, на ви плат, 
на від чай, на ві ку, на га муз, на го ло ву, на ди во, на доб-
ра ніч, на до звіл лі, на жаль, назло, на зра зок (але: на-
при клад), на льо ту, на мить, на ні що (але: ні на що), 
на око, на по ру ки, на про щан ня, на ра дість, на ра-
до щах, на ру ку, на са мо ті, на сві та н ку, на ска ку, 
на сла ву, на сло во, на со вість, на со ром, на хо ду, 
на шко ду, на ща с тя, над си лу (але: на си лу), не з ру-
ки, ні на гріш, під бо ком, під го ру, під си лу, по за ко ну, 
по змо зі, по зна ку, по мо ж ли во с ті, по пра в ді, по си лі, 
по со ві с ті, по су сід с т ву, по су ті, по че р зі, по щи ро-
с ті, у ви гля ді, у ви со чінь, уві сні, у ві чі (але: увіч), 
у по міч, че рез си лу.

Два при слі в ни ки, утво ре ні від імен ни ків, пи-
шуть ся че рез де фіс: на-го ра і по-ла ти ні.

2. Як що при слі в ник утво ре но від по в но го при-
кме т ни ка (або за ймен ни ка) на -ому (-ему) при єд-
нан ням до ньо го при й мен ни ка по, то він пи шеть ся 
че рез де фіс: по-но во му, по-се р йо з но му, по-мо є му, 
по-ін шо му, по-ук ра їн сь ко му, по-ба ть ків сь ко му, 
по-за я чо му, по-ла тин сь ко му. Де які з цих при слі-
в ни ків мо жуть ма ти фо р му на -и: по-ук ра їн сь ки, 
по-ба ть ків сь ки, по-за я чи, по-во в чи. У них у кін ці 
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хто з на-, ка з на-, будь-, -не будь, пи шуть ся че рез 
де фіс: хто з на-де, ка з на-зві д ки, будь-як, будь- ко-
ли, де-не будь, ку ди-не будь.

2. При слі в ни ки, утво ре ні за до по мо гою ча с ток 
аби-, де-, -сь, ні-, ані-, що-, пи шуть ся ра зом: аби-
як, аби ку ди, де ко ли, десь, ні де, ні ко ли, ані тро хи, 
ані як, що дня, що день, що ро ку, що ра зу, що си ли.

Але ча с т ка що пи шеть ся окре мо в та ких ви па д-
ках: що дру гий день, що день бо жий, тіль ки що, по-
ки що.

3. При слі в ни ки з не мо жуть пи са ти ся ра зом, 
як що не вжи то в ро лі пре фі к са, і окре мо, як що 
не є за пе ре ч ною ча с т ко ю. Це не рі д ко за ле жить від 
то го, який зміст хо че пе ре да ти ав то р. По рі в няй-
те: Во да зно си ла пліт, і не ле г ко бу ло при ста ти 
до бе ре га — Смі ли ві ші, ки ну лись на ко за ка, та го-
лі руч не лег ко бу ло йо го взя ти. Ви б ра ти ся, од нак, 
із тем ної, по кру че ної та ву зь кої чо р то риї бу ло не-
ле г ко — Ді до ві Ов сі є ві не лег ко да ва ло ся зро би ти 
лад і спо кій (М. Ко цю бин сь кий).

ПРИЙ МЕН НИК

127. ЗНА ЧЕН НЯ І СКЛАД ПРИ Й МЕН НИ КІВ
При й мен ни ком на зи ва єть ся слу ж бо ва ча с ти-

на мо ви, яка ра зом із від мі н ко ви ми за кін чен ня ми 
імен ни ків (або за ймен ни ків) слу жить для ви ра-
жен ня під ря д них зв’я з ків між сло ва ми в ре чен ні.

На при клад, у ре чен ні Там то по лі у по лі на во лі 
(за хід со н це за об рій по ніс) з буй ним ві т ром сва-
во ль ним і ди ким стру н ко рвуть ся ку дись в да ле-
чінь (П. Ти чи на) без слів у, на, за, з, в обі йти ся 
не мо ж на: во ни хоч не ма ють са мо стій но го зна чен-
ня, про те вка зу ють на зв’я з ки між по в но зна ч ни ми 
сло ва ми.

1. За по хо джен ням при й мен ни ки по ді ля ють-
ся на:

1) пе р вин ні: без, в, від, для, до, з, за, на, над, 
під, по, при, про, ра ди, че рез;

2) вто рин ні, утво ре ні від пе р вин них при й мен-
ни ків: за д ля, за ра ди, з-під, з-по під, з-по за, з-про-
між, із-за, по за, що до;

3) від при с лі в ни ко ві: бли зь ко, вна слі док, всу пе реч, 
впо довж, вслід, до вко ла, за мість, кру гом, на се ред, на-
вк ру ги, на впро ти, на пе ре до дні, на вко ло, на зу стріч, 
осто ронь, оба біч, по пе рек, по зад, пі с ля, по руч, по ряд, 
від по ві д но до, за ле ж но від, згі д но з то що;

125. ПРА ВО ПИС СКЛА Д НИХ
І СКЛА ДЕ НИХ ПРИ СЛІ В НИ КІВ
1. При слі в ни ки, утво ре ні від під ря д них сло во-

спо лу чень, пи шуть ся ра зом: бо си ми но га ми — бо со-
ніж, обо ма ру ка ми — обі руч, в рі з ні бо ки — врі з но біч, 
на шви д ку ру ку — на шви д ку руч, в один час — вод но-
час, на са мий пе ред — на сам пе ред, по вся кий час — 
по вся к час, не сам хо тів — не са мо хіть, з по ча т ку 
ві ку — спо кон ві ку, має бу ти — ма буть; чим дуж, 
чим раз, чи м с ко ріш.

Але в кі ль кох при слі в ни ко вих спо лу чен нях усі ча-
с ти ни пи шуть ся окре мо: у сто крат (хоч сто крат); 
тим ча сом (хоч тим ча сом як), все од но, все рі в но.

При слі в ник ге ть-чи с то пи шеть ся че рез де фіс.
2. При слі в ни ки, утво ре ні по вто рен ням тих са-

мих си но ні мі ч них або ан то ні мі ч них не змін них 
слів, пи шуть ся че рез де фіс: ле д ве-ле д ве, да леко-
дале ко, ра но-вра н ці, да в ним-да в но, по вік-ві ків, 
вреш ті-решт, зро ду-ві ку, ти ш ком-ни ш ком, сяк-
так, бі льш-менш, ви ди мо-не ви ди мо.

Де які з них пи шуть ся че рез два де фі си, а са ме: 
пліч-о-пліч, віч-на-віч, всьо го-на-всьо го, як-не-як, 
де-не-де, де сь-не-десь, ко ли-не-ко ли, хоч-не-хоч, 
будь-що-будь.

Три при слі в ни ки пи шуть ся окре мо й че рез де-
фіс: з да в ніх-да вен, з ді да-пра ді да, без кі н ця-кра ю.

3. При слі в ни ко ві спо лу чен ня, утво ре ні по вто-
рен ням то го са мо го імен ни ка, чи с лі в ни ка чи за ймен-
ни ка в рі з них від мі н ках з при й мен ни ком або без ньо-
го, пи шуть ся окре мо — дво ма і бі ль ше сло ва ми: день 
у день, рік у рік, раз у раз, раз по раз, ніч крізь ніч, час 
від ча су, раз від ра зу, раз за ра зом, день при дні, від ра-
н ку до ве чо ра, з бо ку на бік, з дня на день, з ро ду в рід, 
з кі н ця в кі нець, кі нець кі н цем, один по од но му, один 
за од ним, один оди н цем, од ним од но, сам на сам.

При слі в ни ки пліч-о-пліч, віч-на-віч, всьо го-на-
всьо го пи шуть ся че рез де фі си то му, що тут по вто-
рю єть ся та са ма за сти г ла фо р ма сло ва (ро до вий 
від мі нок), а не рі з ні, як, ска жі мо, у спо лу чен ні 
раз у раз, де ма є мо по єд нан ня на зи в но го від мі н ка 
із зна хі д ним, або в спо лу чен ні кі нець кі н цем, де по-
єд на но на зи в ний від мі нок з ору д ним.

126. ПРА ВО ПИС ПРИ СЛІ В НИ КІВ,
УТВО РЕ НИХ ЗА ДО ПО МО ГОЮ ЧА С ТОК
Як і не озна че ні за ймен ни ки, де які при слі в ни ки 

тво рять ся за до по мо гою ча с ток.
1. При слі в ни ки, утво ре ні за до по мо гою ча с ток 
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Так са мо, щоб уни к ну ти важ ко го для ви мо ви 
збі гу зву ків, ви ко ри с то ву ють ся ва рі а н ти при й мен-
ни ків з, із і зі, під і пі ді, над і на ді, пе ред і пе ре ді: 
при йшов з ін сти ту ту — при йшов із те а т ру — при-
йшов зі шко ли; під на ми — пі ді мно ю.

2. При й мен ник по в укра ї н сь кій мо ві вжи ва-
єть ся в не ба га тьох ви па д ках: пі шов по во ду, за груз 
по кі с точ ки, чи ни ти по пра в ді, ви д но по очах, чер го-
вий по шко лі. Про те ча сом йо го вжи ва ють не до ре-
ч но: «прий шов по спра ві», «ві д п ра вив по по шті», 
«по остан ній мо ді», «пі д ру ч ник по ма те ма ти ці», 
«по йо го ви ні», «ста ло ся по не дба ло с ті», «зу пи н ка 
по ви мо зі» і по д. Тре ба: при йшов у спра ві, від пра-
вив по штою, за остан ньою мо дою, під ру ч ник з ма-
те ма ти ки, з йо го ви ни, ста ло ся че рез не дба лість, 
зу пи н ка на ви мо гу то що.

Пі с ля при й мен ни ка по імен ник ста виться в міс-
це во му від мі н ку: зв’я за ти по ру ках і ногах (а не 
«по ру кам і но гам»), уда ри ли по ко нях (а не «по ко-
ням») то що.

3. Пі с ля слів пе ре тво рю ва ти ся, хво рі ти, хво-
рий, ба га тий вжи ва єть ся при й мен ник на зі зна хі-
д ним від мі н ком: пе ре тво рю ва ти ся на па ру, хво рий 
на грип. Але іно ді при й мен ник на не пра ви ль но 
вжи ва ють у сло во спо лу чен ні «го во ри ти на укра ї н-
сь кій мо ві», тре ба: го во ри ти укра ї н сь кою мо во ю.

4. Для по зна чен ня при бли з ної кі ль ко с ті чо гось 
вжи ва ють при й мен ни ки бли зь ко, ко ло: бли зь ко пер-
шої го ди ни (але не «бі ля пер шої го ди ни»), бли зь ко 
кі ло гра ма, ко ло по лу д ня. При й мен ник бі ля вжи-
ва єть ся ли ше для по зна чен ня мі с ця: бі ля Дніп ра. 
У цьо му зна чен ні мо ж на вжи ва ти й при й мен ни ки 
бли зь ко, ко ло: бли зь ко Дніп ра, ко ло Дніп ра.

129. ПРА ВО ПИС ПРИ Й МЕН НИ КІВ
1. При й мен ни ки від імен ни ків, за ймен ни ків, 

при кме т ни ків, чи с лі в ни ків пи шуть ся окре мо. 
Про те не слід їх сплу ту ва ти з пре фі к са ми, які пи-
шуть ся ра зом: без до ро ги — без до ріж жя, при бе-
ре зі — при бе ре ж ний, у ве чір — уве че рі, з-під ша п-
ки — спід ло ба, по під ві к на ми — по під ві кон ню. Між 
при й мен ни ком та ін шою ча с ти ною мо ви мо ж на 
вста ви ти озна чен ня, між пре фі к сом і на сту п ною 
ча с ти ною сло ва цьо го зро би ти не мо ж на.

2. Скла д ні при й мен ни ки, утво ре ні від пе р вин-
них за до по мо гою при й мен ни ка з (із), пи шуть ся 
че рез де фіс: з-за, із-за, з-по за, з-над, з-по над, з-під, 
з-по під, з-по між, з-про між, з-се ред, з-по се ред.

4) ві ді мен ни ко ві: край, кі нець, ко ло, пе ред, про-
тя гом, шля хом, за до по мо гою, під час, в на пря мі до, 
на шля ху до, у зв’я з ку з, в си лу, вна слі док, в ре зуль-
та ті то що;

5) від діє слі в ні: за вдя ки, ви клю ча ю чи, не зва жа-
ю чи на.

2. За бу до вою при й мен ни ки бу ва ють (тут вра-
хо ву єть ся кі ль кість не тіль ки ко ре нів, а й вза га лі 
скла до вих ча с тин):

1) про с ті: без, в, до, крізь, під, кру гом, бли зь ко, 
про ти, край, кі нець, ко ло;

2) скла д ні (скла да ють ся з двох чи бі ль ше ча-
с тин і пи шуть ся ра зом або че рез де фіс): за д ля, 
з-по за, з-між, із-за, по під, що до, всу пе реч, до вко ла, 
поруч, по ряд;

3) скла де ні (пи шуть ся дво ма і бі ль ше сло ва ми): 
від по ві д но до, за ле ж но від, згі д но з, під час, у зв’я з ку 
з, не зва жа ю чи на.

3. При й мен ни ки по єд ну ють ся з імен ни ка ми 
(або за ймен ни ка ми) в не пря мих від мі н ках, при-
чо му де які з них по єд ну ють ся тіль ки з од ним від-
мі н ком (без, від, до, крізь, про, при, бі ля, на вко ло, 
на зу стріч), де які — з дво ма (на, над, пе ред, під, по), 
а то й з трьо ма (в, з, за, між).

При й мен ни ки сто ять пе ред імен ни ка ми і мо-
жуть від ді ля ти ся від них при кме т ни ка ми або за-
ймен ни ка ми, які ви сту па ють у ро лі озна чень: 
до ха ти, до рі д ної ха ти, до сво єї ха ти. Ли ше кі ль-
ка при й мен ни ків мо жуть сто я ти і пі с ля імен ни-
ків; Лей те нант ози р ну в ся по ряд ку ра ди (Іван Ле); 
Дру ж на і гу ч на ді во ча пі с ня ли ну ла нам на вздо-
гін (Ю. Смо лич).

128. ДЕ ЯКІ ОСО Б ЛИ ВО С ТІ
ВЖИ ВАН НЯ ПРИ Й МЕН НИ КІВ
1. Вжи ва ю чи ва рі а н ти при й мен ни ка у та в, слід 

уни ка ти на сам пе ред збі гу го ло сних, по тім — збі гу 
при го ло с них (при цьо му будь-яка па у за сприй ма-
єть ся як при го ло с ний): був у ме не — бу ли в ме не; 
во к зал у Ки є ві — во к зал в Оде сі; був у кла сі — був 
в ау ди то рії; ве чо рі ло, у кі м на ті ста ло те м ні ти — 
ста ло те м ні ти в кі м на ті.

Пе ред сло вом, на по ча т ку яко го є зву ки в, ф 
в рі з но му по єд нан ні (хв, св, сф і по діб.), як пра ви-
ло, вжи ва єть ся у, не за ле ж но від то го, на який звук 
за кін чу єть ся по пе ре днє сло во: бу ли у ві в то рок, 
две рі у фойє, на пи са но у тво рі.
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до го лов но го, про те не є спо лу ч ни ком — це при-
слі в ник, бо вка зує на мі ру озна ки і від по ві дає 
на пи тан ня якою мі рою?; сло во що — від но с ний 
за ймен ник, бо в ре чен ні ви сту пає за мість імен ни-
ка со ло вей і від по ві дає на пи тан ня хто? Але в ре-
чен ні Сьо год ні я та кий ве се лий, що мо ло ді ти хо чу 
знов (В. Со сю ра) сло во що — спо лу ч ник, бо не від-
по ві дає на жо д не за питан ня.

За бу до вою спо лу ч ни ки бу ва ють:
1) про с ті: і, а, бо, та, чи, що, як, хоч;
2) скла д ні: як що (як + що), як би (як + би), 

щоб (що + б), або (а + бо), про те, за те, ні би, не на-
че, на чеб то;

3) скла де ні: та й, або й, ко ли б, то му що, так що, 
че рез те що, не зва жа ю чи на те що, не тіль ки… 
а й, як… так і, хоч… але.

131. РОЗ РЯ ДИ СПО ЛУ Ч НИ КІВ
ЗА ЗНА ЧЕН НЯМ І СПО СО БОМ ВЖИ ВАН НЯ
І. За зна чен ням роз рі з ня є мо спо лу ч ни ки су ря-

д ні, під ря д ні і по яс ню ва ль ні.
1. Су  ря  д  н і спо лу ч ни ки з’єд ну ють од но рід-

ні чле ни ре чен ня або рі в но пра в ні ре чен ня, на-
при клад: Пра в да, я зі гну в ся в бу рі жит тьо вій, 
і тре м тить остан нє ли с тя мо їх мрій, але в се р-
ці й до сі ще во гонь па лає, і ру ка то ко б зу, то ме ча 
три має (О. Олесь).

Се ред су ря д них спо лу ч ни ків ви ді ля є мо:
а) єд на ль ні: і (й), та (в зна чен ні і), та кож, 

і… і, ні… ні, як… так і, не тіль ки… а й;
б) про ти ста в ні: а, але, та (в зна чен ні але), за те, 

про те, од нак, все ж;
в) роз ді ло ві: або, чи, або… або, чи… чи, то… то, 

не то… не то, чи то… чи то.
2. Пі д  ря  д  н і спо лу ч ни ки при єд ну ють під ря д-

ні ре чен ня до го ло вно го, на при клад: Тре ба до кла с-
ти всіх зу силь, щоб пе ре тво ри ти ото чен ня на лі п-
ше, як що во но від ста ле, або ж са мо му до рі в ня ти ся 
йо му, як що від став сам (О. Гон чар).

До під ря д них на ле жать спо лу ч ни ки що, як, щоб, 
як би, як що, хоч, хай, бо, то му що, че рез те що, для 
то го щоб, да р ма що, не зва жа ю чи на те що, тим ча-
сом як, хоч… але, хоч… все ж, чи, мов, не мов, не мов-
би то, на че, не на чеб то, ні би то що.

До під ря д них спо лу ч ни ків на бли жа ють ся за 
сво їм зна чен ням спо лу ч ни ки таж, тож, адже.

3. По яс ню ва  ль ні спо лу ч ни ки вжи ва ють ся при 
уто ч ню ва ль них сло вах, на при клад: Ци та ти із дум 

Скла д ні при й мен ни ки, утво ре ні від пе р вин них 
без при й мен ни ка з (із), пи шуть ся ра зом: за ра ди, 
за д ля, по за, по над, по під, по між, про між, що до 
(але що ж до).

3. Скла д ні при й мен ни ки при слі в ни ко во го по-
хо джен ня пи шуть ся ра зом (як і від по ві д ні при-
слі в ни ки): всу пе реч спо ді ва н кам, услід за го но ві, 
до вко ла во г ни ща, по се ред до ро ги, оба біч шо се, на-
пе ре кір зне го дам, на зу стріч бу рі, по руч ме не, на-
при кі н ці дня, вна слі док пе ре жи вань.

Про те від при слі в ни ків, які пи шуть ся ра зом, 
слід від рі з ня ти од но зву ч ні спо лу чен ня при й мен-
ни ків з імен ни ка ми, що ма ють при со бі до да ток 
у ро до во му від мі н ку і пи шуть ся окре мо, на при-
клад: вглиб (при слі в ник) — в глиб ві ків (спо лу чен-
ня при й мен ни ка з імен ни ком глиб, при яко му є до-
да ток у ро до во му від мі н ку ві ків); вбік — в бік річ ки, 
все ре ди ні — в се ре ди ні ре чен ня, зсе ре ди ни — з се ре-
ди ни роз ді лу, збо ку — з бо ку то ва ри шів, скраю — 
з краю по ля, спо ча т ку — з по ча т ку ро ку.

4. Окре мо пи шуть ся та кі скла де ні при й мен ни ки, 
як: від по ві д но до, за ле ж но від, згі д но з, в на пря мі до, 
на шля ху до, у зв’я з ку з, за до по мо гою, в си лу, в ре-
зуль та ті (але вна слі док), під час, не зва жа ючи на.

СПОЛУЧ НИК

130. ЗНА ЧЕН НЯ І СКЛАД СПО ЛУ Ч НИ КІВ
Спо лу ч ни ком на зи ва єть ся слу ж бо ва ча с ти на 

мо ви, яка слу жить для по єд нан ня між со бою од-
но рі д них чле нів ре чен ня або ре чень.

На при клад, у ре чен ні Зе м ле рі д на! Мо зок мій 
сві т ліє і ду ша ні ж ні шою стає, як твої спо ді ва н ки 
і мрії у жит тя вли ва ють ся моє (В. Си мо не н ко) 
слу ж бо ві сло ва і, як — спо лу ч ни ки, бо пе р ше і по-
єд нує два про с ті ре чен ня, як при єд нує під ря д не 
ре чен ня до го ло вно го, дру ге і спо лу чає два од но рі-
д ні чле ни ре чен ня.

Од нак по ді б ні сло ва мо жуть бу ти і не спо-
лу ч ни ка ми. Так, у ре чен ні Дру ж ній че ре ді і вовк 
не стра ш ний (Нар. творчість). сло во і — ча с т ка, 
а не спо лу ч ник, бо во но ні чо го не по єд нує, тіль-
ки слу жить для під си лен ня ска за но го і має та ке ж 
зна чен ня, як на віть. А в ре чен ні Ні ко ли я не знав, 
як тя ж ко жить без со ло в’я, що в пі с ні аж тре м-
тить тіль цем сво їм ма ле нь ким і га ря чим (М. Риль-
сь кий) сло во як, хоч і при єд нує під ря д не ре чен ня 
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від рі з ня ти від од но зву ч них по єд нань са мо стій них 
слів (за ймен ни ків або при слі в ни ків) з ча с т ка ми, 
при й мен ни ка ми то що: та ж, те ж, то ж, як би, 
як що, що б, про те, за те, при то му, при чо му. Спо-
лу ч ни ки не є чле на ми ре чен ня і не від по ві да ють 
на жо д не пи тан ня, а са мо стій ні сло ва ви сту па ють 
чле на ми ре чен ня і від по ві да ють на ті чи ін ші пи-
тан ня.

По рі в ня є мо два ре чен ня: Щоб при йш ло на зем-
лю спо ді ва не ща с тя, тре ба ве ли кої пра ці (М. Ко-
цю бин сь кий); Що б не ро бив, ро би тіль ки най кра-
ще (І. Куль сь ка). У пер шо му ре чен ні сло во щоб 
не є чле ном ре чен ня, от же, це спо лу ч ник. У дру го-
му ре чен ні до слів що б мо ж на по ста ви ти пи тан ня 
що?, во ни за мі ню ють ся по в но зна ч ни ми сло ва ми 
яку б ро бо ту, от же, це не спо лу ч ник, а по єд нан ня 
за ймен ни ка що з ча с т кою б.

Ві зь ме мо ще два при кла ди: Да ле ка, не без пе ч на 
путь, — гей, не зва жай, ма т ро се! Таж хви лі при-
яз но гу дуть, мі ц ні, на дій ні тро си (М. Риль сь кий); 
Вно чі все та ж де ко ра ція сві ту: мо ре, ве р ши ни 
гір, мі сяць (О. Гон чар). У пер шо му ви па д ку сло-
во таж — спо лу ч ник, бо на жо д не пи тан ня са ме 
по со бі не від по ві да є. У дру го му ви па д ку сло ва 
та ж від по ві да ють на пи тан ня як а?, ви сту па ють 
озна чен ням, тоб то це за ймен ник та з ча с т кою ж, 
а не спо лу ч ник.

3. Спо лу ч ник мо ж на за мі ни ти си но ні мі ч ним 
спо лу ч ни ком, а з од но зву ч ним по єд нан ням ін ших 
ча с тин мо ви цьо го зро би ти не мо ж на.

У ви щена ве де них при кла дах спо лу ч ник щоб 
мо ж на за мі ни ти си но ні мі ч ним спо лу ч ни ком аби, 
спо лу ч ник таж за мі ню єть ся си но ні мом адже. 
Зі сло ва ми що б, та ж цьо го зро би ти не вда є ть ся.

Мо ж ли ві та кі си но ні мі ч ні за мі ни спо лу ч ни-
ків (си но ні мі ч ні спо лу ч ни ки по да но в ква д ра т них 
ду ж ках):

1) таж — адже: Таж [адже] ми з то бою ко лись 
бу ли то ва ри ші (Ле ся Укра ї н ка). По рівняйте: Та ж 
[та са ма] ду м ка і ме ні не да ва ла спо кою;

2) тож — то му: Жит тя та ке ко ро т ке — 
тож [то му] спі ші мо ро би ти до б ро (О. До в же н-
ко). По рів няй те: Не грай ся хлі бом — то ж [це ж] 
бо гріх! (М. Риль сь кий);

3) теж — та кож: Ру са л ка… зни кає в ту ма ні. 
По те р ча та теж [та кож] зни ка ють (Ле ся Укра-
їн ка). По рів няй те: На те ж [для то го ж] і щу ка 
в мо рі, щоб ка рась не дрі мав (Нар. творчість);

та з пі сень без му зи ч но го їх офо р м лен ня, тоб то без 
ме ло дії, ба га то втра ча ють (М. Риль сь кий).

До по яс ню ва ль них на ле жать спо лу ч ни ки тоб-
то, себ то, або, чи (у зна чен ні ін ак ше ка жу чи, тоб-
то), а са ме, як-от, як.

II. За спо со бом вжи ван ня спо лу ч ни ки по ді ля-
ють ся на:

1) оди ни ч ні (і, та, або, чи, щоб, як, мов) — вжи-
ва ють ся тіль ки між дво ма од но рі д ни ми чле на ми 
ре чен ня або між дво ма ре чен ня ми, на при клад: Хай 
кві т не зла го да і пра ця на всіх по лях, у всіх се р цях, 
щоб у тру ді свя тім зма гать ся, а не в за гар б ни ць-
ких бо ях (М. Риль сь кий);

2) по вто рю ва ні (і… і, ні… ні, ані… ані, або… або, 
чи… чи, то… то) — по вто рю ють ся два або бі ль ше 
ра зів під ряд при од но рі д них чле нах ре чен ня або 
ре чен нях, на при клад: Він не бо я в ся ані ре ву бу рі, 
ані гу р ко ту гро мів (І. Фра н ко); Хо чу ба чи ти, зна-
ти, чу ти, і лю би ти, й тво ри ти кра су (Л. Пе р во-
май сь кий). Тре ба ма ти на ува зі, що і та й — це той 
са мий спо лу ч ник, тіль ки в рі з но му зву чан ні);

3) па р ні (не тіль ки… а й, як… так і, хо ч … а ле, 
хоч… все ж) — вжи ва ють ся дво ма ча с ти на ми при 
двох рі з них од но рі д них чле нах ре чен ня або ре чен-
нях, на при клад: Не тіль ки го ме рів сь кий епос, але 
й тра ге дії Ес хі ла, Со фо к ла, Ев рі пі да по бу до ва ні 
на на род них мі фах (М. Риль сь кий). Хоч по га ний 
тин, та за ти ш но за ним (Нар. творчість).

132. ПРА ВО ПИС СПО ЛУ Ч НИ КІВ
1. Скла д ні спо лу ч ни ки, утво ре ні по єд нан ням 

рі з них слів із ча с т ка ми або при й мен ни ка ми, зви-
чай но пи шуть ся ра зом, а са ме:

1) з ча с т кою же (ж): адже, от же, таж, тож, 
отож, та кож, теж, ніж, аніж; але: все ж, бо ж, 
або ж, адже ж, але ж (тут ча с т ка ж ще не втра ти-
ла сво єї під си лю ва ль ної фу н к ції);

2) з ча с т кою би (б): як би, мов би, не мов би, ні би, 
на чеб, не на чеб, щоб; але: хоч би, хо ча б, ко ли б;

3) з ча с т кою то: мов би то, не мов би то, ні би то, 
на чеб то, не на чеб то, тоб то, це б то; але: ко ли б то, 
як би-то, тим-то;

4) з ча с т кою що: як що, то що, або що; але: 
дарма що;

5) з при й мен ни ка ми: про те, за те, при то му, 
при тім, при чо му, при чім, за тим що.

2. Скла д ні спо лу ч ни ки таж, теж, тож, як-
би, як що, щоб, про те, за те, при то му, при чо му слід 
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дру ж ба, а не зне на висть і не по не во лен ня (О. До в-
же н ко) ви ра жає за пе ре чен ня.

Ча с т ки в ре чен ні вжи ва ють ся пе ре ва ж но із сти-
лі с ти ч ною ме тою — для уви ра з нен ня ду м ки.

За сво їм зна чен ням і вжи ван ням ча с т ки по ді ля-
ють ся на кі ль ка груп.

І. Ча с т ки, які на да ють окре мо му сло ву (чи сло-
во спо лу чен ню) пе в но го сми с ло во го від ті н ку:

1. Пі д си  лю ва  ль но-ви  д і  ль н і — вжи ва ють ся 
для під си лен ня або ви ді лен ня окре мих слів у ре-
чен ні: на віть, тіль ки, ли ше (лиш), всьо го-на-всьо го, 
хоч, хо ча б, при най м ні, аж, же (ж), — та ки, — то, 
все, ще, вже, вже й, і, та, со бі, о, ой. На при клад: Мо-
вч ки йдуть чу ма ки бі ля во зів, не го мо нять по між 
со бою, не по гу ку ють на во лів на віть (М. Ко цю-
бин сь кий); Та ска жи ме ні, дру же, на що все в жит-
ті при хо дить тіль ки то ді, ко ли ми пе ре ста є мо ба-
жа ти цьо го? (Ю. Янов сь кий); О лю ди, лю ди, свою 
ду шу не за ми кайте на за м ки! (П. Ти чи на).

Слід від рі з ня ти під си лю ва ль но-ви ді ль ні ча ст ки 
від од но зву ч них спо лу ч ни ків тіль ки, хоч, хо ча б, аж, 
і, та (які з’єд ну ють од но рі д ні чле ни або ре чен ня), 
за ймен ни ків все, со бі, при слі в ни ків ча су ще, уже, 
тіль ки (які ви сту па ють чле на ми ре чен ня і, от же, від-
по ві да ють на пе в ні пи тан ня). На при клад, у ре чен ні 
Зе м ля, зда єть ся, аж го рить (М. Ста ри ць кий) сло-
во аж — під си лю ва ль на ча с т ка, а в ре чен ні Ві ють 
ві т ри, ві ють буй ні, аж де ре ва гнуть ся (І. Ко т ля рев-
сь кий) сло во аж — спо лу ч ник, при єд нує під ря д не 
ре чен ня. У ре чен ні Ста рий Яки ме н ко оже нив си на, 
та та ку-то вже не ві с точ ку со бі взяв, що й не ска за-
ти (Мар ко Во в чок) сло ва вже, й — під си лю ва ль ні 
ча с т ки, а в ре чен ні Уже і со неч ко зі йш ло, уже й за-
йш ло, сме р ка ти ста ло (Т. Ше в че н ко) сло во уже — 
при слі в ник (від по ві дає на пи тан ня ко ли?), сло во 
і (й) — сполуч ник.

2. Уто ч  ню ва  ль н і — вка зу ють на мі ру то ч но с-
ті або пра в ди вість по від ом лен ня: са ме, як раз, спра-
в ді, то ч но, вла с не, рі в но, май же, при бли з но, десь, 
мало не, тро хи не, ле д ве не, ле д ве чи, на вряд чи, ні би, 
на че, мов, мов би, не мов би, бу цім. На при клад: Рі в но 
о п’я тій Ма рій ка про ки ну лась від дзві н ка бу ди ль-
ни ка (О. До н че н ко); Зли ва три ва ла май же го ди-
ну (М. Тру б ла ї ні); Ба ш тан жо в тіє по над яром, ку-
рінь без ве р хий ні би спить (М. Риль сь кий).

Ча с т ки то ч но, рі в но, при бли з но то що слід від рі-
з ня ти від од но зву ч них при слі в ни ків, які в ре чен ні 
ви сту па ють об ста ви на ми. На при клад: Сніг па дав 

4) щоб — аби: Не смій ся з дру го го, щоб [аби] то-
бі не бу ло то го (Нар. творчість). По рів няй те: Все 
од но, що б [яке б ли хо] не ста лось, ми не роз лу чи-
мось (Ле ся Укра ї н ка);

5) як би — ко ли б: Як би [ко ли б] знав, де впав, 
то й со ло м ки б під ос лав (Нар. творчість). По рів-
няй те: Як би [з якою б си лою] не кру ти ла ху р то ви-
на, бли с не про мінь — кри га роз тає (З. Гон ча рук);

6) про те — од нак: Не ра дий хрін те р ту ш ці, 
а про те [од нак] на ко ж ній тан цює (Нар. твор-
чість). По рів няй те: Мо ви про те [про цю спра ву] 
в нас не бу ло;

7) за те — але: Взи м ку хо ло д но, за те [але] ко-
ма рі не ку са ють (Нар. твор чість). По рів няй те: 
За те [за цю особ ли вість] ми лю би мо свою Ба ть-
ків щи ну, що во на — своя;

8) при то му (при тім) — до то го ж: За мо ї ми 
ві до мо с тя ми, во ни в са ду і при то му [до то го ж] 
в най кра що му на строї (І. Ми ки те н ко). По рів няй-
те: Я при то му [при цій по дії] не був і ні чо го ска за-
ти про це не мо жу;

9) при чо му (при чім) — і то: Сто ка р бо ва н ців 
за ши ла йо му ма ти в під кла д ку піджа ка, при чо му 
[і то] за ши ла си ро вою ни т кою (Гри го рій Тю тюн-
ник). По рів няй те: На р тал кру тить го ло вою, при 
чо му [в цей час, при цьо му] кай да ни сти ха бря ж-
чать (Ле ся Укра ї н ка).

4. У скла де них спо лу ч ни ках, утво ре них по єд-
нан ням са мо стій них слів, усі скла до ві ча с ти ни пи-
шуть ся окре мо: так що, то му що, че рез те що, для 
то го щоб, з то го ча су як, в мі ру то го як, з тим щоб, 
да р ма що, пі с ля то го як, та й; але ча с т ко во ра зом: 
тим ча сом як, не зва жа ю чи на те що.

ЧАС ТКА

133. ЗНА ЧЕН НЯ І СКЛАД ЧА С ТОК
Ча с т ка ми на зи ва ють ся слу ж бо ві сло ва, які на-

да ють ре чен ню чи окре мо му сло ву пе в но го сми с-
ло во го або емо цій но го від ті н ку.

На при клад, ча с т ка ж у ре чен ні Роз ка жи, роз-
ка жи ме ні, по ле: що ж те пер нам з то бою ро би-
ти? (П. Ти чи на) до по ма гає ви ді ли ти пи та ль ний 
за ймен ник що. Ча с т ка мов у ре чен ні По ві т ря — 
мов при в’я лий тру нок (П. Ти чи на) вка зує на уяв-
ний, по рі в ня ль ний ха ра к тер тве р джен ня, а ча с т ка 
не в ре чен ні Ру ші єм і мі рою жит тя є до б ро, а не зло, 
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ца рів, ка тів люд сь ких! (Т. Ше в че н ко); Так го ді 
спать! ви хо дь те на до ро гу! (П. Ти чи на).

5. Ок ли  ч  н і — вжи ва ють ся для офо р м лен ня 
окли ч них ре чень: що за, що то за, ну й. На при клад: 
Що за зо ло та у вас ди ти на! Ну й день!

III. При єд  н у  ва  ль ні — вка зу ють на пе в-
ний зв’я зок між ви сло в лю ван ня ми: теж, та кож, 
до того ж, ще й, адже, от же, тож, зна чить, так, 
то (бі ль шість цих ча с ток мо же ви сту па ти в ро лі 
спо лу ч ни ків). На при клад: О мо ре, мо ре! ти собі нур-
ту єш. Так при хи лись до нас і про жит тя про наше 
ти по чуй (П. Ти чи на). За йди у лю то му чи в кві т ні, 
то хліб і сіль зав жди на впіл (А. Ма лишко).

IV. Сло во тво р ч і і  фор мо тво р ч і — ви ко-
ну ють роль пре фі к сів, су фі к сів та пост фі к сів, але 
від рі з ня ють ся від них тим, що мо жуть пи са ти ся 
окре мо, че рез де фіс або при єд ну ва ти ся до за кін-
чен ня, на при клад: аби хто — аби з ким, де який — 
де з яким, ні що — ні в чо му, що дня — що дру го го 
дня, будь-ко ли, знав би, хай жи ве, чийсь — чи йо-
гось, вчи ти ся — вчи ш ся.

До сло во тво р чих на ле жать ча с т ки аби-, де-, -сь, 
ка з на-, хто з на-, будь-, -не будь, ні-, що-, на при клад: 
аби що, де хто, якийсь, ка з на-зві д ки, хто з на- ку ди, 
будь-де, ко ли-не будь, ні який, що ро ку.

Ко ли ш ня за пе ре ч на ча с т ка не на була зна чен ня 
пре фі к са: не ща с тя, не до брий, не на ви діти.

До фор мо тво р чих на ле жать ча с т ки би, б (за їх 
до по мо гою утво рю єть ся умо в ний спо сіб: ска-
зав би, зра ді ла б); хай, не хай (за їхньою до по мо гою 
утво рю єть ся на ка зо вий спо сіб: хай від по вість, хай 
при йдуть); -ся (за її до по мо гою утво рю ють ся зво-
ро т ні діє сло ва: вми ва ю ся, три во жать ся).

134. ПРА ВО ПИС ЧА С ТОК
Ча с т ки зі сло ва ми в ре чен ні пи шуть ся по-рі з-

но му: най ча с ті ше — окре мо, рі д ше — че рез де фіс 
або ра зом.

1. Окре мо від ін ших слів пи шеть ся пе ре ва ж на 
бі ль шість ча с ток, зо к ре ма й ча с т ки же (ж), би (б), 
вка зі в ні то, ось, он.

Про те в скла ді спо лу ч ни ків та ін ших ча с ток 
ці остан ні не ви ді ля ють ся як ча с т ки і пи шуть ся ра-
зом, на при клад: от же, ая к же, таж, тож, отож, 
атож, теж, авжеж, як би, щоб, мов би, не мов би, 
ні би, не на чеб, не мов би то, ні би то, не на чеб то, тоб-
то, ось де, он де.

без ше ле с но й рі в но (М. Риль сь кий). Тут сло во рів-
но — при слі в ник.

Ча с т ки мов, не мов, мов би, ні би, на че тре ба від-
рі з ня ти від од но зву ч них спо лу ч ни ків, які при єд-
ну ють під ря д не ре чен ня до го ло вно го. На при клад: 
За цві ла в до ли ні че р во на ка ли на, ні би за смі я лась 
ді в чи на-ди ти на (Т. Ше в че н ко). Тут сло во ні би — 
під ря д ний спо лу ч ник.

3. Вк а  зі  в н і — слу жать для то го, щоб при-
ве р ну ти ува гу до яко гось пред ме та, яви ща: то, 
ото, от, це, оце, ось, ось де, он, он де, ген, во но. На-
при клад: То ве р та ють ся ти та ни чо р ної зе м лі. 
«Це вас, — ка же, — Со неч ко ве с ня неє ві та є». Он по-
бли зу те че ти хе нь кий Стри жень (П. Ти чи на).

II. Ча с т ки, які вжи ва ють ся для офо р м лен ня рі з-
них ви дів ре чень — роз по ві д них (стве р джу валь них 
і за пе ре ч них), пи та ль них, спо ну ка ль них, окли ч них:

1. Стве р д жу  ва  ль н і — ви сту па ють за мін ни-
ка ми стве р джу ва ль них ре чень або під си лю ють їх: 
так, еге, еге ж, авжеж, ая к же, атож, ага, га разд. 
На при клад: Авжеж, та кий у нас ве деть ся зви-
чай (Ле ся Укра ї н ка); Так! Не зго ден з від ки дан ням 
ре а ль но го зе м но го сві ту (П. Ти чи на).

Стве р джу ва ль ну ча с т ку так слід від рі з ня ти 
від при слі в ни ка так. На при клад, у ре чен ні Так, 
як ска зав він, то так і зро би ли оби д ва сло ва так 
є при слі в ни ка ми, бо від по ві да ють на пи тан ня як?

2. За  пе ре ч  н і — вжи ва ють ся в за пе ре ч них ре-
чен нях або за мі ню ють їх: не, ні, ані. На при клад: Ні, 
кра ще ні ко ли не роз ди в ля тись, з чо го зроб ле не те, 
що нам до впо до би (М. Ко цю бин сь кий).

Як що ні по вто рю єть ся при од но рі д них чле нах 
ре чен ня, то це — спо лу ч ник. По рі в няй те: Ні, ма-
мо, то не бу ря, чи та ла я: то флот. І ні пла не ти, 
ні со н ця не ма ють пра ва зу пи нить ся (П. Ти чи на). 
У пер шо му ре чен ні ні — це ча с т ка, у дру го му ні — 
по вто рю ва ний су ря д ний спо лу ч ник.

3. Пи та  ль н і — вжи ва ють ся для офо р м лен-
ня пи та ль них ре чень або в ро лі са мо стій них за-
пи тань: чи, хі ба, не вже, що за, га, та ну. На при-
клад: Чи ж моя ру ка здри г не, що йде би тись без 
озброї? (П. Ти чи на); Хі ба від до б ра ки да лю ди на 
рі д ну сто ро ну і йде між чу жі лю ди на їх ро би ти, 
їм слу жи ти? (Па нас Ми р ний).

4. Спо н у  к а  ль н і — на да ють ви сло в лю ван ню 
рі з них від ті н ків по ба жан ня, на ка зу, про сь би, за бо-
ро ни, за кли ку до дії: бо дай, го ді, ну, да вай, на, -бо, 
-но. На при клад: Бо дай ка ти їх по сти на ли, отих 
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Ви гу ки в мо ві ви сту па ють за мін ни ка ми ре чень. 
Їх нє ж кон к ре т не зна чен ня ве ли кою мі рою за ле-
жить від кон текс ту, си ту а ці ї. На при клад, ві зь ме мо 
ви гук ну: Ну! по їде мо на Но сі в ку! Чо тир на д цять 
во в ків ко лись за на ми гна лись! — Ну, Пе т ре Іва но-
ви чу! Не вже та ки чо тир на д цять?! Ну, пі ш ли, син-
ку, пі ш ли… (Ос тап Ви ш ня). У пер шо му при кла ді 
ви гук ну при бли з но озна чає «Ви рі ше но!»; у дру-
го му — «Та що ви ка же те?!»; у тре тьо му — «Го ді 
ба ри ти ся».

За зна чен ням ви гу ки по ді ля ють ся на:
1) емо цій ні — ви ра жа ють по чут тя, на стрій, пе-

ре жи ван ня, стан лю ди ни, її ста в лен ня до рі з них 
явищ дій с но с ті: о, ой, ах, ех, ай, ух, ой лише нь ко, 
ой ле ле, тьху, фу, цур, ов ва, от то бі й раз, отож 
то й є, де ж пак, сла ва Бо гу;

2) спо ну ка ль ні — ви ра жа ють на каз, спо ну кан-
ня або слу жать за со бом при ве р нен ня чи є їсь ува ги: 
геть, го ді, ну, цить, тсс, ги ля, ки ць-киць, ціп-ціп, агуш, 
тпру, вйо, соб, ца бе, ану те, ану мо, гей, агов, ал ло;

3) за сти г лі фо р му ли спі л ку ван ня — ви ра жа-
ють при ві тан ня, про щан ня, про ба чен ня, по дя ку, 
по ба жан ня, лай ку то що: до б ри день, при віт, до по-
ба чен ня, на до б ра ніч, про щай те, про ба ч те, да руй-
те, дя кую, спа си бі, ща с ли во, по ма гай бі, будь ла с ка, 
про шу, бі г ме, цур то бі;

4) зву ко на слі ду ва ль ні сло ва — від тво рю ють рі-
з ні зву ки при ро ди, тва рин, ма шин то що: ку-ку, ку-
ку рі ку, няв, му-у-у, ш-ш-ш, дзень, тік-так, бах.

136. НА ПИ САН НЯ ВИ ГУ КІВ
ТА ОСО Б ЛИ ВО С ТІ ВЖИ ВАН НЯ ЇХ
1. Ви гу ки, що пе ре да ють по вто рю ва ні або про-

тя ж ні зву ки, пи шуть ся че рез де фіс: ой-ой-ой, ай-
ай-ай, ну-ну, гав-гав, ня-а-ав, ф’ю-у-у-у.

Ви гу ки ти пу ле ле, ле леч ко, ци ть те, ов ва, ку ку рі-
ку, ку д ку дак, бух, та рах, ба бах то що, які не пе ре да-
ють по вто рю ва них чи про тя ж них зву ків, пи шуть-
ся ра зом. Про те як що тре ба пе ре да ти про тя ж ність, 
то й ці ви гу ки мо жуть пи са ти ся че рез де фіс: І ра п-
том: — Б-б-ба-бах! (Ос тап Ви ш ня). Б’єть ся, сто-
г не, зі тхає мо ре!. Бу-ух!. бу-ух!. бу-ух! (М. Ко-
цю бин сь кий).

У ви гу ках будь ла с ка, до по ба чен ня, на до б ра ніч, 
оце так, отим то й ба, от то бі й на і по дібні усі 
скла до ві ча с ти ни пи шуть ся окре мо.

Ви гу ки ану, ану мо, ану те пи шуть ся од ним сло-
во м.

2. Че рез де фіс пи шуть ся ча с т ки -бо, -но, під-
си лю ва ль но-ви ді ль ні -то, -от, -та ки і сло во тво р чі 
ка з на-, хто з на-, будь-, -не будь. На при клад: слу-
хай-бо, ска жи-но, який-бо ти, тіль ки-но, як би-
то, то му-то, тим-то, отак-то, все-та ки, пі шов-
таки, ка з на-ко ли, будь-як, де-не будь.

Про те ці са мі ча с т ки пи шуть ся окре мо:
1) як що між сло вом і ча с т кою є ча с т ка же (ж), 

би (б): ска жи ж бо, як би ж то, все ж та ки, ко ли б то;
2) як що між ча с т кою і сло вом є при й мен ник: 

ка з на про ко го, будь з яким;
3) як що ча с т ка та ки сто їть пе ред сло вом, яке 

во на під си лює: та ки пі шов, та ки ве ли кий;
4) як що то є вка зі в ною, а не під си лю ва ль ною 

ча с т кою, по рі в няй те: Да ле кі дзво ни гу ча ли в яс но му 
по ві т рі ти хо і ме ло дій но, і зда ва ло ся, що то дзве-
нить зо ло то со н ця (М. Ко цю бин сь кий); Ота-
ка-то на ша сла ва, сла ва Укра ї ни (Т. Ше в че н ко); 
у пер шо му ре чен ні то — вка зі в на, у дру го му то — 
під си лю ва ль на ча с т ка.

3. Ра зом пи шуть ся сло во тво р чі ча с т ки аби-, 
де-, -сь, ні-, що- і фор мо тво р ча ча с т ка -ся (-сь), 
на при клад: аби я кий, де хто, щось, ні ко ли, що го ди-
ни, що дня, що до.

Про те ці ча с т ки пи шуть ся окре мо, як що між ни-
ми й сло ва ми є ін ші сло ва: аби до ко го, де про що, 
ні з чим, що дві го ди ни, що не день, що ж до.

Ча с т ка що пи шеть ся окре мо, як що во на сто їть 
пі с ля сло ва, до яко го від но сить ся: тіль ки що, по-
ки що, да р ма що, ле д ве що.

4. За пе ре ч на ча с т ка не з усі ма ча с ти на ми мо-
ви пи шеть ся окре мо: Ти вже не бунт, ми не ра би: 
ти план стра ш ної бо ро ть би; Ми не ва га є мось; хи-
тан ня ще не до би то. Ми вста нем; ми ж не оди но-
кі; Адже це уже не ди в но, що ми тве р до, су про ти-
в но, вла д но уста єм (П. Ти чи на); О, не да ре м но, ні, 
в сте пах гу ли га р ма ти (В. Со сю ра).

За пе ре ч ну ча с т ку не слід від рі з ня ти від пре фі-
к са не-, за до по мо гою яко го тво рять ся но ві сло ва 
і який пи шеть ся ра зом (див. пра во пис не з рі з ни-
ми ча с ти на ми мо ви).

ВИГУК

135. ЗНА ЧЕН НЯ ВИ ГУ КІВ І ГРУ ПИ ЇХ
Ви гу ки — це сло ва, що ви ра жа ють емо ції 

та спо ну кан ня, не на зи ва ю чи їх, а та кож від тво-
рю ють не чле но роз ді ль ні зву ки.



чу д ні (М. Ба жан); А ді в чи на, Пе т ре, їй-пра во, не-
по га на (А. Го ло вко).

Іно ді ви гу ки мо жуть ви сту па ти чле на ми ре-
чення:

1) у ро лі при су д ка: За ри да ла Ка те ри на та бух 
йо му [ба ть ко ві] в но ги (Т. Ше в че н ко);

2) у ро лі під ме та: Ти ся чо го ло се «у ра!» по ко ти-
ло ся бе ре гом (О. Гон чар);

3) у ро лі до да т ка: Не ка жи «гоп», по ки не пе ре-
ско чиш (Нар. творчість).

У та ко му ра зі ви гу ки не від ді ля ють ся роз ді-
ло ви ми зна ка ми від ін ших чле нів ре чен ня. Во ни 
можуть ли ше бра ти ся в ла п ки.

Че рез де фіс пи шуть ся ви гу ки їй-бо гу, їй-бо, їй-
пра во, ану-ну.

2. Ви гу ки вжи ва ють ся ли ше в роз мо в но му 
й ху до ж ньо му сти лях.

Ви гу ки в ре чен ні зви чай но сто ять від о со б ле но 
і від чле нів ре чен ня ві до кре м лю ють ся ко мою або 
зна ком окли ку: А він ди вивсь у ві ко н це, ди вивсь і за-
спі вав… Ах, що то за пі с ня бу ла! (Ма р ко Во в чок); 
Ех! Ех! Ех! Ррраз! Ррраз! За ка б лу ка ми! За ка б лу-
ка ми! По зли д нях, по гір кій, по ци ган сь кій до лі за-
каб лу ка ми! (Ос тап Ви ш ня).

Як що ви гук ужи то в се ре ди ні ре чен ня, він ви ді-
ля єть ся з обох бо ків ти ре, рі д ше — ко ма ми: І ра п-
том він — о ле ле! — у сті ні по ба чив две рі ще якісь 
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По-дру ге, ці сло ва по ви нні гра ма ти ч но при сто-
су ва ти ся од не до од но го. На при клад, щоб об’єд на-
ти при кме т ник ви со кий з імен ни ком со с на, тре ба 
в при кме т ни ку змі ни ти рід: ви со ка со с на.

Сми с ло ве й гра ма ти ч не об’єд нан ня двох або 
бі ль ше по в но зна ч них слів на зи ва єть ся сло во спо-
лу чен ням.

На при клад, та кі по єд нан ня слів, як ра ді с ний на-
стрій, ду ма ти про лю дей, ве с на і лі то, — це сло во-
спо лу чен ня, бо тут об’єд на ні за пе в ни ми пра ви ла ми 
по в но зна ч ні сло ва. Про те не є сло во спо лу чен ням 
по єд нан ня слу ж бо во го сло ва (при й мен ни ка, спо-
лу ч ни ка, ча с т ки) з по в но зна ч ним: у шко лі, не зва-
жа ю чи на дощ, тіль ки вдень, май же го ди ну.

Сло во спо лу чен ня бу ва ють ле к си ч ні (стій кі) 
й син та к си ч ні (ві ль ні).

1. Ле к си ч ні сло во спо лу чен ня іс ну ють у мо ві 
в го то во му ви гля ді і зав жди на зи ва ють од не по нят-
тя: на но сі за ру ба ти (за па м’я та ти), і вдень і вно чі 
(по стій но), ку ря ча слі по та (хво ро ба очей), Чо р не 
мо ре (гео гра фі ч на на зва).

У ре чен ні во ни ви сту па ють як один член. На-
при клад, у ре чен ні Дя дь ки го мо ні ли со бі та ла ма ли 
го ло ви, ку ди то їм ви па де їха ти (Гри го рій Тю тюн-
ник) дру гий при су док не сло во ла ма ли, а стій ке 
сло во спо лу чен ня ла ма ли го ло ви, тоб то «на п ру же-
но ду ма ли».

2. Син та к си ч ні сло во спо лу чен ня, на від мі ну від 
ле к си ч них, тво рять ся в про це сі мо в лен ня, і кож не 
сло во в них збе рі гає своє ле к си ч не зна чен ня: іти 
по лем, роз мо в ля ти з бра том, ба ть ко і ма ти.

Як що в сло во спо лу чен ня об’єд ну ють ся сло ва 
з да ле ким ле к си ч ним зна чен ням, мо же ви ни к ну-
ти ме та фо ра: сві чі ка ш та нів, клю чі від ща с тя, со н це 
смі є ть ся.

Від ре чен ня сло во спо лу чен ня від рі з ня єть ся 
тим, що во но не має ін то на ції, вла с ти вої ре чен ню, 
і не є оди ни цею спі л ку ван ня (тоб то са мо по со бі 
ще не пе ре дає ні якої ду м ки). Сло во спо лу чен ня 
є бу ді ве ль ним ма те рі а лом для ре чен ня.

Роз діл ІІ І. СИН ТА К СИС І ПУН К ТУ А ЦІЯ

137. ЗА ВДАН НЯ СИН ТА К СИ СУ
І ПУН К ТУ А ЦІЇ
Сло ва са мі со бою, як ві до мо, ще не ста но в лять 

мо ви. Щоб ви ра зи ти ни ми якусь ду м ку, їх тре ба 
по в’я за ти в ре чен ня.

На при клад, ма є мо на бір по в но зна ч них слів: 
зга я ний, час, кінь, не до гна ти. Во ни ще не ви ра жа-
ють ні якої ду м ки. Але ми об’єд ну є мо їх за пе в ни ми 
пра ви ла ми спо ча т ку в сло во спо лу чен ня: не до же-
неш (чо го?) ча су, ча су (яко го?) зга я но го, не до-
же неш (як?) і ко нем. По тім ці сло во спо лу чен ня 
за пе в ною схе мою об’єд ну є мо в ре чен ня і та ким 
чи ном ви сло в лю є мо ду м ку: Зга я но го ча су і ко нем 
не до же неш (Нар. тво р чість).

Су ку п ність пра вил тво рен ня сло во спо лу чень 
і ре чень на зи ва єть ся син та к си сом. Є син та к сис 
сло во спо лу чен ня і син та к сис ре чен ня.

Син та к си сом на зи ва ють та кож на у ку, яка ви-
вчає ці пра ви ла.

Щоб пе ре да ти на пись мі ін то на цій ні та ін ші 
осо б ли во с ті ре чен ня, крім букв, ви ко ри с то ву ють 
та кож рі з ні роз ді ло ві зна ки: кра п ку, ко му, ти ре, 
дво кра п ку то що.

Су ку п ність пра вил ужи ван ня роз ді ло вих зна-
ків на пись мі на зи ва єть ся пун к ту а ці є ю.

Пун к ту а ці єю на зи ва ють та кож са мі роз ді ло ві 
зна ки.

СЛО ВО СПО ЛУ ЧЕН НЯ

138. ПО НЯТ ТЯ ПРО СЛО ВО СПО ЛУ ЧЕН НЯ
Перш ніж скла с ти ре чен ня, сло ва по трі б-

но об’єд на ти па ра ми, тоб то в сло во спо лу чен ня. 
І це ро бить ся не будь-як, а за пе в ни ми пра ви ла ми.

По-пе р ше, ці сло ва ма ють під хо ди ти од не до од-
но го за сво їм зна чен ням. На при клад, мо ж на об’єд-
на ти сло ва вро д ли ва і ді в чи на, кри ча ти і го ло сно, 
те п лий і со ня ч ний, але не по єд ну ють ся між со бою 
сло ва вро д ли ва і ху с т ка, кри ча ти і яс к ра во, те п лий 
і мо ро з ний.



99

3) роз ді ло вий — ви ра жа єть ся за до по мо гою 
роз ді ло вих спо лу ч ни ків або, чи, то… то: ба ть ко 
або ма ти; то хо ло д но, то жа р ко.

Су ря д ні сло во спо лу чен ня є бу ді ве ль ним ма-
те рі а лом для ре чень. У ре чен ня во ни вхо дять 
як од но рі д ні чле ни: Ми мрі я ли, що у сі м’ї і в шко-
лі тве р ди ня мо ви, сві т ла і стру н ка, ко лись уста-
не — кни га сло в ни ка, жи ві на род ні ра до щі і бо-
лі  (М. Риль сь кий).

140. ПІД РЯ Д НІ СЛО ВО СПО ЛУ ЧЕН НЯ
Сло ва в під ря д но му сло во спо лу чен ні об’єд на-

ні між со бою як гра ма ти ч но не рі в но пра в ні: од-
не — го ло вне, дру ге — за ле ж не.

Від го ло вно го сло ва ста вить ся пи тан ня, за ле ж-
не — від по ві дає на по ста в ле не пи тан ня: по го жий 
ра нок (го ло вне сло во — ра нок, від ньо го ста ви мо 
пи тан ня який?; за ле ж не — по го жий, во но від по-
ві дає на по ста в ле не пи тан ня); до по ма га ти ба ть-
кам (го ло вне — до по ма га ти, від ньо го ста ви мо пи-
тан ня ко м у?; за ле ж не — ба ть кам, во но від по ві дає 
на по ста в ле не пи тан ня). Та кий зв’я зок між сло ва-
ми на зи ва єть ся під ря д ним.

За рол лю в ре чен ні під ря д ні сло во спо лу чен ня 
по ді ля ють ся на пре ди ка ти в ні і не пре ди ка ти в ні.

1. Пре ди ка ти в ні під ря д ні сло во спо лу чен ня 
явля ють со бою по єд нан ня під ме та з при су д ком 
і ви ко ну ють у ре чен ні роль син та к си ч но го центру: 
ма ма по про си ла, брат не се, уч ні ви вча ти муть.

Де які мо во зна в ці по єд нан ня під ме та й при су д-
ка не вва жа ють сло во спо лу чен ням на тій під ста-
ві, що во но, мо в ляв, є ре чен ням. Але, по-пе р ше, 
не ко ж не по єд нан ня під ме та з при су д ком є ре чен-
ням, як, на при клад, спо лу чен ня ді в чи на по ба чи ла 
аж ні як не є ре чен ням, бо до цих слів, щоб во ни 
ста ли ре чен ням, ще тре ба до да ти при най м ні сло-
ва, які б від по ві да ли на пи тан ня ко го? що?. По-
дру ге, на віть ви слів Я ду маю не в ко ж ній мо в ній 
си ту а ції бу де ре чен ням. Як що ко гось за пи ту ють: 
Про що ти ду ма єш? — а той від по ві дає: Я ду маю — 
то це ще не ре чен ня, а ли ше йо го ча с ти на, бу ді-
ве ль ний ма те рі ал для ре чен ня, яке в цій си ту а ції 
мо г ло б зву ча ти, ска жі мо, так: Я ду маю про за в т-
ра ш ній день.

2. Не пре ди ка ти в ні під ря д ні сло во спо лу чен ня 
в ре чен ні вхо дять або тіль ки до гру пи під ме та, або 
тіль ки до гру пи при су д ка: вто м ле на ма ма, по про-
си ла до по мо г ти, до по мо г ти їй.

3. Син та к си ч ні сло во спо лу чен ня, утво ре ні 
з двох по в но зна ч них слів, на зи ва ють ся про с ти ми: 
лі т ній день, ха та край се ла, син і доч ка.

Син та к си ч ні сло во спо лу чен ня, утво ре ні з трьох 
і бі ль ше по в но зна ч них слів, на зи ва ють ся скла д ни-
ми: со ня ч ний лі т ній день; че пур на ха та край се ла; 
ба ть ко, ма ти, син і доч ка. Скла д ні сло во спо лу чен-
ня мо ж на роз кла с ти на про с ті.

4. Сло ва в сло во спо лу чен ні об’єд ну ють ся або 
як рі в но пра в ні, або як не рі в но пра в ні. Від по ві д но 
до цьо го сло во спо лу чен ня бу ва ють су ря д ні і під-
ря д ні.

139. СУ РЯ Д НІ СЛО ВО СПО ЛУ ЧЕН НЯ
Су ря д не сло во спо лу чен ня — це сми с ло ве 

й гра ма ти ч не по єд нан ня двох або бі ль ше по в но-
зна ч них слів як гра ма ти ч но рі в но пра в них.

У де яких по сі б ни ках за пе ре чу єть ся на яв ність 
су ря д них сло во спо лу чень. Про те во ни від по ві да-
ють усім ви мо гам, які ста в лять ся до сло во спо лу-
чень.

Сло ва в су ря д но му сло во спо лу чен ні по ви нні 
бу ти од но го пла ну за зна чен ням: яб лу ні і гру ші, чи-
та ти й пи са ти, лі т ній і осін ній. Іно ді це мо жуть 
бу ти ан то ні ми: ра дість і сум, пра цю ва ти й від по-
чи ва ти, вра н ці й уве че рі. Але не мо ж на по єд ну ва ти 
су ря д ним зв’я з ком рі з но пла но ві за зна чен ням сло-
ва: «со с ни і де ре ва», «пра цю ва ти і ши ти», «лі т ній 
і ра ні ш ній».

Між сло ва ми в су ря д но му сло во спо лу чен ні іс-
нує гра ма ти ч ний зв’я зок, який ви ра жа єть ся спо-
лу ч ни ка ми (не обо в’я з ко во) і ко ор ди на ці єю: імен-
ни ки ста в лять ся в од но му від мі н ку (з ба ть ком 
і ма ті р’ю, а не «з ба ть ком і ма те рі»), діє сло ва — 
в од ній осо бі й чи с лі (ре ве та сто г не, а не «ре вуть 
та сто г не»), при кме т ни ки — в од но му ро ді, чи с лі 
та від мі н ку (па ху ча й ні ж на, а не «па ху ча й ні ж но-
го») то що.

Між сло ва ми в су ря д но му сло во спо лу чен ні ви-
ни ка ють та кі ви ди су ря д но го зв’я з ку:

1) єд на ль ний — ви ра жа єть ся за до по мо гою єд-
на ль них спо лу ч ни ків і, та (= і), ні… ні, не тіль ки… 
а й, як… так і або без них: со н це і мі сяць; ти хий, 
ла гі д ний;

2) про ти ста в ний — ви ра жа єть ся за до по мо гою 
про ти ста в них спо лу ч ни ків а, але, та (=але), про-
те, за те, од нак, все ж або без них: не мі сяць, а со н-
це; сві тить, та не гріє; не хо ло д но — жа р ко;
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На при клад, у сло во спо лу чен ні лю бов до ба ть-
кі в щи ни за ле ж не сло во до ба ть кі в щи ни сто їть у ро-
до во му від мі н ку. Хоч би як ми не змі ню ва ли фо р-
му го ло вно го сло ва лю бов (лю бо ві, з лю бо в’ю, про 
лю бов), від мі нок за ле ж но го сло ва (до ба ть кі в щи-
ни) від то го не змі ни ть ся. От же, тут за ле ж не сло во 
при єд на не до го ло вно го спо со бом ке ру ван ня.

При при ля ган ні в ро лі за ле ж но го ви сту пає сло-
во, яке не змі ню єть ся (при слі в ник, діє при с лі в ник 
або не озна че на фо р ма діє сло ва). До го ло вно го во-
но при єд ну єть ся ли ше за змі с том.

На при клад, у сло во спо лу чен нях при їхав удо-
сві та, гли бо ко за ду ма ний, ду же яс к ра вий за ле ж ні 
сло ва ви ра же ні при слі в ни ка ми удо сві та, гли бо ко, 
ду же; спі ва є мо йду чи — діє при с лі в ни ком йду чи; 
кли чуть ве че ря ти — не озна че ною фо р мою діє сло-
ва ве че ря ти. От же, тут за ле ж ні сло ва при єд на ні 
до го ло вних спо со бом при ля ган ня.

142. СКЛА Д НІ ВИ ПА Д КИ
КЕ РУ ВАН НЯ
1. У по бу до ві сло во спо лу чень, осо б ли во з під-

ря д ним зв’я з ком ке ру ван ня, най ви ра з ні ше про-
яв ля ють ся на ці о на ль ні осо б ли во с ті мо ви. На-
при клад, укра ї н сь кою мо вою слід ка за ти дя кую 
вам (а не «дя кую вас»), кни ж ка укра ї н сь кою мо-
вою (а не «кни ж ка на укра ї н сь кій мо ві»), так са-
мо про ба ч те ме ні, до три ма ти сло ва, ово ло ді ва ти 
знан ня ми, опа но ву ва ти на у ку, учи ти ся ре ме с ла, 
смі я ти ся з не вда хи, ста ло ся че рез не об ере ж ність, 
від пра ви ти по штою то що.

2. Пі с ля при кме т ни ків у ви що му сту пе ні, якщо 
да лі йде по рі в нян ня, обо в’я з ко во вжи ва ють-
ся при й мен ни ки від, за або спо лу ч ник ніж: ва ж-
чий від оло ва, до ро ж чий за зо ло то, си ль ні ший, ніж
страх.

3. Пі с ля при кме т ни ків ти пу ба га тий, ску пий, 
хво рий то що пе ред імен ни ком вжи ва єть ся при й-
мен ник на: ба га тий на ко ри с ні ко па ли ни, ску пий 
на сло ва, шви д кий на язик, хво рий на грип.

4. При чи с лі в ни ках два, три, чо ти ри імен ник 
сто їть у на зи в но му від мі н ку мно жи ни: два то ва-
ри ші, три дні, чо ти ри кі ло гра ми. А при чи с лі в ни ку 
пів то ра імен ник сто їть у ро до во му від мі н ку од ни-
ни: пів то ра ро ку, пів то ра кі ло ме т ра.

5. Пі с ля при й мен ни ка по імен ник вжи ва єть-
ся в мі с це во му від мі н ку: орі є н ту ва ти ся по зір ках, 
вид но по очах.

За ле ж но від то го, якою ча с ти ною мо ви ви ра же-
не го ло вне сло во, не пре ди ка ти в ні під ря д ні сло во-
спо лу чен ня бу ва ють:

1) імен ни ко ві: за хід со н ця, ти хий ве чір;
2) при кме т ни ко ві: во г кий від ро си, ду же вда лий;
3) чи с лі в ни ко ві: три то по лі, сім бра тів;
4) за ймен ни ко ві: ко ж ний з нас;
5) діє слі в ні: ко си ти тра ву, ти хо ше ле с тів;
6) при слі в ни ко ві: не да ле ко від до му, бли зь ко до 

річ ки.
За ле ж но від то го, як го ло вне сло во по яс ню єть-

ся за ле ж ним, не пре ди ка ти в ні під ря д ні сло во спо-
лу чен ня бу ва ють:

1) до да т ко ві — за ле ж ні сло ва від по ві да ють 
на пи тан ня не пря мих від мі н ків: роз мо в ля ти з то-
ва ри шем, до по мо га ба ть кам;

2) озна ча ль ні — за ле ж ні сло ва від по ві да ють 
на пи тан ня який? чий?: ши ро кий степ, міст че-
рез Дніп ро, ба ть ко ва по ра да;

3) об ста вин ні — за ле ж ні сло ва від по ві да ють 
на пи тан ня рі з них об ста вин як? де? к у ди? 
коли? і по діб.: ши ро ко роз ки ну ти ся, ли ну ти вго ру, 
роз кві та ти на про ве с ні.

141. ВИ ДИ ПІД РЯ Д НО ГО ЗВ’Я З КУ
МІЖ СЛО ВА МИ В СЛО ВО СПО ЛУ ЧЕН НІ
Роз рі з ня ють три спо со би гра ма ти ч но го зв’я з ку 

між сло ва ми в під ря д но му сло во спо лу чен ні: уз го-
джен ня, ке ру ван ня і при ля ган ня.

1. При уз го джен ні за ле ж не сло во сво єю гра ма-
ти ч ною фо р мою (рід, від мі нок, чи с ло) упо ді б ню-
єть ся до го ло вно го.

Для при кла ду роз гля не мо зв’я зок між сло ва ми 
в сло во спо лу чен ні роз ло ге по ле. Го ло вне сло во тут 
по ле — це імен ник се ре д ньо го ро ду в на зи в но му 
від мі н ку од ни ни. Та ку са му гра ма ти ч ну фо р му має 
й за ле ж не сло во роз ло ге — це при кме т ник у се ре д-
ньо му ро ді та в на зи в но му від мі н ку од ни ни. Змі-
ни мо фо р му го ло вно го сло ва, — на при клад, по ста-
ви мо йо го в ору д но му від мі н ку: по лем. Від по ві д но 
тре ба змі ни ти й фо р му за ле ж но го сло ва: роз ло гим. 
Го ло вне сло во по ста ви мо в на зи в но му від мі н ку 
мно жи ни: по ля; те са ме слід зро би ти й із за ле ж ним 
сло вом: роз ло гі. Це — уз го джен ня.

2. При ке ру ван ні за ле ж не сло во зав жди сто їть 
у пе в но му не пря мо му від мі н ку (з при й мен ни ком 
або без ньо го) не за ле ж но від гра ма ти ч ної фо р ми 
го ло вно го сло ва.
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ють — це ще не ре чен ня. Ре чен ням це спо лу чен ня 
слів бу де тіль ки то ді, ко ли йо го ви мо ви ти з по тріб-
ною ін то на ці єю (а на пись мі по ча ти ве ли кою бу к-
вою і за кін чи ти кра п кою): Ле г кі ту ма ни сер па н ка-
ми сон ні до ли ни вкри ва ють (Ле ся Укра ї н ка).

Ре чен ням на зи ва єть ся осми с ле не спо лу чен-
ня слів або окре ме сло во, гра ма ти ч но й ін то на-
цій но офо р м ле не як від но с но за кін че на ці лість, 
що несе пе в ну ін фо р ма ці ю.

Від слів і сло во спо лу чень ре чен ня від рі з ня ють-
ся трьо ма ос но в ни ми озна ка ми: ко му ні ка ти в ні с-
тю, мо да ль ні с тю та пре ди ка ти в ні с тю.

Ко му ні ка ти в ність — це спря мо ва ність ви сло в-
лю ван ня на слу ха ча. Ви гу ку ю чи ре чен ня: Дощ! — 
ми пра г не мо, щоб нас по чу ли і щоб зве р ну ти ува гу 
на це яви ще при ро ди. Цьо го ми до ся га є мо за до-
по мо гою пе в ної ін то на ці ї. Мо ж на та кож ви ко ри-
с та ти зве р тан ня, вста в ні сло ва (ди ви, ба чиш, чу єш, 
зве р ніть ува гу) і ча с т ки (адже, же, бо).

Мо да ль ність — це осо би с те ста в лен ня мо в ця 
до сво го ви сло в лю ван ня. За до по мо гою ін то на ції, 
спо со бу діє сло ва (дій с ний, умо в ний, на ка зо вий), 
а та кож вста в них слів (ма буть, оче ви д но, без пе-
ре ч но, на жаль) і ча с ток (не вже, хі ба, ні би, мов би, 
так, авжеж, ая к же) ми мо же мо на да ти вла с но му 
по від ом лен ню рі з но го від ті н ку, ча сом на віть про-
ти ле ж но го зна чен ня.

Пре ди ка ти в ність — це зв’я зок ви сло в лю ван ня 
з дій с ні с тю (з ча сом і мі с цем), який уста но в лю єть-
ся в мо мент мо в лен ня. Пре ди ка ти в ність у ре чен ні 
най ча с ті ше пе ре да єть ся фо р ма ми діє сло ва (Ішов 
дощ. Іде дощ. Іти ме дощ.), а та кож об ста ви на-
ми (Учо ра в Кри му йшов дощ. За в т ра в Ка р па-
тах іти ме дощ.). На те пе рі ш ній час мо же вка зу ва-
ти та кож від су т ність діє сло ва (Дощ).

145. ВИ ДИ РЕ ЧЕНЬ ЗА МЕ ТОЮ
ВИ СЛО В ЛЮ ВАН НЯ ТА ІН ТО НА ЦІ ЄЮ
Спі л ку ю чись між со бою, лю ди ма ють на ме ті 

по від оми ти щось, за пи та ти про щось або спо ну-
ка ти ко гось до яко їсь ді ї. За ле ж но від цьо го всі 
ре чен ня за ме тою ви сло в лю ван ня по ді ля ють ся 
на роз по ві д ні, пи та ль ні та спо ну ка ль ні.

1. Роз по ві  д  не ре чен ня мі с тить у со бі якесь 
по від ом лен ня, роз по відь про щось. На при клад: 
Гар но як у по лі! Так би йшов зав жди. Ві тер і то по лі, 
со н це і са ди (В. Со сю ра).

143. СИ НО НІ МІ КА
СЛО ВО СПО ЛУ ЧЕНЬ І СЛІВ
Сло во спо лу чен ня, рі з ні за бу до вою, але од на-

ко ві або бли зь кі за зна чен ням, на зи ва ють ся си-
но ні мі ч ни ми.

На при клад, од на ко ве чи май же од на ко ве ле к-
си ч не зна чен ня ма ють та кі па ри сло во спо лу чень: 
ша фа для кни жок — кни ж ко ва ша фа, во да з дже-
ре ла — дже ре ль на во да, сум ка се с т ри — се с т ри на 
сум ка, іти сте ж кою — іти по сте ж ці, брат і се с т-
ра — брат із се с т рою, за вдан ня ви ко на но — за вдан-
ня ви ко на не.

Іно ді сло во спо лу чен ня мо ж на за мі ни ти одним 
си но ні мі ч ним сло вом і на впа ки: до ща на ого ро-
жа — па р кан, від би ва ти ся лу ною — від лу ню ва ти, 
ко ж но го ро ку — що ро ку, ба ть ко і ма ти — ба ть ки, 
сі єть ся мжич ка — мжи чить.

Умін ня зна хо ди ти си но ні мі ч ні сло во спо лу-
чення і сло ва дає змо гу кра ще й до хі д ли ві ше 
висло ви ти ду м ку, опи са ти щось.

РЕ ЧЕН НЯ

144. ПО НЯТ ТЯ ПРО РЕ ЧЕН НЯ
Ос но в ною оди ни цею спі л ку ван ня є ре чен ня. 

Ре чен ня мо же скла да ти ся із слів та сло во спо лу-
чень або й з од но го сло ва.

Щоб спо лу чен ня слів або окре ме сло во ста ло 
ре чен ням, во но по ви нно від по ві да ти та ким ви мо-
гам:

1) бу ти осми с ле ним, тоб то ви ра жа ти якусь ду м-
ку. На при клад, не бу де ре чен ням спо лу чен ня слів 
Пру д ко про лі с ки з-під гні ву змо к нуть ран ні ми две-
ри ма, бо по зба в ле не змі с ту. І, на впа ки, спо лу чен ня 
слів Ско ро про лі с ки з-під сні гу гля нуть си ні ми очи-
ма (В. Со сю ра) є ре чен ням, бо во но осми с ле не;

2) бу ти гра ма ти ч но (за до по мо гою за кін чень 
і слу ж бо вих слів) офо р м ле ним у за кін че ну ці-
лість. На при клад, не бу де ре чен ням спо лу чен ня 
слів Хо ди ти лі то бе рег шум явір, бо сло ва тут гра-
ма ти ч но не по в’я за ні між со бо ю. Як що ж ці сло ва 
по в’я за ти за до по мо гою за кін чень і при й мен ни ка, 
утво рить ся ре чен ня: Хо дить лі то бе ре га ми в шу мі 
яво рів (В. Со сю ра);

3) бу ти ін то на цій но офо р м ле ним у за кін че ну 
ці лість. На при клад, роз ді ль но ви мо в ле ні сло ва 
ле г кі, ту ма ни, сер па н ка ми, сон ні, до ли ни, вкри ва-
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ка, або тіль ки під ме та, які ста но в лять син та к си ч-
ний (під ме то во-при су д ко вий) центр ре чен ня.

У син та к си ч ний центр мо же вхо ди ти кі ль ка од-
но рі д них під ме тів (за цві ли ви ш ні, яб лу ні й гру ші) 
або кі ль ка од но рі д них при су д ків (за спі ва ли, за ще-
бе та ли пта ш ки).

Ре чен ня за кі ль кі с тю син та к си ч них центрів по-
ді ля ють ся на про с ті й скла д ні.

Про сте ре чен ня має в со бі тіль ки один син та к-
си ч ний центр.

На при клад, ко ж не із ре чень Ве с на. Не спо кій. 
Мо ло дик про кре с лив срі б но-си ні ті ні (Є. Ма ла нюк) 
є про с тим, бо має по од но му син та к си ч но му (під-
ме то во-при су д ко во му) центру: 1) ве с на; 2) не спо-
кій; 3) мо ло дик про кре с лив. Так са мо про с тим бу де 
й ре чен ня Жай во ро н ки під ня ли ся від зе м лі й там 
ви со ко під чи с тим не бом ви дз во ню ва ли свої пі с-
ні (У. Са м чук), бо в ньо му є тіль ки один син так-
сич ний центр: жай во ро н ки під ня ли ся й ви дз во ню-
ва ли (під мет і два од но рі д ні при су д ки).

Скла д не ре чен ня має в со бі два або бі ль ше син-
та к си ч них центрів.

На при клад, ре чен ня Ле тить зе м ля, кри чать ле-
ле ки, і зо рі па да ють до ніг (В. Со сю ра) — скла д не, 
бо має три син та к си ч ні центри.

У скла д но му ре чен ні всі йо го ча с ти ни, що ма ють 
свої син та к си ч ні центри, зви чай но від ді ля ють ся 
од на від од ної ко ма ми або ін ши ми роз ді ло ви ми 
зна ка ми.

Про с тим ре чен ням на зи ва ють та кож ча с ти-
ну скла д но го ре чен ня, що має свій син та к си ч ний 
центр.

На при клад, ре чен ня Та в мрії жи ве мо не обо-
ри мій, що при йде час і зра не ні сте пи одя г нуть-
ся в но вих по ем сно пи (Є. Ма ла нюк) скла да єть ся 
з трьох про с тих ре чень, бо в ньо му є три син та к-
сич ні (під ме то во-при су д ко ві) центри.

ПРО СТЕ РЕ ЧЕН НЯ

147. СКЛА ДО ВІ ЧА С ТИ НИ РЕ ЧЕН НЯ
1. У ре чен ні сприй ма є мо не сло ва, не ча с ти ни 

мо ви, а від по ві д но офо р м ле ні чле ни ре чен ня.
Член ре чен ня — це по в но зна ч не сло во або сло-

во спо лу чен ня, яке ста но вить най ко ро т шу осми с-
ле ну від по відь на пи тан ня в ре чен ні.

На при клад, у ре чен ні Він вва жавсь по га ним 

Роз по ві д ні ре чен ня по ді ля ють ся на стве р джу-
валь ні й за пе ре ч ні. У стве р джу ва ль них стве р-
джу єть ся щось: Єди ний кри во кри лий птах про но-
сить ду шу на шу го лу то про між зір, то по те р нах 
(В. Стус). У за пе ре ч них щось за пе ре чу єть ся: І не-
си тий не ви о ре на дні мо ря по ле (Т. Ше в че н ко).

На при кін ці роз по ві д но го ре чен ня, за ле ж но від 
ін то на ції, ста вить ся кра п ка або знак окли ку.

2. Пи та  ль не ре чен ня мі с тить у со бі якесь за-
пи тан ня. На при клад: Чи зно ву я те бе по ба чу, чи об-
ні му те бе я знов? (В. Со сю ра).

Роз рі з ня ють вла с не пи та ль ні ре чен ня, які по-
тре бу ють від по ві ді (Ти лю биш ди ви ти ся на не-
бо? — П. За гре бе ль ний), і ри то ри ч но-пи та ль ні, які 
не по тре бу ють від по ві ді (Хто мо же ви пи ти Дніп-
ро? Хто вла с тен ви пле с ка ти мо ре? — М. Риль сь-
кий).

На при кін ці пи та ль но го ре чен ня ста вить ся знак 
пи тан ня.

3. Спо н у  к а  ль не ре чен ня мі с тить у со бі на-
каз, ви мо гу, за клик, по ба жан ня, по ра ду, про хан ня 
то що. На при клад: Знай, бе ре жи, зба га чуй ве ли ке 
ду хо в не над бан ня сво го на ро ду — рі д ну укра ї н сь ку 
мо ву (В. Су хо млин сь кий).

На при кін ці спо ну ка ль но го ре чен ня, за ле ж но 
від ін то на ції, ста вить ся знак окли ку або кра п ка.

Роз по ві д ні, пи та ль ні й спо ну ка ль ні ре чен ня 
мо жуть ви мо в ля ти ся зви чай ним, спо кій ним то-
ном або з си ль ним по чут тям ра до с ті, за хо п лен ня, 
зди ву ван ня, гні ву, стра ху то що. Як що роз по ві д ні, 
пи та ль ні чи спо ну ка ль ні ре чен ня ви мо в ля ють ся 
з силь ним по чут тям, то во ни ста ють ще й оклич ни-
ми. На при кін ці та ких ре чень ста ви мо знак окли ку.

На при клад: Як лю бо йти ко ха ною зе м лею і рі д-
ний ві тер пи ти без кі н ця! Так хто ж ска зав те пер, 
що на ша до ля хля не й сво бо ди на зе м лі ще не при йш-
ла по ра?! Лю біть Укра ї ну всім се р цем сво їм і всі ми 
сво ї ми ді ла ми! (В. Со сю ра). Тут пе р ше ре чен ня — 
роз по ві д не окли ч не, дру ге — пи та ль не окли ч не, 
тре тє — спо ну ка ль не окли ч не.

Ре чен ня ко ж но го ви ду ви мо в ля ють ся із своє-
рід ною ін то на ці є ю. Пе в ну роль в офо р м лен ні їх  
віді гра ють та кож стве р джу ва ль ні, за пе ре ч ні, пи-
таль ні, спо ну ка ль ні та окли ч ні ча с т ки.

146. РЕ ЧЕН НЯ ПРО С ТІ ТА СКЛА Д НІ
Сло ва і сло во спо лу чен ня в ре чен ні гру пу ють ся 

на вко ло під ме та й при су д ка, або тіль ки при су д-
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Го ло вні чле ни ре чен ня ста но в лять ос но ву 
речен ня, йо го син та к си ч ний (під ме то во-при су д-
ко вий) центр.

Ко ж не про сте ре чен ня по ви нне ма ти свій син-
та к си ч ний центр, який мі с тить на зву пред ме та-
дія ча і на зву ви ко ну ва ної ним дії, йо го ста ну або 
йо го змін ної озна ки.

Іно ді в не по в но му ре чен ні син та к си ч ний центр 
бу ває від су т ній, але він усе од но до ми с лю єть ся 
з кон текс ту чи си ту а ці ї. На при клад, ко ли за пи ту-
ють і від по ві да ють: Ку ди? — До до му, — то ма ють 
на ува зі: Ку ди ти йдеш? — Я йду до до му.

Син та к си ч ний центр ви ра жа єть ся пе ре ва ж но 
дво ма чле на ми — під ме том і при су д ком. Але на-
віть то ді, ко ли він ви ра же ний фо р ма ль но од ним 
го ло вним чле ном, у ньо му пе в ним чи ном мі с тить-
ся вка зі в ка на ді я ча і дію, стан чи змін ну озна ку. 
На при клад, у ре чен ні Для до б рих дру зів від чи няю 
дім (А. Ма ли ш ко) під ме та не ма. Але із при су д ка 
зро зу мі ло, що на зва на ним дія ви ко ну єть ся тим, 
хто го во рить: я від чи ня ю.

Дру го ря д ні чле ни по яс ню ють під мет і при су-
док, а та кож ін ші дру го ря д ні чле ни ре чен ня.

На при клад, у ре чен ні Спе ко т ний тра вень гро-
зо во му ли п ню свій та є м ни чий дар пе ре дає (Р. Луб-
ків сь кий) сло во тра вень (хто? що?) — під мет; 
пе ре дає (що ро  бить?) — при су док, а ра зом во ни 
ста но в лять син та к си ч ний центр. Сло во спе ко т-
ний (який?) — озна чен ня, по яс нює під мет; сло-
ва ли п ню (ко м у?), дар (ко го? що?) — до да т ки, 
по яс ню ють при су док; сло ва гро зо во му (яко м у?), 
свій (чий?), та є м ни чий (який?) — озна чен ня, по-
яс ню ють дру го ря д ні чле ни.

Під мет і дру го ря д ні чле ни, що йо го по яс ню-
ють (спе ко т ний тра вень), ста но в лять гру пу під ме-
та. При су док і дру го ря д ні чле ни, що йо го по яс ню-
ють (гро зо во му ли п ню свій та є м ни чий дар пе ре дає), 
ста но в лять гру пу при су д ка.

Між гру пою під ме та і гру пою при су д ка ко ма 
не ста вить ся, мо же ста ви ти ся ли ше ти ре.

Ре чен ня за на яв ні с тю дру го ря д них чле нів по ді-
ля ють ся на не по ши ре ні й по ши ре ні.

Не по ши ре не ре чен ня скла да єть ся тіль ки 
з син та к си ч но го центру. На при клад, ко ж не з ре-
чень Га с нуть зо рі. Сві та є. Ра нок — не по ши ре не, 
бо в них не ма дру го ря д них чле нів ре чен ня.

По ши ре не ре чен ня має в своє му скла ді один 
або бі ль ше дру го ря д них чле нів. На при клад, кож-

хлі бо ро бом (О. До в же н ко) є тіль ки два чле ни, 
хоч по в но зна ч них слів чо ти ри. Це ста ло ся то му, 
що на пи тан ня який він бу в? най ко ро т ша осми-
с ле на від по відь бу де не вва жавсь і не вва жавсь хлі-
бо ро бом, а вва жавсь по га ним хлі бо ро бом. Усі ін ші 
від по ві ді не є осми с ле ни ми, во ни руй ну ють зміст 
ре чен ня. Ви зна ча ю чи чле ни ре чен ня, слід зва жа ти 
на зміст усьо го ви сло в лю ван ня.

При й мен ни ки й ча с т ки вхо дять до скла ду чле нів 
ре чен ня. На при клад, у ре чен ні Оце ж я ні би то маю 
в Іта лію їхать (Ле ся Укра ї н ка) під мет (хто?) — 
я; при су док (що ма ю ро  би  ти?) — ні би то маю 
їхать, а не маю їхать; об ста ви на мі с ця (к у ди?) — 
в Іта лію; об ста ви на ча су (ко ли?) — оце ж. А в ре-
чен ні Лиш тру тень звик со ло д кі же р ти со ти, бджо-
ла ж для ме ду й се р це від да ла (А. Ма ли ш ко) під мет 
не тру тень, а лиш тру тень; до да ток до при су д ка 
від да ла не се р це, а й се р це. Ін ше ви зна чен ня чле нів 
ре чен ня руй нує зміст ви сло в лю ван ня.

2. Про те не всі по в но зна ч ні сло ва від по ві да ють 
на пи тан ня в ре чен ні. Це рі з ні вне сен ня.

Вне сен ня (зве р тан ня, вста в ні сло ва і ре чен ня, 
вста в ле ні сло ва і ре чен ня, сло ва-ре чен ня та ви гу-
ки) на пи тан ня в ре чен ні не від по ві да ють, але по-
рі з но му до по в ню ють, уто ч ню ють йо го зміст.

На при клад, у ре чен ні Гір сь ких ве р шин до ся-
га ють, на жаль, не тіль ки ор ли (О. До в же н ко) 
до слів на жаль пи тан ня по ста ви ти не мо ж на. Вони 
пе ре да ють ста в лен ня ав то ра до ви сло в ле ної ним 
ду м ки. (До ре чі, в цьо му ре чен ні під мет не орли, 
а не тіль ки ор ли).

3. Як окре му скла до ву ча с ти ну ре чен ня слід 
роз гля да ти й спо лу ч ни ки.

Спо лу ч ни ки — су ря д ні, під ря д ні й по яс ню ва-
ль ні — по єд ну ють між со бою чле ни ре чен ня або 
ці лі ре чен ня.

На при клад, у ре чен ні Я ду маю що дня, щоб ти хо-
ро шим ріс, щоб чи с та і пря ма бу ла твоя до ро га 
(М. Гір ник) спо лу ч ник щоб при єд нує два про с ті 
ре чен ня до пер шо го, а спо лу ч ник і з’єд нує два чле-
ни ре чен ня.

Спо лу ч ни ки ні до чле нів ре чен ня, ні до вне сень 
не на ле жать.

148. ЧЛЕ НИ РЕ ЧЕН НЯ
Чле ни ре чен ня по ді ля ють ся на го ло вні (під мет 

і при су док) та дру го ря д ні (до да ток, озна чен ня, об-
ста ви ни).
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сь кий). По ете, лю би ти свій край не є зло чин, ко ли 
це для всіх! (П. Ти чи на) — сло ва про жи ти, ті ка ти, 
лю би ти ви ко ну ють роль під ме тів, оскі ль ки са ме 
во ни на зи ва ють ті по нят тя, про які стве р джу єть ся 
чи за пе ре чу єть ся щось у ре чен нях.

3. Під мет бу ває та кож ви ра же ний сло во спо лу-
чен ням. Та кий під мет на зи ва єть ся скла де ним.

У ро лі скла де но го під ме та пе ре ва ж но ви сту па-
ють:

1) стій кі сло во спо лу чен ня: На то н ку ва тій шиї 
ша р ні ром ру ха єть ся ада мо ве яб лу ко (М. Сте ль-
мах); Са ва Ан д рі йо вич ра п том за мовк (О. До в-
жен ко);

2) спо лу чен ня кі ль кі с но го чи с лі в ни ка або 
імен ни ка, що має кі ль кі с не зна чен ня, з імен ни-
ком: Чо ти ри лі та про ле ті ло (А. Ма ли ш ко); Там 
над во дою ку п ка лю дей ла го ди лась сі да ти в чо-
вен (М. Ко цю бин сь кий); Бу ло їх там чо ло ві ка 
з три дцять (М. Ко цю бин сь кий); Один з пар ти-
за нів під ві в ся на стре ме нах (А. Го ло вко);

3) спо лу чен ня імен ни ка в на зи в но му від мі н ку 
з імен ни ком в ору д но му від мі н ку з при й мен ни-
ком з: Ме жи вті ка ча ми бу ли й Ос тап з Со ло мі-
єю (М. Ко цю бин сь кий).

Сло во спо лу чен ня ти пу Ос тап з Со ло мі єю, ба-
ть ко з си ном ви сту пає скла де ним під ме том ли ше 
то ді, ко ли при су док при ньо му сто їть у мно жи ні, 
на при клад: Ба ть ко з си ном пі ш ли на пан сь кий тік 
мо ло ти ти (І. Не чуй-Ле ви ць кий). Як що ж при су-
док вжи то в од ни ні, то сло во спо лу чен ня ви сту пає 
під ме том і до да т ком, на при клад: Ба ть ко з си ном 
ду мав, ду мав, де б то взя ти гро шей, і на ду мав про-
да ти ка ба на (І. Не чуй-Ле ви ць кий).

Скла де ний під мет слід від рі з ня ти від од но-
рі д них про с тих під ме тів. На при клад, у ре чен ні 
Ма ли на й ви ш ні оді йш ли да в но (О. До в же н ко) — 
не скла де ний, а два од но рі д ні під ме ти: ма ли на 
і виш ні.

4. Є ре чен ня, у яких під ме та не ма, на при клад: 
Про ки да юсь на бе ре зі Де с ни під ду бом (О. До в же н-
ко); Роз ви д ня ло ся ду же по ма лу і пі з но (І. Фра н ко).

150. ПРИ СУ ДОК
При су д ком на зи ва єть ся го ло вний член ре-

чення, який стве р джує або за пе ре чує щось у 
речен ні.

При су док на зи ває дію яко гось пред ме та, яви ща, 
йо го стан або змін ну озна ку і від по ві дає на пи тан-

не з ре чень: Остан ній бій… Га р ма ти би ли ту по. 
А по тім змо в к ли (В. Со сю ра) — по ши ре не, бо в них 
є дру го ря д ні чле ни остан ній (який?), ту по (як?), 
по тім (ко ли?).

ГО ЛО ВНІ ЧЛЕ НИ РЕ ЧЕН НЯ

149. ПІД МЕТ
Під ме том на зи ва єть ся не за ле ж ний го ло вний 

член ре чен ня, що на зи ває пред мет, про який щось 
стве р джу єть ся або за пе ре чу єть ся в ре чен ні.

Під мет від по ві дає на пи тан ня на зи в но го від мі-
н ка імен ни ка — хто? що?

1. Під мет най ча с ті ше бу ває ви ра же ний імен ни-
ком або за ймен ни ком у на зи в но му від мі н ку, рід-
ше — ін шою ча с ти ною мо ви, вжи тою в зна чен ні 
імен ни ка. Та кий під мет на зи ва єть ся про с тим.

На при клад, у ре чен нях: Не хо чу я, щоб знов 
пе к ла ме не вій на в жу р бі (Гри го рій Тю тюн ник); 
Он ідуть за ко ха ні і юні (В. Со сю ра) — під ме ти 
ви ра же ні за ймен ни ком (я), імен ни ком (вій на), 
діє при к ме т ни ком у ро лі імен ни ка (за ко ха ні) і при-
кме т ни ком у ро лі імен ни ка (юні).

Сло ва сам і весь при осо бо вих за ймен ни ках, 
кіль кі с них чи с лі в ни ках і не рі д ко при імен ни ках 
на бу ва ють зна чен ня уто ч ню ва ль ної ча с т ки. То му 
під ме ти ти пу я сам, ми всі, всі сто слід за ра хо ву ва-
ти до про с тих: На вко ло ліс, а пе ред на ми сам Дніп-
ро (П. Ти чи на); Усі ми ду жі дру ж бою сво єю (В. Со-
сю ра).

Щоб не сплу та ти з під ме том до да ток, ви ра же-
ний зна хі д ним від мі н ком, під час ви зна чен ня під-
ме та до ці ль но ста ви ти вод но час два пи тан ня: хто? 
що? То ді лег ко бу де ви яви ти, що, на при клад, 
у ре чен ні Ой у по лі жи то ко пи та ми зби то (Нар. 
твор чість) під ме та не ма, а сло во жи то — до да ток, 
бо від по ві дає на пи тан ня зна хі д но го від мі н ка (зби-
то ко го? що?). З ці єю ж ме тою мо ж на під ста ви-
ти в ре чен ня імен ник І від мі ни, у якій на зи в ний 
і зна хі д ний від мі н ки чітко роз рі з ня ю ть ся. На при-
клад: …пше ни цю зби то. Тут за кін чен ня -у вка зує, 
що імен ник сто їть у зна хі д но му, а не в на зи в но му 
від мі н ку і, от же, є до да т ком.

2. Іно ді в ро лі під ме та ви сту пає не озна че на 
фор ма діє сло ва. На при клад, у ре чен нях: Про жи-
ти вік — не по ле пе ре йти (Нар. тво р чість). Пер-
шою ду м кою в Ос та па бу ло ті ка ти (М. Ко цю бин-
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по ви нен, зо бо в’я за ний, го то вий, зму ше ний, у змо зі, 
не в змо зі, у си лі, не в си лі та ін.

На при клад: По лу м’я ний дід до в го не міг про-
ча х ну ти. По ча ли гу ка ти де р ка чі, пе ре пел, бу гай, 
ще якась пти ця (О. До в же н ко); Очі не в змо зі бу ли 
оді рва ти ся від йо го ка рих очей (А. Ши ян); Я зо бо-
в’я за ний до по мо г ти ста ро му (М. Сте ль мах).

До скла де них діє слі в них при су д ків слід від не с-
ти й го ло вний член, ви ра же ний не озна че ною фо р-
мою діє сло ва в по єд нан ні з до по мі ж ни ми сло ва ми 
мо ж на, тре ба, по трі б но, слід, ва р то, ко ри с но то що: 
Двох ко тів у мі шок са джа ти не мо ж на — по ку-
са ють ся (Гри го рій Тю тюн ник); А спра в ді ва р то 
було б по пла ва ти чо в ном (І. Не чуй-Ле виць кий).

Скла де ні діє слі в ні при су д ки слід від рі з ня ти від 
про с тих, що ма ють при со бі до да т ки або об ста ви-
ни ме ти, ви ра же ні не озна че ною фо р мою діє сло ва: 
При со ня ч но му сві т лі со ро ми в ся на віть ди ви тись 
на них (О. До в же н ко); Взяв з со бою бій ця і пі шов 
пе ре ві ри ти з ним обо ро ну мій си нок (В. Со сю ра). 
Тут у пер шо му ре чен ні ди ви тись — до да ток, бо від-
по ві дає на пи тан ня не пря мо го від мі н ка: со ро ми в ся 
чо го?; у дру го му ре чен ні пе ре ві ри ти — об ста ви на 
ме ти, бо від по ві дає на пи тан ня: пі шов з якою ме-
тою?

3. Скла де ний імен ний при су док ви ра жа ється 
сло ва ми, зда т ни ми змі ню ва ти ся за від мі н ка ми 
(імен ни ком, при кме т ни ком, чи с лі в ни ком, за ймен-
ни ком, діє при к ме т ни ком), у по єд нан ні з діє сло-
вом-зв’я з ко ю.

У ро лі діє слів-зв’я зок ви сту па ють діє сло ва бу-
ти (в те пе рі ш ньо му ча сі зви чай но опу с ка єть ся), 
ста ти, ро би ти ся, зда ва ти ся, вва жа ти ся, на зи ва-
ти ся то що.

На при клад: Се ор гія на тхнен ної при ро ди, 
се буй не свя то па хо щів і барв (Є. Ма ла нюк); І за-
пах вся ко го на сін ня при єм ний. Один кінь у нас зва-
в ся Му рай… То ді Де с на бу ла гли бо кою і би с т рою 
рі кою (О. До в же н ко); Го лу бів на Го рі ні хто не чі пав, 
не їв, во ни вва жа ли ся Бо жою пти цею (С. Скля-
ре н ко).

До скла де но го імен но го при су д ка мо жуть вхо-
ди ти ча с т ки як, ні би, на че, не на че, мов, мов би, не-
мов би. Ко ма пе ред та ки ми ча с т ка ми не ста вить ся, 
іно ді ста вить ся ти ре: У ньо го очі — на че во ло-
ш ки в жи ті (А. Го ло вко); В ха ті бу ло як у ві н-
ку (О. Гон чар); Ти бу деш ме ні як ра ді с ний, ча рі в ний 
сон (У. Са м чук).

ня що ро  бить пред  мет? що з ним ро  бить  ся? 
який він є? хто або що він є? то що.

За ле ж но від то го, як і якою ча с ти ною мо ви ви-
ра же но ос но в не зна чен ня при су д ка, при су д ки бу-
ва ють про с ті діє слі в ні, скла де ні діє слі в ні, скла де ні 
імен ні та по двій ні.

1. Про с тий діє слі в ний при су док мо же бу ти ви-
ра же ний будь-якою спо со бо вою фо р мою діє сло-
ва (тоб то діє сло вом у дій с но му, умо в но му або на-
ка зо во му спо со бі).

На при клад, у ре чен нях. Ми іде мо, ми бу де мо 
іти, ми при йде мо до сві т лої ме ти (М. Риль сь-
кий); Лю біть і бо ріть ся за ща с тя без крає (В. Со-
сю ра); Гу ляв би я по над Дніп ром по ве се лих се лах 
та спі вав би свої ду ми (Т. Ше в че н ко) — про с ти ми 
при су д ка ми ви сту па ють діє сло ва дій с но го спо со бу 
іде мо, бу де мо іти, при йде мо; на ка зо во го спо со бу — 
лю біть, бо ріть ся; умо в но го спо со бу — гу ляв би, 
спі вав би. Тре ба ма ти на ува зі, що при су док, ви ра-
же ний діє сло вом у скла де ній фо р мі май бу т ньо го 
ча су, — про с тий: Бу ду я на вча тись мо ви зо ло тої 
у тра ви ве с ня н ки, у го ри кру тої (А. Ма ли ш ко). 
Так са мо про с тим є при су док, ви ра же ний фра зе-
о ло гі з мом (фра зе о ло гізм як член ре чен ня не роз-
кла да єть ся на скла до ві ча с ти ни, він ви ра жає од не 
по нят тя): На стя об во дить очи ма шкі ль ні сті н ки. 
В очах — сльо зи. Про ща єть ся (С. Ва си ль че н ко).

Як про с тий діє слі в ний при су док слід роз гля да-
ти й го ло вний член, ви ра же ний не озна че ною фо р-
мою діє сло ва без до по мі ж них слів: Не на здо г на ти 
нас, ми — ро ди чі ві т рам (В. Со сю ра).

До про с тих діє слі в них при су д ків слід від не с ти 
й го ло вний член, ви ра же ний бе з о со бо вою фо р мою 
діє сло ва на -но, -то: Ці єю ро бо тя щою ру кою і ко лос 
зро ще но, і зве де но твій дім! (В. Бич ко).

2. Скла де ний діє слі в ний при су док ви ра жа єть-
ся не озна че ною фо р мою діє сло ва в по єд нан ні з до-
по мі ж ним сло во м.

Ос но в не зна чен ня в та ко му при су д ку ви ра жа-
єть ся не озна че ною фо р мою діє сло ва. До по мі ж не ж 
сло во вка зує тіль ки на спо сіб і час дії, на її по ча ток, 
кі нець, три ва лість, мо ж ли вість, ба жа ність, не об-
хід ність, тоб то ви ра жає якісь до да т ко ві її озна ки.

До по мі ж ни ми бу ва ють діє сло ва ста ти, по ча ти, 
пе ре ста ти, мо г ти, хо ті ти, му си ти, ма ти, вмі ти, 
смі ти, ба жа ти, про бу ва ти, бра ти ся і по діб., діє-
слів ні сло во спо лу чен ня ма ти змо гу, ма ти ба жан-
ня, ма ти пра во, ма ти на мір то що, а та кож сло ва 
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3. При під ме тах, ви ра же них імен ни ка ми біль-
шість, ме н шість, ча с ти на, по ло ви на, ре ш та, гурт 
то що, діє сло во-при су док ста вить ся в од ни ні і в 
тому са мо му ро ді, що й під мет. На при клад: Бі ль-
шість ви сло ви лась за те, щоб збо ри вва жа ти пра-
во мо ч ни ми. Ме н ша ча с ти на за ли ши ла ся че ка ти 
ав то бу са.

4. При під ме тах — на звах осіб за про фе сі єю, ви-
ра же них імен ни ка ми чо ло ві чо го ро ду, при су док 
у ми ну ло му ча сі вжи ва єть ся в чо ло ві чо му ро ді на-
віть то ді, ко ли йдеть ся про жі но чу осо бу: Суд дя ви-
ніс рі шен ня; Во дій ого ло сив зу пи н ку. Але як що при 
та кій на зві вжи то жі но че ім’я, прі зви ще, то при су-
док ста вить ся у фо р мі жі но чо го ро ду: Суд дя Ко ва-
ле н ко ви не с ла рі шен ня; Во дій Ва ле н ти на ого ло си ла 
зу пи н ку.

5. При аб ре ві а ту рах діє сло во-при су док ста-
вить ся в то му са мо му чи с лі й ро ді, що й ос но в не 
сло во у сло во спо лу чен ні, від яко го утво ре но аб-
ре ві а ту ру. На при клад: НБУ (На ці о на ль ний банк 
Укра ї ни) по дав звіт про за па си ва лю ти в кра ї ні. 
СБУ (Слу ж ба без пе ки Укра ї ни) по кли ка на за хи-
ща ти ін те ре си дер жа ви.

152. ТИ РЕ МІЖ ГРУ ПОЮ ПІД МЕ ТА 
І ГРУ ПОЮ ПРИ СУ Д КА
1. Між гру пою під ме та і при су д ка ти ре зви чай-

но не ста вить ся: Ки їв пре кра с ний за вся кої по-
ри (І. Цю па); Я син на ро ду, що вго ру йде, хоч був 
за пе р тий в льох (І. Фра н ко); Про ме ні як вії со ня ч-
них очей! (П. Ти чи на).

2. Ти ре між гру пою під ме та і гру пою при су д ка 
ста вить ся, як що між ни ми чу єть ся ви чі ку ва ль на 
па у за і в гру пі при су д ка є вка зі в ні ча с т ки це, то, 
ось, зна чить або їх мо ж на під ста ви ти: Яка то н ка 
це річ — лю ди ни тво р чість! (П. Ти чи на); Ві р ний 
при ятель — то най бі ль ший скарб (Нар. твор чість); 
Лиш бо ро тись — зна чить жить (І. Фра н ко); Пі с-
ня і пра ця — [це] ве ли кі дві си ли! (І. Фра н ко); [Це]
Обо в’я зок лі ка ря — лі ку ва ти хво ро го (О. Гон чар).

3. Ти ре між гру пою під ме та і гру пою при су д ка 
ста в лять та кож то ді, ко ли хо чуть ви ді ли ти при су-
док. В ус ній мо ві тут ро бить ся па у за й да лі під ви-
щу єть ся тон: Не спи ть ся. Ніч — як та пе чать. Лиш 
па ро во зи — кри чать (П. Ти чи на); Твій ко жен мур, 
твій ко жен ка мінь — рі д ний, твій ко жен дім — зна-
йо мий, лю бий, свій (М. Ба жан); Не вже ж на дії всі — 
про па щі? (Є. Ма ла нюк).

Як скла де ний імен ний мо ж на роз гля да ти 
й при су док, ви ра же ний при слі в ни ком у по єд нан ні 
з діє сло вом-зв’я з кою: Ме ні бу ло стра ш но і чо мусь 
жа л ко ле ва. І так ме ні чо мусь ро би ло ся то с к но, 
що світ спо га ніє (О. До в же н ко).

4. Бу ває, що імен на ча с ти на при су д ка при єд-
ну єть ся до під ме та не діє сло вом-зв’я з кою, а по-
в но зна ч ним діє сло вом, то ді ви ни кає по двій ний 
при су док. На при клад, у ре чен ні Шлях ле жить 
ве ли кий (О. До в же н ко) при су док ви ра же ний 
не тіль ки діє сло вом ле жить, а й при кме т ни ком 
ве ли кий. Так са мо в ре чен нях: На та л ка при біг-
ла се р ди та, за ди ха на (О. Гон чар); А Брян сь-
кий лежав на па ла т ці бі лий, спо кій ний, з яс ним 
чолом (О. Гон чар); Осін ній степ ле жав те пер 
у чо р них ра нах (М. Сте ль мах).

5. Є та кож ре чен ня, у яких при су д ка не ма (він 
або про пу ще ний, або не по трі б ний), на при клад: 
На вко ло тіль ки дрі му чий тю тюн, мак та ку ку ру-
дзя ні то по лі й со ня ш ни ки (О. До в же н ко); Роз ло гі 
ве р би. За ти шок і ті ні (В. Си мо не н ко).

151. УЗ ГО ДЖЕН НЯ ПРИ СУ Д КА
З ПІД МЕ ТОМ
При су док з під ме том по в’я зу єть ся зви чай но 

зв’я з ком уз го джен ня. Вод но час цей зв’я зок має де-
які свої осо б ли во с ті.

1. При од но рі д них під ме тах, по в’я за них єд-
на ль ним зв’я з ком, діє сло во-при су док ста вить ся 
як у мно жи ні (ча с ті ше), так і в од ни ні. По рі в няй те: 
Ка те ри на і Ва ле рій си дять по руч. — І блі дий мі-
сяць осві т лює зо всім ін шу ка р ти ну в сте пу: іде Ка-
те ри на і Го лик Ва ле рій (О. До в же н ко); Гнів і жаль, 
огонь і хо лод, не са мо ви та ра дість і гір ка ту га охо-
пи ли Пе т ро ве се р це (Па нас Ми р ний). — А у те бе, 
ми ла, ща с тя і три во га на що ках… цві те (В. Со сю-
ра); Ра ді ли і са док, і по ле, і до ли на (Л. Глі бов). — 
Чо р ніє по ле, і гай, і го ри (Т. Ше в че н ко).

2. При під ме ті, ви ра же но му спо лу чен ням кі ль-
кісно го чи с лі в ни ка з імен ни ком, при су док ста вить-
ся: а) в од ни ні, як що ува гу зо се ре дже но на кі ль ко-
с ті; б) у мно жи ні, як що ува гу зо се ре дже но на ді ї. 
По рі в няй те: Си ді ло нас чо ло ві ка з ві сім (А. Те с ле н-
ко). — Три ді в чи ни, сту де н т ки-аг ро но ми, йшли взи-
м ку по до рі ж ці лі со вій (М. Риль сь кий); Бі ля при ла-
в ка сто я ло двоє се лян… і пе ре ка зу ва ли про дав це ві, 
на пе в но, остан ні но ви ни (П. Панч).
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Од но скла д ні озна че но-осо бо ві слід від рі з ня ти 
від не по в них дво скла д них, у яких під мет до ми с-
лю єть ся тіль ки з кон текс ту. На при клад: Над мо рем 
си дів і хи та в ся у бо лю, ди вивсь у без зо ря ну тьму. 
Про мі с то да ле ке, про хма ри і по ле ка ш та ни шу-
мі ли йо му (В. Со сю ра) — пе р ше ре чен ня не по в не 
дво скла д не: у ньо му про пу ще но під мет він, який 
уста но в лю єть ся за змі с том дру го го ре чен ня.

3. Не озна че но-осо бо вим на зи ва єть ся од но-
скла д не ре чен ня, у яко му ді йо ва осо ба ми с лить ся 
як хтось із пе в но го ко ла лю дей і то му не на зи ва є-
ть ся.

Го ло вний член (при су док) у та ких ре чен нях бу-
ває ви ра же ний діє сло ва ми в 3-й осо бі мно жи ни 
або, ко ли йдеть ся про ми ну лий час, про с то у фо-
р мі мно жи ни.

На при клад, ре чен ня: Ва лі по ра ди ли йти на ро-
бо ту (Ю. Зба на ць кий); А он роз пи на ють вдо ву 
за по ду ш не… (Т. Ше в че н ко) — не озна че но-осо бо-
ві, бо ді йо ва осо ба в них ми с лить ся як: а) хтось із 
Ва ли них зна йо мих; б) хтось із чи но в ни ків цар сь-
кої Ро сі ї. Але хто са ме — цьо го ав то ри не по від ом-
ляють.

Не озна че но-осо бо ве ре чен ня тре ба від рі з ня ти 
від не по в но го дво скла д но го, у яко му про пу ще но 
під мет, ві до мий з кон текс ту. На при клад: Дон ба-
сі в ці ста ли го ду ва ти ко ней. Во г ню не роз па лю ва-
ли (Ю. Янов сь кий) — у дру ге ре чен ня, щоб зро-
зу мі ти йо го, ми по ду м ки вста в ля є мо з пер шо го 
ре чен ня під мет во ни, тоб то дон ба сі в ці. По за кон-
текс том це ре чен ня бу ло б не зро зу мі ле. От же, 
це дво скла д не ре чен ня, тіль ки не по в не.

4. Уза галь не но-осо бо вим на зи ва єть ся од но-
скла д не ре чен ня, у яко му ді йо вою осо бою мо же 
ми с ли ти ся будь-хто з лю дей.

Го ло вний член (при су док) у та ких ре чен нях ви-
ра жа єть ся рі з ни ми спо со бо ви ми фо р ма ми діє сло ва.

Ці ре чен ня най ча с ті ше вжи ва ють ся в при слі-
в’ях та при ка з ках, на при клад: Здо бу деш осві ту, по-
ба чиш бі ль ше сві ту; Че с не ді ло ро би смі ло; На вчай 
ін ших — і сам на вчи ш ся; За блу ди в ся між трьох 
дубів.

Уза галь не но-осо бо ві ре чен ня ви ко ри с то ву-
ють ся та кож у ху до ж ній лі те ра ту рі, на при клад: 
Ви стрі ля в ши дру гу пор цію на бо їв, зно ву бі жи те 
до ха ти, зно ву бе ре те на бо ї. При бі г ли — на би ли 
па т ро н та ша, взя ли два де ся т ки в ки ше ні — зно ву 
бі гом на озе ро (О. Ви ш ня).

153. ТИ ПИ ПРО С ТИХ РЕ ЧЕНЬ
ЗА СПО СО БОМ ВИ РА ЖЕН НЯ
ГО ЛО ВНИХ ЧЛЕ НІВ
Син та к си ч ний центр ре чен ня мо же бу ти ви-

ра же ний не тіль ки під ме том і при су д ком, а й ли-
ше од ним го ло вним чле ном, який по єд нує в со бі 
зна чен ня і під ме та, і при су д ка. На при клад: Ой із-
за го ри та буй ний ві тер віє (Нар. тво р чість); Про-
хо ло дою по ві я ло з лі су (М. Сте ль мах).

За ле ж но від то го, як ви ра же но під ме то во-
прису д ко вий центр, роз рі з ня ють про с ті ре чен-
ня дво скла д ні і од но скла д ні. Од но скла д ні в свою 
чер гу за зна чен ням го ло вно го чле на по ді ля ють-
ся на од но скла д ні озна че но-осо бо ві, не озна че но-
особо ві, уза галь не но-осо бо ві, бе з о со бо ві, ін фі ні-
ти в ні та на зи в ні.

1. Най по ши ре ні ши ми в укра ї н сь кій мо ві є дво-
скла д ні ре чен ня.

Дво скла д ним на зи ва єть ся ре чен ня, яке має 
і під мет, і при су док.

На при клад, ре чен ня Ли с то но ша сто яв, об див-
ля ю чись да ле кі об рії, Псьол і за річ чя, кі ль ка ра зів 
кри к нув одуд, па х ли жи та (Ю. Янов сь кий) скла-
да єть ся з трьох про с тих дво скла д них ре чень.

Іно ді яко гось го ло вно го чле на дво скла д но го 
ре чен ня мо же не бу ти, але йо го лег ко вста но ви ти 
з кон текс ту. На при клад, у ре чен ні Лист у ві ч ність 
пі шов ра зом із жит тям, як сві т ло від да в но зга с лої 
оди но кої зо рі (Ю. Янов сь кий) дру ге про сте ре чен-
ня теж дво скла д не: у ньо му про пу ще но при су док 
іде (сві т ло йде), який вста но в лю єть ся із змі с ту 
пер шо го про с то го ре чен ня.

2. Од но скла д ним озна че но-осо бо вим на зи ва-
єть ся ре чен ня, у яко му на кон к ре т ну ді йо ву осо-
бу (я, ти, ми, ви) вка зує осо бо ве за кін чен ня діє-
сло ва-при су д ка.

Го ло вний член (при су док) у та ких ре чен-
нях мо же бу ти ви ра же ний тіль ки діє сло ва ми 
в 1-й і 2-й осо бах од ни ни й мно жи ни дій с но го 
та на ка зо во го спо со бів: ка жу, ка жеш, ка же мо, ка-
же те; ска жи, ска жі мо, ска жіть.

На при клад, ре чен ня: На зри ваю в гаю за паш-
ного зі лля, за па ш но го зі лля, ви бу я лих трав; Бли с-
ка ми-поже жа ми не бо об ме ре жи мо; Го ри вго рі, 
мій пра по ре кри ла тий (В. Чу мак) — од но скла д ні 
означено-особові, бо в них, як то го ви ма га ють осо-
бо ві за кін чен ня діє слів, мо ж на під ста ви ти ли ше та кі 
під ме ти: я (на зри ваю), ми (об ме ре жи мо), ти (го ри).
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Як що ж у ре чен ні є будь-яка об ста ви на, то це — 
дво скла д не ре чен ня з про пу ще ним при су д ком (об-
ста ви на зав жди сто су єть ся при су д ка). На при клад, 
ре чен ня Над сте пом — не бо (Ю. Му ш ке тик) — 
дво скла д не не по в не: у ньо му про пу ще но при су док 
про с ти ра є ть ся.

ДРУ ГО РЯ Д НІ ЧЛЕ НИ РЕ ЧЕН НЯ

154. ДО ДА ТОК
До да т ком на зи ва єть ся дру го ря д ний член ре-

чен ня, що на зи ває пред мет, по в’я за ний з ді єю, 
ста ном чи озна кою ін шо го пред ме та.

До да т ки від по ві да ють на пи тан ня всіх не пря мих 
від мі н ків імен ни ка: ко го? чо го? для ко го? для 
чо го? від ко го? від чо го? бі  ля ко го? бі  ля чо-
го? ко му? чо му? ко го? що? ким? чим? і т. ін.

На при клад, у ре чен ні Мо роз при пі кає й по-
мо розить іс к ри с ту від сні гу зе м лю (Ю. Янов-
сь кий) — до да ток зе м лю по в’я за ний з ді єю, а від 
снігу — з озна ко ю.

До да ток, як і під мет, мо же ви ра жа ти ся:
1) імен ни ком або за ймен ни ком, рі д ше — ін шою 

ча с ти ною мо ви, вжи тою в зна чен ні імен ни ка, на-
при клад: До б ре жить то му, чия ду ша і ду ма до б ро 
на вчи лися ро бить (Т. Ше в че н ко);

2) іно ді не озна че ною фо р мою діє сло ва, на при-
клад: По сну лим ду шам зве ле но хро п ти (Л. Ко с-
тенко);

3) ча сом сло во спо лу чен ням, на при клад: Бо же 
ми лий! Тя ж ко ме ні жи ти! Маю се р це ши ро кеє — 
ні з ким по ді ли ти! (Т. Ше в че н ко).

Роз рі з ня ють ся до да т ки пря мі, не пря мі та ін фі-
ні ти в ні.

1. Пря мим на зи ва єть ся до да ток, що сто їть 
при пе ре хі д но му діє сло ві і ви ра же ний зна хі д ним 
від мін ком без при й мен ни ка (ко го? що?), на при-
клад: Чу бе н ко по ма лу взяв із сто ла свої (ко го? 
що?) па пе ри й план ше т ку, за су нув до ко бу ри 
(ко го? що?) ре во ль вер (Ю. Янов сь кий).

Пря мий до да ток мо же бу ти ви ра же ний і ро до-
вим від мі н ком без при й мен ни ка (ко го? чо го?), 
але тіль ки то ді, ко ли при пе ре хі д но му діє сло-
ві є за пе ре ч на ча с т ка не або дія пе ре хо дить ли ше 
на ча с ти ну пред ме та.

На при клад, у ре чен нях: Тре ба не гу би ти (чо-
го?) на пря м ку, ба чи ти по пе ре ду вер хі в’я го ри 

Ці ре чен ня від рі з ня ють ся від од но скла д них 
озна че но-осо бо вих тим, що ска за не в них мо же сто-
су ва ти ся будь-ко го з лю дей, тим ча сом як в озна че-
но-осо бо вих по від ом ля єть ся зав жди про пе в них, 
кон к ре т них лю дей.

5. Бе з о со бо вим на зи ва єть ся од но скла д не ре-
чен ня, у яко му дія або стан ми с лять ся як не за ле ж-
ні від будь-якої осо би.

Го ло вний член (при су док) у та ких ре чен нях бу-
ває ви ра же ний:

1) бе з о со бо вим діє сло вом або осо бо вим, що має 
бе з о со бо ве зна чен ня: Іне єм оку та ло скрізь де ре-
ва (С. Ва си ль че н ко); Тим ча сом роз ви д ня ло ся, 
сві та ло (М Риль сь кий);

2) бе з о со бо вою фо р мою діє сло ва на -но, -то: 
Ли с то но шу бу ло ки ну то на пі сок (Ю. Янов сь-
кий); Дощ без уста н ку лив осінь і лі то; лу ки за-
топле но, тра ви по би то (П. Гра бов сь кий);

3) при слі в ни ком або при слі в ни ком у по єд нан-
ні з не озна че ною фо р мою діє сло ва: В кла сі ти-
хо, що чу ти, як му ха ле тить (А. Сви д ни ць кий). 
Як лю бо йти ко ха ною зе м лею і рі д ний ві тер пи ти 
без кі н ця! (В. Со сю ра);

4) сло ва ми не ма (не має), не бу ло, не бу де, при 
яких є до да ток у ро до во му від мі н ку: Не має при по-
ві д ки без пра в ди (Нар. тво р чість); Де не ма свя тої 
во лі, не бу де нам до б ра ні ко ли (Т. Ше в че н ко).

Під ме та в та ких ре чен нях не ма і не мо же бу ти.
6. Ін фі ні ти в ним на зи ва єть ся од но скла д не ре-

чен ня, у яко му йдеть ся тіль ки про ді ю.
Го ло вний член (при су док) у та ко му ре чен ні вира-

жа єть ся не озна че ною фо р мою діє сло ва без будь-
яких до по мі ж них слів: І не сли ми си ли на ші, щоб зва-
ли ти гніт ві ків (П. Гра бов сь кий); Тут ме ні у даль 
ди ви ти ся, го ри зонт ви вчать (М. Ше ре мет).

У шкі ль них під ру ч ни ках ін фі ні ти в ні ре чен ня 
ча сом від но сять до бе з о со бо вих.

7. На зи в не — це та ке ре чен ня, яке тіль ки на зи-
ває пред мет чи яви ще, але не вка зує на ді ю.

Го ло вний член (під мет) у та ко му речен ні ви ра жа-
єть ся імен ни ком у на зи в но му від мі н ку, при яко му 
мо жуть бу ти озна чен ня й до да т ки, але не об ста ви-
ни, на при клад: Три во ж них ко ней храп. Лю дей тя ж-
кі ко ло ни. Сна ря д ні ящи ки. Бля ша н ки бомб. Ха р чі. 
Могу че ру хан ня вій сь ко во го огро му (М. Ба жан).

На зи в не ре чен ня мо же по чи на ти ся вка зі в ни ми 
ча с т ка ми ось, он, на при клад: Ось мі сяць, зо рі, со-
лов’ї (П. Ти чи на).
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зво ро та ми, чи с лі в ни ка ми, за ймен ни ка ми (крім 
осо бо вих йо го, її, їх), на при клад: День і ніч по вз 
ваш бу ди нок ко тить ся за лі з на ор да ре ву чих, ви-
ю чих, ча д них ма шин (П. За гре бе ль ний); Трьох 
мо ло д ших си нів він [ста рий Фе до р че н ко] втра тив 
на вій ні (О. До в же н ко).

2. Не узго д же ним на зи ва єть ся озна чен ня, 
яке з озна чу ва ним сло вом по єд на не зв’я з ком ке ру-
ван ня або при ля ган ня (при змі ні фо р ми го ло вно го 
сло ва фо р ма за ле ж но го сло ва не змі ню єть ся).

Не узго дже ні озна чен ня ви ра жа ють ся імен-
ни ка ми та осо бо ви ми за ймен ни ка ми в не пря-
мих від мі н ках, не озна че ною фо р мою діє сло ва, 
при слі в ни ка ми, сло во спо лу чен ня ми, на при клад: 
В очах (чи  їх?) ді в чи ни сві тять ся іс к ри не роз-
тра че ної лю бо ві (О. До в же н ко); (Чиї?) Її що ки 
спа ла ху ють, як мак (Ю. Янов сь кий); Ме не зав-
жди хви лю ють пти ці (які?) у ве чі р ньо му не-
бі (О. Дов же н ко); Ба жан ня (яке?) вчи ти ся бу ло 
в ньо го ще зма л ку (М. Ко цю бин сь кий).

156. ПРИ КЛА Д КА
При кла д ка — це рі з но вид озна чен ня.
При кла д кою на зи ва єть ся ви ра же не імен ни-

ком озна чен ня, яке і ви ра жає озна ку пред ме та, 
і дає йо му но ву на зву.

При кла д ка, як і озна чен ня вза га лі, від по ві дає 
на пи тан ня який? На при клад: Осві т ле ний во г ня-
ми, під хо дить па ро плав (який?) «Та рас Ше в че н-
ко» (О. До в же н ко).

При кла д ки, що озна ча ють умо в ні на зви га зет, 
жу р на лів, тво рів, ви да в ництв, па ро пла вів, за во-
дів (без сло ва іме ні) то що, бе руть ся в ла п ки і не 
змі ню ють ся (тоб то не уз го джу ють ся з озна чу ва-
ним імен ни ком), на при клад: Я на па лу бі па ро пла-
ва «Не к ра сов» (О. До в же н ко); Ні якої ро бі т ничої 
маси в ор га ні за ці ях (яки х?) «Гарт» і «Плуг» 
не бу ло і ще до в го не бу де (М. Хви льо вий).

Ін ші при кла д ки зви чай но уз го джу ють ся у від-
мі н ку з озна чу ва ним імен ни ком: над річ кою Бу гом, 
за мі с том Бі лою Це р к вою, До в же н ко ві-ре жи се ру, 
зай ця-ру са ка. Пи шуть ся во ни окре мо або че рез 
де фіс.

Як що спо ча т ку йде імен ник з ши ро ким (ро-
до вим) зна чен ням, а по тім з ву зь ким (ви до вим 
чи оди ни ч ним), то во ни пи шуть ся окре мо; як що ж 
на впа ки — то че рез де фіс, по рі в няй те: озе ро Сві-
тязь і Сві тя зь-озе ро, пись мен ник До в же н ко і Дов-

й іти крізь ха щі (Ю. Янов сь кий); Бі ля пе чі ма ти 
ви су ну ла го р щик і в ми с ку на си па ла (чо го?) бо р-
щу (А. Го ло вко) — до да т ки на пря м ку і бо р щу пря-
мі. Щоб пе ре ко на ти ся в цьо му, у пер шо му ре чен ні 
опу с ка є мо ча с т ку не: гу би ти (ко го? що?) на пря-
мок; у дру го му ре чен ні під ста в ля є мо за ймен ник 
весь: ви си па ла (ко го? що?) весь борщ.

2. Усі ін ші до да т ки — не пря мі, на при клад: Не-
ма у сві ті цві ту цві т ні шо го від ма кі воч ки; не ма ж 
і ро ду рі д ні шо го над ма ті ноч ки (Нар. тво р чість); 
За ко ни ка та ми пи са ні за вас, та вам бай ду-
же (Т. Ше в че н ко).

3. До да ток, ви ра же ний не озна че ною фо р мою 
діє сло ва, ні до пря мих, ні до не пря мих не на ле-
жить; він на зи ва єть ся ін фі ні ти в ним до да т ком, на-
при клад: Я то бі на ка зую (що?) мо в ча ти, з ко ня 
я не зі йду (Ю. Янов сь кий).

155. ОЗНА ЧЕН НЯ
Озна чен ням на зи ва єть ся дру го ря д ний член 

ре чен ня, що на зи ває озна ку пред ме та.
Озна чен ня від по ві да ють на пи тан ня всіх від мі-

н ків при кме т ни ка (який? чий?) і по ряд ко во го 
чи с лі в ни ка (ко т  рий?), а та кож на пи тан ня не-
пря мих, крім зна хі д но го, від мі н ків кі ль кі с но го чи-
с лі в ни ка (ск і  ль кох? ск і  ль ком? ск і  ль ко ма? 
на ск і  ль кох?).

На при клад: (чиє?) На ше (яке?) бі д не сто літ-
тя сті ль ки вже га нь би при йн я ло за не оба ч ність, бай-
ду жість, его їзм (чи їх?) сво їх ді тей (Ле ся Укра ї н-
ка); Тут прой ш ло жит тя (чиє?) чо ти рьох, як що 
не п’я ти по ко лінь Фе до р че н ків (О. До в же н ко).

Озна чен ня тре ба від рі з ня ти від скла де но го 
імен но го при су д ка, у яко му про пу ще но діє сло во-
зв’я з ку. Як що зро би ти це важ ко, то ре чен ня слід 
по ста ви ти в ми ну ло му ча сі — то ді при імен ній 
ча с ти ні скла де но го при су д ка з’яв ить ся діє сло во-
зв’яз ка бу ти. По рі в няй те: Не опи сан но чу до ва лі т-
ня ніч в сте пах Укра ї ни (О. До в же н ко) і Лі т ня ніч 
у сте пах Укра ї ни бу ла не опи сан но чу до ва, — от же, 
тут чу до ва — при су док, а лі т ня — озна чен ня.

Озна чен ня бу ва ють уз го дже ні та не узго дже ні.
1. Уз го дже ним на зи ва єть ся озна чен ня, яке сто-

їть у то му са мо му ро ді, чи с лі й від мі н ку, що й озна чу-
ва не сло во (при змі ні фо р ми го ловно го сло ва фо р ма 
за ле ж но го сло ва та кож змі ню ється).

Уз го дже ні озна чен ня ви ра жа ють ся при кме т-
ни ка ми, діє при к ме т ни ка ми, діє при к ме т ни ко ви ми 
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Бли зь ко до цих об ста вин сто ять об ста ви ни 
мі ри й ст у  пе н я, які від по ві да ють на пи тан ня 
ск і ль ки? на ск і  ль ки? якою мі рою?

На при клад: Во на бу ла ду же схо жа з ли ця на Ни-
ми до ру (І. Не чуй-Ле виць кий); Бли с ну ло дві чі тут 
під ряд, і гро х нув грім (П. Ти чи на).

2. Об ста ви ни мі с  ц я — від по ві да ють на пи тан-
ня де? к у ди? зві  д  ки? яким ш л я  хом?

На при клад: По пе ре ду над рі в ни ною за ви с ло ла-
гі д не че р во не со н це (Гри гір Тю тюн ник); Ко ні бі жать 
рі в ною, зле г ка хви ля с тою до ро гою (У. Са м чук).

3. Об ста ви ни ча су — від по ві да ють на пи тан ня 
ко ли? до ки? ві д  ко ли? як до в го?

На при клад: Всю зи му пі ді йма ли ся во ди Дніп-
ра, за ли ва ю чи пла в ні, озе ра (О. До в же н ко); Ти вже 
не зги неш, ти дво жи ла ва, зе м ле, ра бо ва на ві ка-
ми (В. Стус); На тру ди в ши ся у кві т ні, пе ре цві в-
ши у маю, йдуть де ре ва пе ред лі т ні в по вінь ла гі д ну 
свою (М. Риль сь кий).

4. Об ста ви ни п ри  чи ни — від по ві да ють на пи-
тан ня чо м у? з якої п ри  чи ни?

На при клад: По ві т ря тре м тить від спе ки 
(М. Ко цю бин сь кий); По ба чи в ши Че р ни ша, боєць 
зво ру ши в ся до сліз (О. Гон чар).

5. Об ста ви ни ме  ти — від по ві да ють на пи тан ня 
на  ві  що? з якою ме  тою?

На при клад: Скі ль ки б не су ди ло ся стра ж да ти, все 
од но бла го сло в лю зав жди день, ко ли ме не ро ди ла ма-
ти для жит тя, для ща с тя, для бі ди (В. Си мо не н-
ко); Я все сте р п лю ра ди ді тей! (І. Ко т ля рев сь кий).

6. Об ста ви ни у мо ви — від по ві да ють на пи тан-
ня за якої у мо ви?

На при клад: Не взя в шись до со ки ри, не зро биш 
ха ти (Нар. тво р чість); В Свя то ши ні, Го ло сі їв сь ко-
му лі сі ки їв сь кі опо л че н ці го ту ва ли ся до за хи с ту мі-
с та на край ній ви па док (П. За гре бе ль ний).

7. Об ста ви ни до п у с  то во  с  т і — вка зу ють 
на умо ву, всу пе реч якій від бу ва єть ся дія, і від по ві-
да ють на пи тан ня не  зва  ж а  ю чи на що?

Об ста ви ни до пу с то во с ті вво дять ся в ре чен ня 
за до по мо гою при й мен ни ків не зва жа ю чи на, всу-
пе реч, на пе ре кір, по при, при і, як пра ви ло, ви ді ля-
ють ся з обох бо ків ко ма ми.

На при клад: Чі п ка, на пе ре кір сві то ві й лю дям, 
якийсь ве се лий, ра дий (Па нас Ми р ний); Не зва жа-
ю чи на лю тий хо лод, Шо в ку на все бі ль ше хи ли ло 
на сон (О. Гон чар); Він лег ко, по при свій вік і огря-
д ність, ско чив у сі д ло (Н. Ри бак).

же н ко-ре жи сер, тра ва зві ро бій і зві ро бій-тра ва, 
птах во рон і во рон-птах (3 кри ком сів на гру ди 
ворон, чо р ний во рон-птах. — П. Ти чи на).

Про те че рез де фіс пи шуть ся те р мі ни ти пу льон-
до в гу нець, жук-ко ро їд, за є ць-ру сак (хоч тут спо ча-
т ку йде ши ро ка, а по тім ву зь ка на зва).

Як що не мо ж на вста но ви ти, яке зна чен ня ши р-
ше, а яке ву ж че, то при кла д ка, як пра ви ло, пи шеть-
ся че рез де фіс, на при клад: во їн-ме с ник, ме с ник-во їн, 
учи те ль-фі зик, фі зик-учи тель, ко ра бе ль-ра ке та, 
ди во-ко ра бель, сад-ви но г рад.

Але окре мо пи шуть ся при кла д ки, які сто ять 
пе ред озна чу ва ним сло вом і ма ють су то озна ча ль-
не зна чен ня: кра су ня (кра си ва) ді в чи на, жа д ню-
га (жа ді б ний) вовк. Про те й у цих ви па д ках до пу-
с ти ме на пи сан ня при кла док че рез де фіс: На пе ред 
ви йшов ве ле те нь-ри ба л ка, він ніс жмут мо туз-
зя (Ю. Янов сь кий); То ді за го рі ли ся іс к ри в чо р них 
очах кра се ня-юна ка (Іван Ле).

Іно ді при кла д ка до озна чу ва но го сло ва при-
єд ну єть ся за до по мо гою по яс ню ва ль но го спо-
лу ч ни ка як. Та ка при кла д ка має уто ч ню ва ль не, 
а не по рі в ня ль не зна чен ня і ко ма ми не ви ді ля єть-
ся, на при клад: Ше в че н ко як по ет ві до мий у всьо му 
сві ті; Не тре ба за бу ва ти за слуг Ма к си ма Риль сь-
ко го як пе ре кла да ча. Ці при кла д ки, як що опу с ти-
ти спо лу ч ник як, пи шуть ся че рез де фіс: Ше в че н ко-
по ет, Риль сь ко го-пе ре к ла да ча.

При кла д ка з по яс ню ва ль ним спо лу ч ни ком 
як ви ді ля єть ся ко ма ми з обох бо ків тіль ки то ді, 
ко ли во на має при чи но вий від ті нок: Як уче ний, 
ет но граф і фо ль к ло рист, Фра н ко все жит тя 
з па л ким ін те ре сом ста ви в ся до на род ної тво р чо с-
ті (М. Риль сь кий).

157. ОБ СТА ВИ НИ
Об ста ви на ми на зи ва ють ся дру го ря д ні чле ни 

ре чен ня, що ха ра к те ри зу ють дію, стан, озна ку 
пред ме та, вка зу ю чи на їх ній спо сіб, мі ру, сту-
пінь, мі с це, час, при чи ну, ме ту, умо ву.

За зна чен ням об ста ви ни по ді ля ють ся на та кі 
гру пи:

1. Об ста ви ни спо со  бу д і ї — від по ві да ють 
на пи тан ня як? яким спо со  бом?

На при клад: Три во ж но і ра ді с но зле ті ли сірі 
гу си вго ру і по ли ну ли, по ли ну ли (О. До в же н ко); 
Як жи ти весь вік на ко лі нах, то кра ще гру дь ми 
на шти ки (Б. Олій ник).
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По рі в ня ль ний зво рот, по рі в ню ючи од ні пред-
ме ти з ін ши ми, об ра з но ха ра к те ри зує їх. На при-
клад, у ре чен ні Дру зі, ви сі вай те до б ро ту, бо во на, 
як хліб, по трі б на лю дям (Д. Лу це н ко) до б ро та по-
рі в ню єть ся з хлі бом за до по мо гою по рі в ня ль но го 
зво ро ту як хліб.

По рі в ня ль ні зво ро ти вво дять ся в ре чен ня за до-
по мо гою слів як, мов, не мов, на че, не на че, не на чеб-
то, ні би, бу цім, ніж і по діб.

1. Як що по рі в ня ль ний зво рот ви сту пає чле ном 
ре чен ня (най ча с ті ше — при су д ком), то він ко ма ми 
не ви ді ля є ть ся.

На при клад, у ре чен ні Го ло ва без ро зу му як лі х-
тар без свіч ки сло ва як лі х тар — скла де ний імен-
ний при су док (го ло ва є як лі х тар), то му ко ма тут 
пе ред як не ста ви ть ся. Так са мо в ре чен ні Лю ди 
як лю ди. У ко ж но го своя бі да (О. До в же н ко) по-
рі в ня ль ний зво рот ви сту пає при су д ком. У ре чен-
ні Сві жий пе р ший сніг укрив го ри й до ли ни ні би 
тон ким до ро гим по ло т ном (І. Не чуй-Ле виць кий) 
сло ва ні би по ло т ном — не пря мий до да ток. У ре-
чен ні У по лі при ви дом не на че десь бро дить мі сяць 
по сте р ні (В. Со сю ра) сло ва при ви дом не на че — 
об ста ви на спо со бу ді ї.

2. Як що по рі в ня ль ний зво рот є не по в ним ре-
чен ням, то він ви ді ля єть ся ко ма ми.

На при клад, у скла д но му ре чен ні В бе зо дню па-
да ли, як оло во, ві ки (В. Со сю ра) є два син та к си ч ні 
центри: крім ві ки па да ли, ще й оло во (імен ник у на-
зи в но му від мі н ку), при яко му про пу ще но при су-
док па дає (як па дає оло во). От же, тут по рі в ня ль ний 
зво рот — не по в не під ря д не ре чен ня, яке, як і будь-
яке ін ше про сте ре чен ня в скла д но му, ви ді ля є мо 
ко ма ми, а в ус но му мо в лен ні — ін то на ці є ю. То му 
та кий по рі в ня ль ний зво рот не пра во мі р но на зи-
ва ти дру го ря д ним чле ном ре чен ня (об ста ви ною), 
як це бу ває в де яких шкі ль них під ру ч ни ках.

3. Ви ді ля ють ся ко ма ми по рі в ня ль ні зво ро ти 
(теж не по в ні під ря д ні ре чен ня) як зав жди, як зви-
чай но, як і ра ні ше, як на вми с не, як пра ви ло, як ви-
ня ток, як один.

На при клад, у ре чен ні Зе м ля, як і зав жди, па х-
ті ла сво їм тя ж ким п’я н ли вим за па хом (У. Са м чук) 
по рі в ня ль ний зво рот має зна чен ня під ря д но го ре-
чен ня: як і зав жди во на па х тить.

4. Але не ви ді ля ють ся ко ма ми по рі в ня ль ні зво-
ро ти, що вхо дять до та ких стій ких ле к си ч них сло-
во спо лу чень (фра зе о ло гі з мів), як хо ло д ний мов лід, 

158. ПО ВНІ І НЕ ПО В НІ РЕ ЧЕН НЯ
Про с ті ре чен ня за на яв ні с тю чле нів, по трі б-

них для ви сло в лен ня ду м ки, по ді ля ють ся на по вні 
і не по в ні.

1. У по в но му ре чен ні є всі по трі б ні чле ни ре чен-
ня. На при клад: Пра в ду в при ка з ках шу кай (Нар. 
тво р чість); Пі зна ти во ро ну по пі р’ю (Нар. тво р-
чість); При га даю по са д ку, се ло, ту ма ни і між ве р ба-
ми сміх (В. Со сю ра). Як що в цих ре чен нях і не має 
під ме тів, то це то му, що та ка їх ня при ро да: во ни 
без пі д ме то ві (уза галь не но-осо бо ве, ін фі ні ти в не 
і од но скла д не озна че но-осо бо ве).

2. У не по в но му ре чен ні бра кує од но го чи бі ль-
ше по трі б них чле нів ре чен ня, які вста но в лю ють ся 
з кон текс ту або си ту а ці ї.

На при клад, у скла д них ре чен нях: Ран ні пта ш-
ки ро су п’ють, а пі з ні сльо зи ллють; Кра с на пта ш ка 
сво їм пі р’ям, а лю ди на сво їм знан ням; Не хо ті ла ко-
за на торг, так по тя г ли; Ще во в ка не вби ли, а вже 
шку ру про да ють (Нар. тво р чість). — ко ж не пе р ше 
про сте ре чен ня по вне: во но зро зу мі ле й без на-
сту п но го. Але ко ж не дру ге ре чен ня не по в не (щоб 
це від чу ти, їх тре ба про чи та ти по за кон текс том). 
У них про пу ще ні та кі по трі б ні для ви ра жен ня ду-
м ки чле ни ре чен ня, як: під мет пта ш ки; при су док 
кра с на; до да ток і об ста ви на мі с ця її на торг; озна-
чен ня йо го або во в чу.

3. До не по в них на ле жать і ре чен ня ти пу: 
На фронт, на фронт!. А на пе ро ні лю ди (В. Со сю-
ра). У них бра кує при су д ків, які вста но в лю ють-
ся із змі с ту са мо го ре чен ня, що пра в да, при бли з но. 
Так, у пе р ше ре чен ня мо ж на під ста ви ти при су д ки 
і їдь те, і їдуть, і від пра в ля є мо ся, а в дру ге — і то в-
п лять ся, і хо дять, і ме ту ша ть ся.

4. У не по в но му ре чен ні на мі с ці про пу ще но го 
чле на, най ча с ті ше — при су д ка, як що цьо го ви ма гає 
ін то на ція, ста вить ся ти ре, на при клад: Від ма лих ді-
тей бо лить го ло ва, від ве ли ких — се р це; До б ро до в го 
па м’я та єть ся, а зло — ще до в ше. Раз опе че ш ся, дру-
гий — осте ре же ш ся (Нар. тво р чість); Без ви то ку 
не ма рі ки, як без ко рін ня — кро ни (П. Оса д чук); Але 
не ма ти ре: Не яс ла до ко ней хо дять, а ко ні до ясел; 
Ска зав ку мі, а во на всій сло бо ді (Нар. тво р чість).

159. ПО РІ В НЯ ЛЬ НИЙ ЗВО РОТ.
ВИ ДІ ЛЕН НЯ ЙО ГО НА ПИСЬ МІ
По рі в ня ль ний зво рот на ле жить до сти лі с ти ч-

них за со бів мо ви.
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3. Ве ли ке зна чен ня для уви ра з нен ня мо ви в ус-
но му мо в лен ні має ло гі ч ний на го лос.

Ло гі ч ний на го лос — це по си лен ня го ло су 
на яко мусь сло ві для йо го сми с ло во го ви ді лен ня.

На при клад, ре чен ня Я під го тую до по відь про 
Ва си ля Сту са мо ж на про чи та ти по-рі з но му, і ко ж-
но го ра зу во но ма ти ме ін ший сми с ло вий від ті нок:

Я під го тую до по відь про Ва си ля Сту са — са ме 
я, а не хтось ін ший;

Я під го тую до по відь про Ва си ля Сту са — мо в-
ляв, мо же те не сум ні ва ти ся, я це зроб лю;

Я під го тую до по відь про Ва си ля Сту са, — са ме 
до по відь, а не ко ро т кий ви ступ чи по від ом лен ня;

Я під го тую до по відь про Ва си ля Сту са — са ме 
про цьо го пись мен ни ка, а не про ін шо го.

ОД НО РІ Д НІ ЧЛЕ НИ РЕ ЧЕН НЯ

161. ПО НЯТ ТЯ ПРО ОД НО РІ Д НІ
ЧЛЕ НИ РЕ ЧЕН НЯ
Од но рі д ни ми на зи ва ють ся два або бі ль ше чле-

нів ре чен ня, які в од но му пла ні сто су ють ся то го 
са мо го по в но зна ч но го сло ва або гру пи слів у ре-
чен ні й від по ві да ють на те са ме пи тан ня.

Од но рі д ні чле ни од но го ря ду є ти ми са ми ми 
чле на ми ре чен ня — або всі тіль ки під ме ти, або всі 
тіль ки пря мі до да т ки, або всі тіль ки об ста ви ни 
спо со бу дії і т. ін.

Од но рі д ні чле ни ре чен ня ви мо в ля ють ся з ін то-
на ці єю пе ре лі ку або про ти ста в лен ня.

На при клад, у ре чен нях: Цвів де ре вій. Тим цві том 
гу би па х ли, і спе кою, і лі том, і жу р бою (В. Стус); 
Не пи тай ста ро го, а бу ва ло го (Нар. тво р чість) — 
ви ді ле ні сло ва є од но рі д ни ми чле на ми ре чен ня: 
не пря мі до да т ки цві том, і спе кою, і лі том, і жур-
бою від по ві да ють на те са ме пи тан ня чим?, од на-
ко во за ле жать від то го са мо го при су д ка па х ли і ви-
мо в ля ють ся з ін то на ці єю пе ре лі ку; пря мі до да т ки 
ста ро го, бу ва ло го від по ві да ють на пи тан ня ко го?, 
од на ко во по яс ню ють той са мий при су док не пи тай 
і ви мо в ля ють ся з ін то на ці єю про ти став лен ня.

Од но рі д ні чле ни мо жуть бу ти не по ши ре ні 
й по ши ре ні. На при клад, у ре чен ні Снить ся ме-
ні по ле, ве чо ри ба р ви с ті, бе ре ги па ху чі рі д но го 
Ді н ця (В. Со сю ра) пе р ший од но рі д ний член не-
по ши ре ний (при ньо му не ма за ле ж них слів), два 

бі лий як сті на, по че р во нів як рак, упав як під ко ше-
ний, ди вить ся як те ля на но ві во ро та то що.

На при клад: По си па в ся як з ре ше та на г лий 
крап ли с тий дощ, а да лі по лив як з від ра (І. Нечуй-
Левиць кий). Але цьо го пра ви ла на прак ти ці не зав-
жди до три му ю ть ся. На при клад, у «Фра зе о ло гі ч-
но му сло в ни ку укра ї н сь кої мо ви» не рі д ко мо ж на 
на тра пи ти й на та кі на пи сан ня: Дощ, як з від ра, 
ли нув на зе м лю — і зра зу по крив її ка лю жа ми (Па-
нас Ми р ний).

5. З по рі в ня ль ним зво ро том не тре ба сплу ту-
ва ти при кла д ку, яка вво дить ся теж за до по мо гою 
сло ва як, але, як пра ви ло, ко ма ми не ви ді ля є ть ся. 
На при клад, у дру го му ре чен ні ури в ка На бли жа ла-
ся рі ч ни ця ви з во лен ня се ла від фа ши ст сь ких за гар-
б ни ків. Ми го ту ва ли ся до цьо го дня як до ве ли ко го 
свя та (В. Су хо млин сь кий) ви слів як до ве ли ко го 
свя та — це не по рі в нян ня, а при кла д ка, тоб то тут 
ма єть ся на ува зі, що цей день і був са ме тим ве ли-
ким свя том.

160. ПО РЯ ДОК СЛІВ У РЕ ЧЕН НІ.
ЛО ГІ Ч НИЙ НА ГО ЛОС
1. По ря док слів у ре чен ні ві ль ний, тоб то той 

чи ін ший член ре чен ня не має сво го по стій но го 
міс ця. І все-та ки, як пра ви ло, під мет ста вить ся пе-
ред при су д ком, озна чен ня — пе ред озна чу ва ним 
сло вом, пря мий до да ток — пі с ля при су д ка, об ста-
ви ни мі с ця й ча су — на по ча т ку ре чен ня і т. ін.

При ро д ний по ря док слів на зи ва єть ся пря мим, 
ін ший — не пря мим, або ін ве р сі є ю.

На при клад, у ре чен ні Тут не стри м но-ша ле ні 
рі ки гри зуть ка мін ні по ро ги пря мий по ря док слів. 
А в ре чен ні Тут рі ки не стри м но-ша ле ні ка мін ні 
поро ги гри зуть (П. До ро ш ко) — не пря мий.

Не пря мий по ря док слів ро бить мо ву більш уро-
чи с то ю. Йо го ча с то ви ко ри с то ву ють у по езі ї.

2. Змі ню ючи по ря док слів, мо ж на ви ді ли ти пе-
в не сло во в ре чен ні, зве р ну ти на ньо го ува гу.

Як пра ви ло, у про с то му ре чен ні на по ча т ку ста-
вить ся ві до ме, під кі нець — но ве, не ві до ме. Ві до-
ме — це мо же бу ти й те, про що го во ри ло ся в по-
пе ре дньо му ре чен ні, і те, що са мо со бою зро зу мі ло 
із жит тя, із си ту а ці ї.

На при клад, у ка з ці Жи ли со бі дід та ба ба. І бу-
ла в них ку роч ка ря ба. Зне сла во на яєч ко не про сте, 
а зо ло те за га ль но ві до ме скрізь ви не се но на по ча-
ток ре чен ня, а най ва ж ли ві ше по ста в ле но в кі н ці.
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162. РОЗ РІ З НЕН НЯ ОД НО РІ Д НИХ
І НЕ ОД НО РІ Д НИХ ЧЛЕ НІВ РЕ ЧЕН НЯ
Зав жди од но рі д ни ми є два і бі ль ше під ме тів, 

які ма ють спі ль ний при су док, так са мо од но рі д ни-
ми є два і бі ль ше при су д ків, які сто су ють ся то го 
са мо го під ме та. Од но рі д ни ми є до да т ки, що від по-
ві да ють на те са ме пи тан ня від то го са мо го сло ва. 
Тру д но щі ви ни ка ють у ви зна чен ні од но рі д но с ті 
озна чень та об ста вин.

Роз рі з ню ючи од но рі д ні й не од но рі д ні озна чен-
ня та об ста ви ни, тре ба вра хо ву ва ти та ке.

1. Озна чен ня, які в рі з них пла нах ха ра к те ри-
зу ють го ло вне сло во, не є од но рі д ни ми (між ни ми 
ко ми не ста в лять ся): Вся ку че ря ва до ли на зда єть-
ся за ли тою буй ни ми зе ле ни ми мор сь ки ми про зо-
ри ми хви ля ми (І. Не чуй-Ле виць кий).

Але іно ді ті са мі озна чен ня за ле ж но від то го, 
який зміст ав тор вкла дає в них, мо жуть бу ти і од-
но рі д ни ми, і не од но рі д ни ми.

На при клад, у ре чен ні З Бал ти ки дув хо ло д ний 
ві тер, гнав сі рі ко ш ла ті хма ри (І. Цю па) озна чен-
ня сі рі й ко ш ла ті не од но рі д ні: од не — ха ра к те ри-
зує хма ри за їх нім ко льо ром, дру ге — за фор мо ю. 
Але в ре чен ні Сі ре, ко ш ла те не бо на ви с ло над 
за ди м ле ним Пе т ро гра дом (І. Цю па) ті са мі озна-
чен ня ви сту па ють як од но рі д ні — во ни пе ре да ють 
од не по нят тя: не по гі д не; а в пе ре но с но му зна чен ні: 
гні тю че.

Од но рі д ні озна чен ня мо ж на за мі ни ти од ним 
сло вом, не од но рі д ні озна чен ня за мі ни ти од ним 
сло вом не мо ж на.

2. Як що пе р шим сто їть озна чен ня, ви ра же не 
од ним сло вом, а дру гим — озна чен ня, ви ра же не 
діє при к ме т ни ко вим чи при кме т ни ко вим зво ро-
том, то во ни од но рі д ні, як що ж на впа ки — то не-
од но рі д ні.

На при клад, у ре чен ні Рі в ний, за ли тий со н цем 
степ од ра зу при нишк (О. Гон чар) озна чен ня од но-
рі д ні (між ни ми чу єть ся па у за й ста вить ся ко ма). 
Як що ж їх по ста ви ти на впа ки, во ни пе ре ста ють 
сприй ма ти ся як од но рі д ні: За ли тий со н цем рі в-
ний степ од ра зу при нишк (то ді між ни ми не ма па-
у зи і ко ма не ста вить ся).

3. Од но рі д ни ми зви чай но бу ва ють озна чен ня, 
що сто ять пі с ля озна чу ва но го сло ва.

На при клад: Ніч роз ля г ла ся на без кра їх про с то-
рах, та ких сві жих, зе ле них, за па ш них (М. Ко-

на сту п ні — по ши ре ні (при них є за ле ж ні сло ва ба-
р ви с ті, па ху чі, рі д но го Ді н ця).

Од но рі д ні чле ни ре чен ня по єд ну ють ся між со-
бою су ря д ним зв’я з ком (як рі в но пра в ні, не за ле ж ні 
од не від од но го):

1) без спо лу ч ни ків: Ми чу єм трав зе ле ний крик, 
до щів за ду ма ні ре фре ни (І. Драч);

2) за до по мо гою оди ни ч них спо лу ч ни ків 
і (й), та, а, але, про те, за те, од нак, або, чи (та кий 
спо лу ч ник вжи ва єть ся тіль ки один раз між дво ма 
од но рі д ни ми чле на ми): Я се р ця гні в но го пе ку чий 
щем на ді єю і спо ми на ми гою (Д. Па в лич ко);

3) за до по мо гою по вто рю ва них спо лу ч ни ків 
і… і, та… та, або… або, чи… чи, то… то, ні… ні (та-
кий спо лу ч ник по вто рю єть ся два або бі ль ше ра зів 
під ряд): В сво їй ха ті своя й пра в да, і си ла, і во-
ля (Т. Ше в че н ко); Хло п ці, щоб не за ва жа ти в ха ті, 
вчи лись або в клу ні, або в са д ку чи де ін де (М. Ко-
цю бин сь кий);

4) за до по мо гою па р них спо лу ч ни ків не тіль-
ки… а й, як… так і, хоч… але, як що не… то (пе р-
ша ча с ти на та ко го спо лу ч ни ка ста вить ся пе ред 
пер шим од но рі д ним чле ном, дру га — пе ред дру-
гим): Ми тець ду має не тіль ки ро зу мом, а й се р-
цем (О. До в жен ко).

Яви ща, на зва ні од но рі д ни ми чле на ми ре чен-
ня, по ви нні бу ти од но го пла ну, тоб то од на ко во на-
ле жа ти до яко їсь ре а ль ної чи уяв ної гру пи явищ. 
На при клад, не мо ж на об’єд ну ва ти як од но рі д ні 
по нят тя «со с ни й де ре ва» (бо со с ни теж де ре ва), 
«пи сь мен ни ки й по ети» (по ети теж пись мен ни-
ки). Але мо ж на в один ряд ста ви ти: со с ни й бе ре зи 
або ку щі й де ре ва; про за ї ки й по ети або ху до ж ни ки 
й пись мен ни ки.

Од но рі д ні чле ни по ви нні гра ма ти ч но од на ко-
во за ле жа ти від го ло вно го сло ва, бу ти пра ви ль но 
гра ма ти ч но офо р м ле ні. На при клад, не мо ж на ска-
за ти: «Мій друг ро зу міє й за хо п лю єть ся ми с те ц т-
во м»; тре ба: Мій друг ро зу міє ми с те ц т во й за хо п-
лю єть ся ним.

Як що вжи ва єть ся па р ний чи по вто рю ва ний 
спо лу ч ник, то при й мен ник слід ста ви ти пе ред ко-
ж ним од но рі д ним чле ном: ві с ті як від ро ди чів, так 
і від дру зів (а не: «ві с ті як від ро ди чів, так і дру-
зів»), ві с ті і від ро ди чів, і від дру зів (а не: «ві с ті і від 
ро ди чів, і дру зів»).
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то ву змі ну по дій, на при клад: Всі оглу х ли — по-
хи ли лись в кай да нах (Т. Ше в че н ко); Рво нувсь 
гу док в без крає не бо, роз лігсь по мі с ту — і за-
тих (Р. Бра тунь).

4. Іно ді між до сить по ши ре ни ми або да ле ки ми 
за змі с том од но рі д ни ми чле на ми ре чен ня ста ви-
мо кра п ку з ко мою, на при клад: То ва ри с т во по ча-
ло ви хо ди ти з ку ре ня; здо ро в ка лось з ри ба л ка ми, 
кот рі по ра лись то ко ло сна с ті, то ко ло сво го убо го-
го до бу т ку (Па нас Ми р ний).

164. УЗА ГАЛЬ НЮ ВА ЛЬ НІ СЛО ВА
ПРИ ОД НО РІ Д НИХ ЧЛЕ НАХ РЕ ЧЕН НЯ
Уза галь ню ва ль не сло во — це на зва, яка охо п-

лює всі пе ре лі чу ва ні в ре чен ні пред ме ти, озна ки, 
дії або об ста ви ни. Йо го зна чен ня роз кри ва єть ся 
че рез од но рі д ні чле ни ре чен ня.

Уза галь ню ва ль не сло во ви сту пає тим са мим 
чле ном ре чен ня, що й од но рі д ні чле ни, до яких 
воно від но си ть ся.

На при клад, у ре чен нях: Го лос ду ха чу ти скрізь: 
по ку р них ха тах му жи ць ких, по ве р с та тах ре-
міс ни ць ких, по мі с цях не до лі й сліз (І. Фра н ко); Ча-
рів ний світ пли ве пе ре ді мною: си ні во ди, бі лі пі с ки, 
ха ти на ви со ких бе ре гах (О. До в же н ко) — і уза галь-
ню ва ль не сло во скрізь, і од но рі д ні чле ни ре чен ня 
по ха тах, по ве р с та тах, по мі с цях є об ста ви на ми 
міс ця; і уза галь ню ва ль не сло во світ, і од но рі д ні чле-
ни ре чен ня во ди, пі с ки, ха ти є під ме та ми.

1. Як що в ре чен ні є уза галь ню ва ль не сло во, 
то пе ред од но рі д ни ми чле на ми ста вить ся дво кра-
п ка, а пі с ля них — ти ре: Ра нок за чи на в ся ти хий 
та ла гі д ний, все на окіл: і тра ви, і де ре ва, і ку щі — 
на че за вме р ло (Ю. Смо лич).

Як що та ке ре чен ня по чи на єть ся од но рі д ни ми 
чле на ми, то пе ред ни ми, яс на річ, дво кра п ка не ста-
вить ся, як і не ста вить ся ти ре, як що та ке ре чен ня 
за кін чу єть ся од но рі д ни ми чле на ми: І тра ви, й ни-
ви, і не бо, й со н це — все, усе змі ни лось у хло п чи ка 
в очах (І. Фра н ко); І на тім ру ш ни ко ві ожи ве все 
зна йо ме до бо лю: і ди тин с т во, й роз лу ка, й твоя 
ма те рин сь ка лю бов (А. Ма ли ш ко).

2. Як що пе ред од но рі д ни ми чле на ми ре чен ня 
сто ять сло ва як-от, а са ме, на при клад, то пе ред 
ци ми сло ва ми ста вить ся ко ма, а пі с ля них — дво-
кра п ка: Вся ке пта с т во, як-от: де р ка чів, пе ре пі лок, 
ку ли ків, ку ро чок — мо ж на бу ло ви ко си ти ко сою 
в тра ві (О. До в же н ко).

цю бин сь кий); Бі д ні лю ди хо ті ли со бі по бу ду ва ти 
дім — три в кий, ка м’я ний, ви гі д ний (І. Фра н ко).

4. Об ста ви ни од но рі д ні ли ше то ді, ко ли во ни яв-
ля ють со бою пе ре лік, на при клад: Пе р ши ми кра п лі зі-
йш ли на гі л ках (як?) ро ся но, гу с то, ве с ня но (П. Во-
ро нь ко); Те п ла ли п не ва ніч про лі тає (де?) са д ка ми, 
по са д ка ми, ски р та ми в по лях (О. Гон чар).

В ін ших ви па д ках об ста ви ни зви чай но не од но-
рі д ні, хоч, мо же, й від по ві да ють на те са ме пи тан-
ня, на при клад: (де?) По над до ро гою (де?) за ти-
ном (де?) в ого ро ді ро с те кі ль ка ви со ких роз кі ш них 
пла ку чих верб (І. Не чуй-Ле виць кий).

163. РОЗ ДІ ЛО ВІ ЗНА КИ
МІЖ ОД НО РІ Д НИ МИ ЧЛЕ НА МИ РЕ ЧЕН НЯ
1. Між од но рі д ни ми чле на ми ре чен ня, не по ши-

ре ни ми й по ши ре ни ми, зви чай но ста в лять ся ко ми.
На при клад: Вкри лись кві та ми ле ва ди, і пе ре лі-

с ки, й по ля (Д. Па в лич ко); Ми від да мо Ві т чи з ні 
всі по ри ви, і дум по літ, і си лу на ших рук (В. Со-
сю ра).

2. Не ста в лять ся ко ми між дво ма од но рі д ни ми 
чле на ми ре чен ня у двох ви па д ках:

1) як що во ни з’єд на ні оди ни ч ни ми спо лу ч ни-
ка ми і (й), та (= і), або, чи, на при клад: Їй снять-
ся хма ри і ли п не ві гро зи, чи ясь ду ша, про зо ра при 
сві чі (Л. Ко с те н ко); Мо т ря ко ло пе чі та в ха ті 
або за ко рі в чи ною хо дить (Па нас Ми р ний);

2) як що во ни хоч і з’єд на ні по вто рю ва ним спо-
лу ч ни ком і… і, ні… ні, але не по ши ре ні й ста но в лять 
ті с ну сми с ло ву єд ність або фра зе о ло гізм, на при-
клад: То му, хто ру сь ку пра в ду по ва жає, зав жди 
у нас і ша на і хва ла (І. Ко че р га). По лі сь ко-сте по ва 
че р ні гів сь ка при ро да вла д но ва би ла і слух і очі юно-
го До в же н ка (П. Ти чи на). Фра зе о ло гі з ми: і сміх 
і го ре, і сяк і так, і вдень і вно чі, ні вдень ні вно чі, 
ні світ ні зо ря, ні се ні те, ні пу ху ні пе ра, ні жи вий 
ні ме р т вий, ні да ти ні взя ти, ні сі ло ні впа ло то що.

3. Іно ді між дво ма од но рі д ни ми чле на ми ре чен-
ня ста вить ся ти ре, а са ме:

1) на мі с ці про пу ще них про ти ста в них спо лу ч ни-
ків а, але, на при клад: Спра в ді, це бу ла не зви чай на — 
мі не ра ль на во да (О. Гон чар); З го ро ду не бі жить — 
ви хо ром ви лі тає Ма р’я на (М. Сте ль мах); Хай ві тер 
в ві чі, умри — не стій! (М. Ба жан);

2) між дво ма од но рі д ни ми при су д ка ми, як що 
на сту п ний ви ра жає при чи ну, на слі док, по яс нен ня 
чи до по в нен ня по пе ре дньої дії або вка зує на рап-
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Уто ч ню ва ль ні чле ни ре чен ня від по ві да ють 
не про с то на пи тан ня ко ли? де? що? і т. ін., 
а на пи тан ня а ко ли са  ме? а де са  ме? а як са-
ме? а що са  ме? а який са  ме? то що. У ви мо ві 
во ни ви ді ля ють ся ін то на ці єю, а на пись мі — з обох 
бо ків ко ма ми, зрі д ка ти ре.

1. Най ча с ті ше вжи ва ють ся уто ч ню ва ль ні об-
ста ви ни мі с ця, ча су, а іно ді — й спо со бу ді ї. Пе ред 
та ки ми об ста ви на ми мо ж на по ста ви ти сло ва а са-
ме, тоб то, на при клад: На лу ках, по над Та шан ню, 
гу с ти ми хви ля ми пе ре ко чу ва в ся ту ман (Гри го рій 
Тю тюн ник).

Уто ч ню ва ль ні об ста ви ни слід від рі з ня ти від 
об ста вин, що не ма ють уто ч ню ва ль но го зна чен-
ня, — во ни ви мо в ля ють ся без ха ра к те р ної уто ч ню-
ва ль ної ін то на ції і, от же, на пись мі не ви ді ля ють ся 
ко ма ми: За Та шан ню по ярах шу мі ли, спа да ю чи, 
ве с ня ні во ди; На сві та н ку де в’я то го сі ч ня о де-
ся тій го ди ні три дцять хви лин по ча ла ся ар ти-
ле рій сь ка ка но на да і три ва ла дві го ди ни (Гри го рій 
Тю тюн ник).

Іно ді ви ді лен ня об ста вин за ле жить від то го, 
який зміст ав тор вкла дає в своє ви сло в лю ван ня. 
По рі в няй те: Там, да ле ко, на Вкра ї ні, сяє со неч ко 
яс не (П. Гра бов сь кий) — Там да ле ко під го ра ми 
сму ж кою бли щить Дніп ро (І. Не чуй-Ле виць кий).

2. Уто ч ню ва ль ні чле ни вжи ва ють ся і при озна-
чен нях та імен них ча с ти нах скла де них при су д ків, 
на при клад: У неї в ха ті за ве лось ба га то вся ких ву-
з ли ків із на сін ням — ве ли ких і ма лих — і раз у раз 
щось су ши ло ся на ві к нах (М. Ко цю бин сь кий); Ніч 
бу ла те м на, аж чо р на (М. Ко цю бин сь кий).

3. Рі з ні уто ч ню ва ль ні чле ни мо жуть та кож вво-
ди ти ся в ре чен ня за до по мо гою по яс ню ва ль них 
спо лу ч ни ків — тоб то, це б то, або, чи, а са ме, ви-
ді ль них при й мен ни ків — крім, окрім, опріч, за ви-
ня т ком, на від мі ну від та при єд ну ва ль них слів — 
зо к ре ма, на віть, осо б ли во, на при клад, у то му чи с лі, 
хі ба що, при чо му. У та ко му ра зі уто ч ню ва ль ні чле-
ни ре чен ня ви ді ля ють ся з обох бо ків ко ма ми або 
ти ре ра зом з на зва ни ми сло ва ми: Ку мис, або пе-
ре шу мова не ко би ля че мо ло ко, вжи ва ють як лі-
ки; Ари ки, тоб то зро шу ва ль ні ка на ли, гу с тою 
сі т кою вкри ли ко лись пу с тин ний степ. Ти м ко си дів 
об ра же ний, оди но кий і ро зу мів, що, крім ма те рі 
і Гав ри ла, всі йо го не на ви дять (Гри го рій Тю тюн-
ник). На зро шу ва них зе м лях ви ро щу ють зе р но ві 
куль ту ри, зо к ре ма ози му пше ни цю, рис; Де які 

3. Іно ді пе ред од но рі д ни ми чле на ми ре чен ня за-
мість дво кра п ки мо же ста ви ти ся ти ре, на при клад: 
Не спо кій, рух і бо ро ть бу я ба чив скрізь — в ду бо вій 
і ве р бо вій ко рі, в ста рих пе нь ках, у ду п лах, в бо-
ло т ній во ді, на по ко лу па них сті нах (О. До в же н-
ко); Рі з ні це лю ди, рі з ні ху до ж ні ін ди ві ду а ль но с ті, 
але всі троє — До в же н ко, Янов сь кий, Ви ш ня — 
мо г ли на зи ва ти се бе та й на зи ва ли уч ня ми Го го-
ля (М. Риль сь кий).

ВІ ДО КРЕ М ЛЕ НІ ЧЛЕ НИ РЕ ЧЕН НЯ

165. ПО НЯТ ТЯ ПРО ВІ ДО КРЕ М ЛЕН НЯ
Ві до кре м ле ни ми на зи ва ють ся та кі чле ни ре-

чен ня, які, ви ра жа ю чи до да т ко ве по від ом лен-
ня, до по в ню ють ос но в не тве р джен ня в ре чен ні 
й у ви мо ві ви ді ля ють ся ін то на ці єю та па у за ми.

На при клад, у ре чен нях: В лі сах, уже об ли тих 
со н цем, сто я ла зе ле на ти ша (О. Гон чар); Бла ки т-
ний час, при ки ну в шись во дою, те че в пі ща них, чи-
с тих бе ре гах (Є. Гу ца ло) — ви ді ле ні чле ни ре чен ня 
є ві до кре м ле ни ми, їх ня ві до кре м ле ність осо б ли во 
від чу ва єть ся, ко ли їх про мо в ля ти вго лос: пе ред 
ві до кре м ле ним чле ном тон під ви щу єть ся, пе ред 
ним і пі с ля ньо го ви три му ють ся не ве ли кі па у зи, 
сам він на го ло шу є ть ся.

Ві до кре м ле ні чле ни ре чен ня за сво їм зна чен ням 
на бли жа ють ся до про с тих ре чень. По рі в няй те: Не за-
ба ром по ка за лось се ло, ма льо в ни чо роз ки да не над 
річ кою на го рі (М. Ко цю бин сь кий) — Не за ба ром 
по ка за лось се ло. Во но ма льо в ни чо роз ки ну лось над 
річ кою на го рі; Хло п ці мо вч ки сто ять, ми лу ю чись 
з зо ря но го не ба (Ю. Янов сь кий) — Хло п ці мо вч ки 
сто ять. Во ни ми лу ють ся з зо ря но го не ба.

На пись мі ві до кре м ле ні чле ни ре чен ня ви ді ля-
ють ся з обох бо ків най ча с ті ше ко ма ми, рі д ше — ти-
ре (пе ре ва ж но на при кін ці ре чен ня), іно ді — кома-
ми з ти ре.

166. ВІ ДО КРЕ М ЛЕ НІ УТО Ч НЮ ВА ЛЬ НІ
ЧЛЕ НИ РЕ ЧЕН НЯ
Іно ді ви ни кає по тре ба кон к ре ти зу ва ти, уто ч-

ни ти, по яс ни ти зміст яко гось чле на ре чен ня. То ді 
вжи ва ють уто ч ню ва ль ні сло ва. До об ста ви ни мі-
с ця уто ч ню ва ль ною мо же бу ти об ста ви на мі с ця, 
до об ста ви ни ча су — об ста ви на ча су, до при су д-
ка — при су док і т. ін.
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Спо ло ха ний сві т лом, хи жак звів го ло ву й пи ль-
но ди ви в ся у ві ко н це (М. Тру б ла ї ні); (не зва жа ю чи 
на що?) Зав жди урі в но ва же ний і те р п ля чий, 
ка пі тан Чу ма ченко ста вав не ща д ним, ко ли ви яв-
ляв, що якась ро та за зна ла ма р них втрат лю дь-
ми (О. Гон чар);

4) як що два і бі ль ше (на віть не по ши ре них) 
озна чень сто ять пі с ля озна чу ва но го сло ва, пе ред 
яким уже є уз го дже не озна чен ня: До сві т ні во г ні, 
пе ре мо ж ні, уро чі, про рі за ли те м ря ву но чі (Ле ся 
Укра ї н ка); Яс ні, охо п ле ні ба г ря н цем го ри сто я ли 
до са мо го не бо краю — да ле ко го, си ньо го, чи с то-
го (О. Гон чар).

Як що пе ред озна чу ва ним сло вом не ма уз го дже-
но го озна чен ня, то то ді не по ши ре ні озна чен ня мо-
ж на ві до кре м лю ва ти і не ві до кре м лю ва ти, по рі в-
няй те: Те м ря ва, гли бо ка й сту де на, роз ли ла ся над 
сві том… (О. Гон чар); Ле ліє даль во ло га і бла ки т-
на (М. Ба жан);

5) як що во ни від озна чу ва но го сло ва від ді ле ні 
ін ши ми чле на ми ре чен ня: На ли та со н цем і ві т-
ра ми, хлю по че ве с ла ми ве с на (М. Сте ль мах); По-
ле ні мує, зне си ле не лі том, спить ме р т вим сном, 
ру де, об де р те (М. Ко цю бин сь кий). У по ети ч ній 
мо ві во ни мо жуть і не ві до кре м лю ва ти ся: Шви д ко 
гру день по віє кри ла тий, і про сте лить ся сніг, на че 
дим (В. Со сю ра).

Та кі ві до кре м ле ні озна чен ня тре ба від рі з ня ти 
від по двій них при су д ків: Че ре ш ні тут ро с ли ви-
со кі й роз кі ш ні (О. Гон чар); Ве се лі до до му ве р-
та лись ми в сві жій ве чі р ній ім лі (М. Риль сь кий). 
У цих ре чен нях ос но в на ду м ка по ля гає не в то му, 
що че ре ш ні ро с ли чи ми ве р та лись, а в то му, що че-
ре ш ні бу ли ви со кі й роз кі ш ні, ми бу ли ве се лі.

168. ВІ ДО КРЕ М ЛЕН НЯ
НЕ УЗГО ДЖЕ НИХ ОЗНА ЧЕНЬ
Не узго дже ні озна чен ня зви чай но не ві до кре м-

лю ють ся: На ста ла осінь (як а?) з ві т ра ми хо ло д-
ни ми, з до ща ми дрі б ни ми (Ле ся Укра ї н ка).

Про те не узго дже ні озна чен ня ві до кре м лю ють-
ся, як що ав тор хо че під кре с ли ти їх ню зна чу щість 
у ре чен ні: Брян сь кий, з ту го пе ре тя г ну тим ста-
ном, з бі ля вою пи ш ною чу п ри ною, сто їть, об ли-
тий про ме ня ми при за хі д но го со н ця (О. Гон чар).

Ві до кре м лю ють ся не узго дже ні озна чен ня й то-
ді, ко ли во ни ви сту па ють як од но рі д ні з ві до кре м-
ле ни ми уз го дже ни ми озна чен ня ми: У ха ту ввій шов 

пта хи, на при клад ор ли, гри фи й кон до ри, мо-
жуть на би ра ти ви со ту до ше с ти-се ми кі ло ме т рів.

По яс ню ва ль ні спо лу ч ни ки або, чи тре ба від-
різ ня ти від роз ді ло вих спо лу ч ни ків або, чи, які 
по єд ну ють од но рі д ні чле ни, як у ре чен нях: До во-
ди ло ся вам їз ди ти пі з ньої ве с ни чи ран ньо го лі та 
по Укра ї ні? (Па нас Ми р ний); Зза ду ко ж ної під во ди 
то ро х тить від ро або за ди м ле ний ка за нок (Гри-
го рій Тю тюн ник) (ко ми тут пе ред чи та або не став-
лять ся).

167. ВІ ДО КРЕ М ЛЕ НІ УЗ ГО ДЖЕ НІ
ОЗНА ЧЕН НЯ
Ві до кре м лен ня уз го дже них озна чень за ле жить 

від їх ньо го мі с ця в ре чен ні і від їх ньо го зна чен ня.
Як що уз го дже не озна чен ня сто їть без по се ред-

ньо пе ред озна чу ва ним імен ни ком (або пе ред спо-
лу чен ням імен ни ка з при кме т ни ком) і не має об ста-
вин но го від ті н ку, то во но не ві до кре м лю є ть ся.

На при клад: Бу де би те ца ря ми сі я неє жи то! 
(Т. Ше в че н ко); Крізь про ла ма ний сна ря дом ку-
пол сві ти ло ся не бо (О. Гон чар); Те п ло ди х ну ла в ли-
це по вна спо кою й на дії пу х ка чо р на ріл ля (М. Ко-
цю бин сь кий).

В ін ших ви па д ках уз го дже ні озна чен ня зви чай-
но ві до кре м лю ють ся, а са ме:

1) як що во ни сто су ють ся осо бо во го за ймен ни ка: 
Спо в не ний лю бо ві, я іду по ву ли ці ву зь кій (В. Со-
сю ра); Дніп ро! Ти ти хо в день яс ний пли веш, за гли-
б ле ний в ми ну ле (О. Олесь). Озна чу ва но го осо-
бо во го за ймен ни ка мо же й не бу ти: Ма лий, си джу 
бі ля ві к на і всьо го бо юсь (Є. Гу ца ло);

2) як що во ни по ши ре ні (діє при к ме т ни ко вий 
або при кме т ни ко вий зво рот) і сто ять пі с ля озна-
чу ва но го сло ва: Не за ба ром він по мі тив у зе м лі 
ма ню сі нь ку ям ку, схо ва ну в гу с тій тра ві, і в ній 
за ти ш не гні з деч ко, ви мо ще не з тра в’я них сте-
бел (Гри го рій Тю тюн ник).

Та кі ві до кре м ле ні озна чен ня тре ба від рі з ня-
ти від скла де них імен них при су д ків, ви ра же них 
діє при к ме т ни ка ми і при кме т ни ка ми. На при клад, 
у ре чен ні Гір сь кі пе че ри за то п ле ні во дою (Ю. Бе-
дзик) по єд нан ня діє при к ме т ни ка з до да т ком за-
то п ле ні во дою — це гру па при су д ка, а не по ши ре не 
озна чен ня (у ми ну ло му ча сі тут з’яв ля єть ся діє-
сло во-зв’я з ка: бу ли за то п ле ні во дою);

3) як що во ни ма ють об ста вин ний від ті нок (від-
ті нок при чи ни, умо ви, до пу с то во с ті): (чо м у?) 
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вить ся: І зда ва лось йо му, що по пав він в ін ший 
світ — у чу д ний і не ві до мий храм, і в ти хім, ра ді-
с нім спо кої спо чи ва ла ду ша йо го (М. Ів че н ко).

170. ВІ ДО КРЕ М ЛЕ НІ
ОБ СТА ВИ НИ
1. Ві до кре м лю ють ся об ста ви ни, ви ра же ні діє-

при с лі в ни ко ви ми зво ро та ми й оди ни ч ни ми діє-
при с лі в ни ка ми: На кла д ці, об ня в шись, сто я ли дві 
ді в чи ни і, за бу в ши про все на сві ті, ви во ди ли ста-
ру су мо ви ту пі с ню (М. Сте ль мах).

Ко ли пе ред діє при с лі в ни ко вим зво ро том чи 
діє при с лі в ни ком сто їть спо лу ч ник, то у ви мо ві 
па у за ро бить ся пе ред спо лу ч ни ком, але на пись мі 
ко ми все од но ста в лять ся так, щоб ви ді ли ти з обох 
бо ків тіль ки ві до кре м ле ну об ста ви ну: Не мо же при 
до б рі той жить, хто хо че злу й до б ру слу жить, бо, 
хті в ши до го дить обом, він ста не злу ра бом! 
(І. Франко).

Не ві до кре м лю ють ся оди ни ч ні діє при с лі в-
ни ки, як що во ни вка зу ють тіль ки на спо сіб дії 
і сто ять пі с ля при су д ка. Та кі діє при с лі в ни ки зви-
чай но ви ра жа ють ос но в ну дію в ре чен ні: Я був 
мо ло дий, здо ро вий і міг пра цю ва ти не вто м лю-
ючись (О. До в же н ко). Бій ці си ді ли де який час за-
ду ма в шись (О. Гон чар). У пер шо му ре чен ні ос но-
в на ду м ка — я не вто м лю ва в ся, у дру го му — бій ці 
за ду ма лись.

2. Ві до кре м лю ють ся об ста ви ни до пу с то во с-
ті з при й мен ни ком не зва жа ю чи на, а та кож (але 
не обо в’я з ко во) з при й мен ни ка ми всу пе реч, на пе-
ре кір, по при, при: Ко ли Ле ся ви йш ла, Сер гі є ві, не-
зва жа ю чи на ве се лий ве чір, ста ло жу р но (В. Ко-
за че н ко). Всу пе реч зо в ні ш ній лег ко ва ж но с ті, 
Лю ба на про чуд че с но умі ла збе рі га ти та є м ни ці
(О. Гон чар).

3. Іно ді, за ба жан ням ав то ра, мо жуть ві до кре м-
лю ва ти ся по ши ре ні об ста ви ни з при й мен ни ка ми 
за ле ж но від, за на яв но с ті, за від су т ні с тю, за бра-
ком, на ви па док, у зв’я з ку з, за вдя ки, вна слі док, згі-
д но з, від по ві д но до, по ді б но до, на від мі ну від то що. 
Та кі об ста ви ни ви мо в ля ють ся з ви ді ль ною ін то на-
ці єю: Ато ми ме та лів, на від мі ну від ато мів ки-
с ню, не зв’я за ні в мо ле ку ли. По ді б но до ву гіл ля, 
сі р ки, фо с фо ру й за лі за, з ки с нем спо лу ча єть ся 
бі ль шість не ме та лів і ме та лів.

4. Про ві до кре м лен ня уто ч ню ва ль них об ста вин 
мо ва йшла ра ні ше.

ста рий Дже ря, ви со кий, то н кий, з си ву ва ти ми 
до в ги ми ву са ми, з ну ж ден ним блі дим ли цем 
та сму т ни ми очи ма (І. Не чуй-Ле виць кий).

169. ВІ ДО КРЕ М ЛЕ НІ
ПРИ КЛА Д КИ
При кла д ки ві до кре м лю ють ся май же в тих са-

мих ви па д ках, що й уз го дже ні озна чен ня, а са ме:
1) як що во ни сто су ють ся осо бо во го за ймен ни-

ка: І, при то м ле ний Ко ти го ро ш ко, я на гру ди зе-
м лі упа ду (А. Ма ли ш ко). Озна чу ва но го осо бо во го 
за ймен ни ка мо же і не бу ти: Сла ва вам, убо гим лю-
дям, ча ба нам… На го ду ва ли, і на по ї ли, і да ли ко жух 
і сви ту на до ро гу, і, не бо ра ки, до да ли ос ли цю дій-
ну (Т. Ше в че н ко);

2) як що во ни по ши ре ні і сто ять пі с ля озна чу ва-
но го сло ва: І зе м ля — на ре че на в мо ло ч нім цві ту 
яб лу не во-ро же вих са дів — мліє со ло д ко в со ня ч-
но-яс нім ме ду (Є. Ма ла нюк);

3) як що во ни ма ють об ста вин ний від ті нок: Вір-
ний син тру до вої по не во ле ної Укра ї ни, Ше в-
чен ко став най гли б шим ви ра з ни ком на род них дум 
і надій (О. Гон чар);

4) як що во ни, на віть не по ши ре ні, сто ять пі с ля 
вла с ної на зви: Де ни се, бра те, з лей те на н том Са гай-
дою ми всі тут — сто я ли на смерть (О. Гон чар).

Ві до кре м лю ють ся при кла д ки зі сло ва ми ро дом, 
на ім’я, на прі зви ще, так зва ний то що: У Скви рі лі-
кар був, на прі зви ще Ру ши лов (М. Риль сь кий).

При кла д ка зі сло вом як зви чай но не ві до кре м-
лю єть ся: Ліс зу стрів ме не як дру га го р лиць те п лим 
во р ку ван ням (М. Риль сь кий).

При кла д ка зі сло вом як ві до кре м лю єть ся ли ше 
то ді, ко ли має від ті нок при чи ни (від по ві дає на пи-
тан ня чо м у?): Як спра в ж ній лі рик (то му що він 
спра в ж ній лі рик), Со сю ра надзви чай но рі з но ма ні-
т ний у сво їх пе ре жи ван нях (Д. Бі ло ус).

Для ви ді лен ня при кла док ча с то вжи ва ють ся 
па р ні ти ре. Це бу ває осо б ли во в та ких ви па д ках:

1) як що при кла д ка має уто ч ню ва ль не зна чен-
ня: Дзві но чок смі ху — мій син — про ки да єть ся вра-
н ці (Є. Гу ца ло);

2) як що при кла д ка сто їть на при кін ці ре чен-
ня (то ді дру ге ти ре, зро зу мі ла річ, не ста вить ся): 
Ди в ля чись на лю дей, усмі ха в ся і мій ба ть ко — ве-
ли кий до б рий чо ло вік (О. До в же н ко).

Як що пі с ля ві до кре м ле ної при кла д ки сто їть 
за ін ши ми пра ви ла ми ко ма, то дру ге ти ре не ста-
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в на зи в но му від мі н ку. Як що та ка за мі на мо ж ли ва, 
то це під мет, як що ні — зве р тан ня. По рі в няй те: Лю-
б лять свою Ві т чи з ну ді ти. — Лю б лять… во ни. Лю-
біть свою Ві т чи з ну, ді ти (М. Риль сь кий). Ска за ти 
«лю біть… во ни» не мо ж на. От же, в пер шо му ре чен-
ні ді ти — під мет, у дру го му — зве р тан ня.

2. У ви мо ві пе ред зве р тан ням па у зи зви чай но 
не ма, є па у за тіль ки після ньо го, а на пись мі зве р-
тан ня обо в’я з ко во ви ді ля є мо з обох бо ків ко ма ми: 
Сві ти нам, день, без сме р т ни ми во г ня ми, шу міть, 
са ди, ро ди зе р но, зе м ля (В. Со сю ра).

На по ча т ку ре чен ня, за ле ж но від ін то на ції, 
звертан ня мо же від ді ля ти ся і зна ком окли ку — 
тоді на сту п не сло во пи шеть ся з ве ли кої бу к ви: Сві-
те ти хий, краю ми лий, моя Укра ї но! За що те бе 
сплю н д ро ва но, за що, ма мо, ги неш? (Т. Ше в че н ко).

3. Сло ва о, ой, як що во ни вжи ті як під си лю-
валь ні ча с т ки, на ле жать до зве р тан ня і ко ма ми від 
ньо го не від ді ля ю ть ся. Ви гу ки ж від ді ля ють ся від 
зве р тан ня ко ма ми.

На при клад: О мій на ро де, Про ме тея ти ма єш 
ду шу мо ло ду; Ой ко ва лю, ко ва лю, я за труд те-
бе лю б лю (В. Со сю ра); «Ой, си ну!» — «Ма мо!» 
І скри п ну ла две р ми, і впа ла на по ріг (А. Ма ли ш ко); 
Гей, ри ца рю жа ді б ний, сте ре жись (М. Ба жан) — 
у пе р ших двох ре чен нях вжи то під си лю ва ль ні ча-
с т ки (пі с ля них ком не має), у дру гих двох — ви гу-
ки (пі с ля них сто ять ко ми).

У скла ді по ши ре но го зве р тан ня мо жуть ви сту-
па ти сло ва ти, ви — у та ко му ра зі во ни ви ко ну-
ють роль під си лю ва ль ної ча с т ки і ко ма ми не від-
ді ля ють ся: Краю, ти мій краю, кра що го за те бе 
я в жит ті не знаю! (В. Со сю ра); Сло во, моя ти єди-
ная зброє, ми не по ви нні за ги нуть обоє! (Ле ся 
Укра ї н ка).

173. ВСТА В НІ СЛО ВА І РЕ ЧЕН НЯ
Вста в ні сло ва і ре чен ня вка зу ють на осо би с те 

ста в лен ня мо в ця до ви сло в ле ної ним ду м ки.
У ре чен ні зви чай но по від ом ля єть ся про якийсь 

спра в ж ній або мо ж ли вий факт дій с но с ті. А той, 
хто по від ом ляє про це, за до по мо гою вста в них 
слів і ре чень вно сить у ре чен ня свою впе в не ність 
або сум нів, емо цій ну оці н ку, вка зує на йо го зв’я зок 
з ін ши ми по від ом лен ня ми, на дже ре ло, спо ну кає 
слу ха ча при слу ха ти ся то що.

На при клад, ре чен ня: Ви по ми ли ли ся; Ми ко лись 
ще зу стрі не мось — яв ля ють со бою ка те го ри ч ні 

ВНЕ СЕН НЯ

171. ПО НЯТ ТЯ ПРО ВНЕ СЕН НЯ
По ряд із чле на ми ре чен ня, які по єд ну ють ся між 

со бою в сло во спо лу чен ня за до по мо гою зв’я з ків 
ко ор ди на ції, уз го джен ня, ке ру ван ня й при ля ган ня, 
у ме жах про с то го ре чен ня мо жуть бу ти й та кі по-
в но зна ч ні ча с ти ни, які сто ять по за син та к си ч ним 
зв’я з ком. Та кі сло ва не від по ві да ють ні на яке пи-
тан ня. Во ни не є чле на ми ре чен ня і то му на пись мі 
ви ді ля ють ся з обох бо ків роз ді ло ви ми зна ка ми.

На при клад, у ре чен ні Чую, зе м ле, твоє ди хан-
ня (В. Си мо не н ко) ви ді ля ють ся та кі чле ни ре-
чен ня: (що ро  б лю?) чую — при су док; (ко го? 
що?) ди хан ня — пря мий до да ток; (чиє ди  ха н-
н я?) твоє — озна чен ня. А до сло ва зе м ле пи тан-
ня по ста ви ти не мо ж на. Так са мо в ре чен ні Го ри, 
зда ва ло ся, сто я ли тут по руч (О. Гон чар) ви ді-
ля ють ся та кі чле ни ре чен ня: (хто? що?) го ри — 
під мет; (що ро  би  ли?) сто я ли — при су док; (де?) 
тут по руч — об ста ви на мі с ця. А до сло ва зда ва ло-
ся пи тан ня по ста ви ти не мо ж на. Це вне сен ня.

До вне сень на ле жать зве р тан ня, вста в ні сло-
ва і ре чен ня, вста в ле ні сло ва і ре чен ня, а та кож 
слова-ре чен ня. Ін ак ше їх ще на зи ва ють «сло ва, 
гра ма тич но не по в’я за ні з чле на ми ре чен ня».

172. ЗВЕ Р ТАН НЯ
Зве р тан ня — це сло во або сло во спо лу чен ня 

в ре чен ні, що на зи ває осо бу, іно ді — пред мет, 
до яких зве р не на мо ва.

На при клад, у ре чен нях: На ро де мій, до те бе 
я ще ве р ну (В. Стус). Без мо ви рі д ної, юна че, й на-
ро ду на шо го не ма (В. Со сю ра) — ви ді ле ні сло ва — 
зве р тан ня: во ни вка зу ють, до ко го зве р не на мо ва.

1. Зве р тан ня ви ра жа єть ся імен ни ком у кли ч-
но му від мі н ку або ін шою ча с ти ною мо ви, вжи тою 
в зна чен ні імен ни ка. Зве р тан ня бу ває не по ши ре-
не і по ши ре не (має при со бі озна чен ня, зо к ре ма 
й при кла д ки).

На при клад, у ре чен ні Нам ви па ло, си ну, до сі я ти 
і до лю би ти оте ць кеє по ле (Б. Олій ник) зве р тан ня 
не по ши ре не, а в ре чен ні Му жай, пре кра с на на ша 
мо во, се ред пре кра с них бра т ніх мов! (М. Риль сь-
кий) — по ши ре не.

Іно ді зве р тан ня мо ж на сплу та ти з під ме том. Щоб 
роз рі з ни ти їх, імен ник у ре чен ні про бу є мо за мі ни-
ти осо бо вим за ймен ни ком він, во на, во но або во ни 
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Ча с т ки вхо дять до скла ду чле нів ре чен ня. На-
при клад, у ре чен ні Тут на віть по ві т ря, зда ва-
ло ся, не сло в со бі зо ло та ві від ті н ки (О. Гон чар) 
під мет не по ві т ря, а на віть по ві т ря (і це озна-
чає, що не тіль ки во но не сло в со бі ці від ті н ки). 
У ре чен ні Зли ва три ва ла май же го ди ну (М. Труб-
ла ї ні) об ста ви на ча су не го ди ну, а май же го ди-
ну (тоб то не по в ну го ди ну). Вста в ні сло ва сто ять 
по за чле на ми ре чен ня. На при клад, у ре чен ні Знов 
при бу ли до на шої шпа кі в ні її, ма буть, то рі ш ні ха-
зяї (М. Риль сь кий) є та кі чле ни: під мет — (хто?) 
ха зяї; при су док — (що зро  би  ли?) при бу ли; 
озна чен ня — (чи єї?) на шої, (чиї?) її, (які?) то-
ріш ні; об ста ви на ча су — (ко ли?) знов; об ста ви-
на мі с ця — (к у ди?) до шпа кі в ні. Сло во ма буть 
не вхо дить до скла ду жо д но го чле на ре чен ня.

Вста в ні сло ва як не чле ни ре чен ня слід від-
рі з ня ти від од но зву ч них чле нів ре чен ня. По рів-
няй те ре чен ня, у яких ті са мі сло ва ви сту па ють 
то як вста в ні, то як чле ни ре чен ня: По цих не про ла-
з них пу щах, пе в но, ні ко ли не сту па ла люд сь ка нога 
(М. Ко цю бин сь кий) — Ро би кре в но й ходи пев-
но (Нар. тво р чість). Ве р ш ни ки, зда ва лось, зрос-
ли ся з пі ді бра ни ми гру да с ти ми кі нь ми (М. Стель-
мах) — Од да ле ко го сві т ла вни зу зда ва ло ся іще 
те м ні ше (М. Ко цю бин сь кий).

Важ ко бу ває роз рі з ни ти вста в ні сло ва і чле ни 
ре чен ня зви чай но, на ре ш ті, спра в ді. Вста в ни ми 
ці сло ва бу ва ють за та ких умов:

1) зви чай но в зна чен ні «са мо со бою зро зу мі ло»: 
Зви чай но, во в ку ла ки — це хи ме ри (М. Риль сь кий); 
але: У ко мі р чи ні зви чай но [май же зав жди] сто я ли 
бі до ни з мо ло ком та ви сі ли бі лі ха ла ти до я рок (Гри-
го рій Тю тюн ник);

2) на ре ш ті зі зна чен ням за до во лен ня: І от, на-
ре ш ті, за си ні ли Дніп ро пе т ро в щи ни ла ни (В. Со сю-
ра); але в зна чен ні «пі с ля чо го-не будь»: На ре ш ті 
[пі с ля всіх зу силь, спроб] Ва си ль ко ві по ща с ти ло 
вхо пи тись за гі л ку (О. До н че н ко);

3) спра в ді в зна чен ні «пра в ду ка жу чи», «це пра-
в да»: Ді в чи н ка, спра в ді, як та кві точ ка, роз пу ку-
єть ся (Ма р ко Во в чок); але в зна чен ні «на с п ра в ді»: 
Не знаю, чи спра в ді во но так, чи то ме ні при сни-
лось (О. До в же н ко).

Ли ше вста в ни ми бу ва ють (і ви ді ля ють ся ко-
ма ми) сло ва ма буть, що пра в да, крім то го, а втім, 
по-пе р ше, по-дру ге. Як що в про с то му ре чен ні, крім 
син та к си ч но го центру, є ще при су док (ка жуть, зда-

тве р джен ня. А ті ж ре чен ня із вста в ни ми сло ва ми: 
Ма буть, ви по ми ли ли ся; Мо же, ми ко лись ще зу-
стрі не мось — пе ре да ють, крім са мо го тве р джен ня, 
ще й сум нів мо в ця.

Вста в ні сло ва і ре чен ня не є чле на ми ре чен-
ня. У ре чен ні во ни ви ді ля ють ся па р ни ми ко ма ми, 
рідко — па р ни ми ти ре.

За зна чен ням вста в ні сло ва і ре чен ня мо ж на 
поді ли ти на та кі, що:

1) ви ра жа ють не впе в не ність або при пу щен ня: 
ма буть, мо же, а мо же, мо ж ли во, пе в но, на пе в но, оче-
ви д но, ви д но, зда єть ся, ймо ві р но, бу ва, спо ді ва ю ся, 
мо ж на ска за ти, тре ба га да ти, при пу с ті мо то що;

2) під кре с лю ють до сто ві р ність по від ом лен ня: 
бе з у мо в но, без пе ре ч но, зві с но, зви чай но, спра в ді, 
і спра в ді, ро зу мі єть ся, са мо со бою зро зу мі ло, пе в-
на річ, яс на річ, ска за ти по пра в ді, пра в ду ка жу чи, 
при зна ти ся, ні де пра в ди ді ти, що пра в да, смію за-
пе в ни ти, сло во че с ті, я знаю то що;

3) вка зу ють на дже ре ло по від ом лен ня: ка жуть, 
як ка жуть, ка же, мо в ляв, по від ом ля ють, за ви сло-
вом…, за вчен ням…, на ду м ку…, на мою ду м ку, га даю, 
по-мо є му, па м’я таю, чую, ба чу то що;

4) ви ра жа ють за до во лен ня чи не за до во лен-
ня мо в ця: на ща с тя, на ди во, дя ку ва ти Бо гу, сла-
ва Богу, хва ли ти до лю, на ре ш ті, ні в ро ку, на жаль, 
на со ром, як на зло, як на гріх, со ро м но ка за ти, чо го 
до б ро го то що;

5) при ве р та ють, ак ти ві зу ють ува гу спів роз мо в-
ни ка: чу є те, чу єш, зна є те, бач, ба чи те, по го дь тесь, 
уявіть со бі, май те на ува зі, зве р ніть ува гу, про шу 
вас, да руй те на сло ві, між на ми ка жу чи то що;

6) до по ма га ють упо ря д ку ва ти ду м ки, по в’я за ти 
їх між со бою: по-пе р ше, по-дру ге, на ре ш ті, з од но го 
бо ку, з дру го го бо ку, до ре чі, між ін шим, крім то го, 
на впа ки, от же, а от же, зна чить, та ким чи ном, ви-
яв ля єть ся, на при клад, зо к ре ма, вза га лі, зре ш тою, 
од ним сло вом, ко ро т ше ка жу чи, по вто рюю то що.

Сло ва про те і од нак ви сту па ють вста в ни ми 
тіль ки в се ре ди ні про с то го ре чен ня (і ви ді ля ють ся 
ко ма ми): Ос та по ві по ща с ти ло, од нак, за че пи тись 
якось за при бе ре ж ну ве р бу (М. Ко цю бин сь кий). 
На по ча т ку про с то го ре чен ня ці сло ва ви сту па ють 
у ро лі спо лу ч ни ків (і ко ма ми не ви ді ля ють ся): 
Однак Со ло мії зда ло ся, що їй тре ба йти про с то 
пе ред се бе (М. Ко цю бин сь кий).

Вста в ні сло ва тре ба від рі з ня ти від ча с ток, які 
в ре чен ні роз ді ло ви ми зна ка ми не ви ді ля ю ть ся. 
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3. Най ча с ті ше вста в ле ні сло ва й ре чен ня ви-
мов ля ють ся з по ни жен ням то ну. То ді во ни ви ді ля-
ють ся ду ж ка ми або іно ді ко ма ми з ти ре: Пра в да, 
сла ве т ний ви на хід (про ньо го да лі, це са ме той 
ви на хід, що зро бив ім’я Іва на Іва но ви ча без-
смер т ним!) при му шує ав то ра на пи са ти ще не ве-
ли кий роз діл (М. Хви льо вий); Ву та нь ка ці єї но чі 
бу ла бі ля мо ря, — во на пра цю ва ла в ри бо ло ве ць-
кій бри га ді, — і про те, що ско ї лось удо ма, ні чо го 
не зна ла (О. Гон чар).

Роз ді ло ві зна ки, які сто ять на мі с ці роз ри ву ос-
но в но го ре чен ня вста в ле ним, ви но сять ся за дру гу 
ду ж ку: Чи спра в ді так бу ло, чи, мо же, хто збре-
хав (хто во ро гів не мав!) — а все-та ки ка тю зі, 
як ка жуть, бу де по за слу зі (Л. Глі бов).

175. СЛО ВА-РЕ ЧЕН НЯ
Ре чен ня, ви ра же не не по в но з на ч ним сло-

вом (ви гу ком або ча с т кою), яке ви сту пає за мін-
ни ком ці ло го ре чен ня, на зи ва єть ся сло во м-ре-
чен ням.

У ро лі слів-ре чень ви сту па ють стве р джу ва ль-
ні сло ва так, авжеж, ая к же, атож, отож-бо, еге, 
еге ж, та вже ж, ага, до б ре, га разд, то ч но, так то ч-
но, зви чай но, ще б пак, та вже ж; пи та ль ні сло ва ну, 
та ну, не вже, хі ба, га, спра в ді, як, що, що ж; спо-
ну ка ль ні сло ва го ді, геть, цить, гай да, марш, стоп, 
ура, ал ло, ка ра ул, ґвалт, до сить, до во лі, ша, тс-с-с, 
зась, гей, агов, ну, но, вйо, соб, ца бе, тпру, ги ля, агуш, 
киш; емо цій но-оцін ні сло ва ого, ох, ах, ех, хм, тьфу, 
ов ва, ат, пхе, он як, ота кої, тож-то й ба, от то бі 
й ма єш, хай йо му цур; сло ва мо в но го ети ке ту спа-
си бі, дя кую, ви ба ч те, будь ла с ка, про шу, до б рий ра-
нок, до б рий день, на до б ра ніч, до по ба чен ня та ін.

У сло вах-ре чен нях під мет і при су док не ви ді-
ля ю ть ся.

Сво го кон к ре т но го зна чен ня сло ва-ре чен ня на-
бу ва ють тіль ки в кон текс ті, тоб то в по єд нан ні з по-
в но зна ч ни ми ре чен ня ми. На при клад, у ре чен нях: 
Ко ма н  дор  (ти хо до Ан ни). Чи се та кий в Се ві льї 
зви чай? Ан на. Так (Ле ся Укра ї н ка); Ок са на. Ти, ли-
бонь, гні ва є ш ся на ме не? Те к ля. Ба ні! (М. Кро пи в-
ни ць кий) — сло во так озна чає «це та кий зви чай 
у Се ві ль ї», сло во ні — «не гні ва ю ся на те бе».

Сло ва-ре чен ня мо жуть вжи ва ти ся окре мо або 
в скла ді по в но зна ч но го ре чен ня. В ус ній мо ві сло ва-
ре чен ня ви ді ля ють ся па у за ми, на пись мі — ко ма ми, 
зна ка ми окли ку або (в се ре ди ні ре чен ня) ти ре.

єть ся, спо ді ва ю ся, про ба ч те, ні де пра в ди ді ти, так би 
мо ви ти, ви д но то що) або під мет і при су док (я знаю, 
я пе вен, яс на річ), то та ке ре чен ня, без пе ре ч но, вста-
в не і йо го тре ба ви ді ля ти. Так са мо до вста в них на-
ле жать ви сло ви, у яких є діє при слів ни ки ка жу чи, 
мо в ля чи (пра в ду ка жу чи, між на ми ка жу чи, вла с не 
ка жу чи) або їх мо ж на під ста ви ти (од ним сло вом, 
між ін шим, вза га лі, до ре чі то що).

Як що а чи і під си лю ють вста в не сло во, то во ни 
ко мою від ньо го не від ді ля ють ся; але як що ці сло ва 
ви ко ну ють роль спо лу ч ни ків — по єд ну ють ре чен ня 
чи ча с ти ни ре чень, то ко мою від ді ля ють ся; по рі в-
няй те: І спра в ді, оп ти мізм — не від’єм на ри са тру-
до во го на ро ду. — Ти ме не, ко ха на, про ве деш до по ля, 
я пі ду — і, мо же, бі ль ше не при йду (М. Риль сь кий); 
Ми нув рік, а мо же, й бі ль ше. — У цих ма н д рах за ліз-
ний ор га нізм Ба гі ро ва не над ло ми в ся, а, на впа ки, здо-
був бо га тир сь ко го га р ту (О. Гон чар).

Для то го щоб пра ви ль но ви зна чи ти ме жі вста-
в но го сло ва чи сло во спо лу чен ня, йо го про бу-
ють опу с ти ти. Як що ре чен ня не спо тво рю єть ся, 
то це озна чає, що вста в не сло во чи сло во спо лу чен-
ня ви ді ли ли пра ви ль но.

174. ВСТА В ЛЕ НІ СЛО ВА І РЕ ЧЕН НЯ
Вста в ле ні сло ва і ре чен ня яв ля ють со бою по-

бі ж ні за ува жен ня, уто ч нен ня або до по в нен ня 
мо в ця до ос но в ної ду м ки ре чен ня.

На при клад: Там ба ть ко, пла чу чи з ді ть-
ми (а ми ма лі бу ли і го лі), не ви те р пів ли хої до лі, 
умер на пан щи ні (Т. Ше в че н ко). Як тіль ки за плю-
щую очі — кі м на та (во на тіль ки що ста ла мо єю) 
ще зає (М. Ко цю бин сь кий).

Вста в ле ні сло ва і ре чен ня мо жуть ви мо в ля ти ся 
без по мі т ної змі ни то ну або з під ви щен ням чи зни-
жен ням йо го. Від по ві д но до цьо го їх ви ді ля ють ко-
ма ми, ти ре або ду ж ка ми.

1. Як що вста в ле не сло во чи ре чен ня (як і вста-
в не) ви мо в ля єть ся без по мі т ної змі ни то ну, то во-
но ви ді ля єть ся з обох бо ків ко ма ми: І зо ло тої 
й до ро гої ме ні, щоб зна ли ви, не жаль мо єї до лі мо-
ло дої (Т. Ше в че н ко).

2. Як що вста в ле не сло во чи ре чен ня ви мо в ля-
єть ся з під ви щен ням то ну, то во но ви ді ля єть ся 
з обох бо ків ти ре: А Яре ма — стра ш но гля нуть — 
по три, по чо ти ри так і кла де (Т. Ше в че н ко); 
Ще в сі я н ку ви па ли до щі, а це — що вже го ди на 
сто їть — ти хо, со ня ч но (А. Го ловко).
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«То ва риш за хо п ле но роз по ві дав про матч, і ні хто 
йо го не слу хав» не ма ло гі ч но го зв’я з ку між йо го 
ча с ти на ми. Тут спо лу ч ник і тре ба за мі ни ти на хоч 
або про те.

Ча с ти ни скла д но го ре чен ня по ви нні бу ти од но-
пла но ві за змі с том. На при клад, у ре чен ні «Взи м ку 
де ре ва в лі сі сто ять чо р ні, а яли ни сво їм убран ням 
при ваб лю ють зі р» про ти ста в ля ють ся зо всім рі з ні 
ре чі: ко лір де рев і убран ня ялин. Оче ви д но, тре ба 
ска за ти так: Усі де ре ва сто ять чо р ні, тіль ки яли ни 
зе ле ні ють і сво єю зе лен ню при ваб лю ють зі р.

Ча с ти ни скла д но го ре чен ня — про с ті ре чен-
ня — мо жуть об’єд ну ва ти ся між со бою рі з ни ми 
зв’я з ка ми:

1) су ря д ним — за до по мо гою спо лу ч ни ків су-
ряд но с ті: Си чі в гаю пе ре кли ка лись, та ясен раз 
у раз скри пів (Т. Ше в че н ко);

2) під ря д ним — за до по мо гою спо лу ч ни ків під ря-
д но с ті та спо лу ч них слів: Лю ди ні тре ба, щоб її ро бо-
та за ли ша ла ся пі с ля неї жи ти (Ю. Янов сь кий);

3) без спо лу ч ни ко вим — за до по мо гою ли ше ін-
то на ції: Пе ре ко на ти ся по ра: зро биш зло — не жди 
до б ра (Д. Бі ло ус).

За ле ж но від цьо го скла д ні ре чен ня по ді ля ють ся 
на скла д но су ря д ні, скла д но під ря д ні, скла д ні без-
спо лу ч ни ко ві і скла д ні син та к си ч ні конс тру к ці ї.

На пись мі ча с ти ни скла д но го ре чен ня зви-
чайно від ді ля ють ся од на від од ної ко ма ми або 
інши ми роз ді ло ви ми зна ка ми.

177. СКЛА Д НО СУ РЯ Д НЕ РЕ ЧЕН НЯ
Скла д но су ря д ним на зи ва єть ся скла д не ре-

чен ня, ча с ти ни яко го син та к си ч но рі в но пра в ні 
й поєд на ні між со бою спо лу ч ни ка ми су ря д но с ті.

Між ча с ти на ми скла д но су ря д но го ре чен ня мо-
жуть бу ти рі з ні зна чен нє ві зв’я з ки: при чи но во-
на с лі д ко ві, зі ста в но-про ти с та в ні, роз ді ло ві то що. 
Але на яв ність між ци ми ча с ти на ми спо лу ч ни ків 
су ря д но с ті зав жди сві д чить про те, що роз гля ду-
ва не ре чен ня є скла д но су ря д ним.

На при клад, між ча с ти на ми в ре чен нях: Три-
май тесь ор га ні зо ва но, і во ни з ва ми ні чо го не вді-
ють (О. Гон чар); Му ра ш ки бі га ли по спи ні, але 
ці ка вість пе ре мо г ла страх (В. Ґжи ць кий); Ка-
ти зну ща ють ся над на ми, а пра в да на ша п’я на 
спить (Т. Ше в че н ко) — іс ну ють рі з ні зна чен нє ві 
від но шен ня, про те всі во ни скла д но су ря д ні, бо їх-
ні ча с ти ни з’єд на ні спо лу ч ни ка ми су ря д но с ті.

На при клад: Ах, які ви ш не ві ті сві та н ки, на-
че пти ці хо дять по зе м лі (А. Ма ли ш ко); Ну, що? 
Вдо во ль ни лись? (Ма р ко Во в чок); Ні! Я по ко ри ти 
її не здо лаю, ту пі с ню бе зу м ну, що з ту ги по ста-
ла (Ле ся Укра ї н ка); Всі, у ко го се р це ві р не со н цю 
на шої ве с ни, сій те зе р но — гей! — до бі р не в не роз-
ме же ні ла ни! (М. Риль сь кий).

До сить ча с то, осо б ли во в по езії, сло ва о, ой, рі д-
ше ох, ну ви сту па ють у ро лі під си лю ва ль них ча с ток 
і, от же, від слів, до яких во ни від но сять ся, ко ма ми 
не від ді ля ють ся: О лю ди, лю ди, свою ду шу не за-
ми кай те на за м ки! (П. Ти чи на); Шо пе на вальс… 
Ну хто не грав йо го і хто не слу хав! (М. Риль сь-
кий); Ох ти ж і до га д ли вий хло пець! (О. Гон чар).

Ві до кре м лен ня слів о, ой, ох, ну не рі д ко за ле-
жить від во лі ав то ра, від то го, який зміст він вкла-
дає в них.

СКЛА Д НЕ РЕ ЧЕН НЯ

176. ЗА ГА ЛЬ НІ ВІ ДО МО С ТІ
ПРО СКЛА Д НЕ РЕ ЧЕН НЯ
Ре чен ня, яке має два або бі ль ше син та к си ч-

них (під ме то во-при су д ко вих) центрів, на зи ва-
єть ся скла д ним.

Скла д не ре чен ня об’єд нує кі ль ка про с тих, 
що ви сту па ють як скла до ві ча с ти ни єди но го ці-
ло го. Але, на від мі ну від про с тих ре чень, ча с ти ни 
скла д но го ре чен ня ма ють ще й свої осо б ли во с ті — 
ін то на цій ні, син та к си ч ні та сми с ло ві.

Про с ті ре чен ня в скла д не об’єд ну ють ся з до-
три ман ням пе в них пра вил.

Ко ж на окре ма ча с ти на скла д но го ре чен ня по-
ви нна бу ти син та к си ч но пра ви ль но по бу до ва на. 
На при клад, у го ло вній ча с ти ні скла д но го ре чен-
ня «Най го ло в ні ше, що тре ба утве р джу ва ти в ду ші 
лю ди ни, — це ві ру в то р же с т во до б ра, спра ве д ли-
во с ті» не пра ви ль но при єд на но скла де ний імен ний 
при су док до під ме та: «Най го ло в ні ше — це ві ру 
в то р же с т во до б ра, спра ве д ли во с ті». А має бу ти: 
Най го ло в ні ше — це ві ра в то р же с т во до б ра, спра-
ве д ли во с ті. От же, й усе ре чен ня по ви нно зву ча ти 
так: Най го ло в ні ше, що тре ба утве р джу ва ти в ду ші 
лю ди ни, — це ві ру в то р же с т во до б ра, спра ве д ли-
во с ті.

Ча с ти ни скла д но го ре чен ня по ви нні бу ти ло-
гі ч но по в’я за ні між со бо ю. На при клад, у ре чен ні 
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178. СКЛА Д НО ПІД РЯ Д НЕ РЕ ЧЕН НЯ
Скла д но під ря д ним на зи ва єть ся скла д не ре-

чен ня, ча с ти ни яко го син та к си ч но не рі в но пра в ні, 
тоб то од на з них по яс нює, до по в нює або роз кри-
ває зміст дру гої і при єд ну єть ся до неї спо лу ч ни-
ком під ря д но с ті або спо лу ч ним сло во м.

На при клад, ре чен ня: Ви чу ли, як шу м лять бо-
ри у ве ре с не ві ве чо ри? (А. Ма ли ш ко); І се р це по-
ли нуть ба жає ту ди, де ще во ля гу ляє (Б. Грі н че н-
ко) — скла д но під ря д ні, бо в них від од ної ча с ти ни, 
що має свій під ме то во-при су д ко вий центр, до ін-
шої мо ж на по ста ви ти пи тан ня, а са ме: що ви чу ли? 
ку ди се р це ба жає по ли нуть?

Ча с ти на, від якої ста вить ся пи тан ня, на зи ва єть-
ся го ло вним ре чен ням, а ча с ти на, яка від по ві дає 
на по ста в ле не пи тан ня — під ря д ним ре чен ням.

1. У го ло вно му ре чен ні мо жуть бу ти вка зі в ні 
сло ва. Са ме за ці єю озна кою й не рі д ко ді з на є мо ся, 
яке ре чен ня го ло вне. Вка зі в ни ми сло ва ми ви сту-
па ють:

1) вка зі в ні за ймен ни ки цей, той, та кий, стіль-
ки: Той, ко го на вчи ла ти лі та ти, з під не бес ся зро-
ду не впа де! (А. Ма ли ш ко); Яке де ре во, та кий 
і плід (Нар. тво р чість);

2) озна ча ль ні за ймен ни ки весь, вся кий, ко ж-
ний: Все, що бу ло в ха ті, мо в ча ло гли бо кою мо в ча н-
кою (У. Са м чук);

3) вка зі в ні при слі в ни ки так, на сті ль ки, там, 
тут, ту ди, звід ти, то ді, до ти, то му: Де тво р чо с ті 
не має, там і жит тя не ма! (В. Со сю ра).

Як що в го ло вно му ре чен ні не ма вка зі в но го сло-
ва, йо го, як пра ви ло, мо ж на під ста ви ти: Па х нуть 
хлі бом [ті] сло ва, що ме не їх на вчи ла ма ти (Д. Па-
в лич ко).

2. На по ча т ку під ря д но го ре чен ня зви чай но 
сто їть спо лу ч ник під ря д но с ті або спо лу ч не сло-
во (за ці єю озна кою й від рі з ня є мо під ря д не ре чен-
ня від го ло вно го).

Спо лу ч ник під ря д но с ті тіль ки при єд нує під-
ря д не ре чен ня до го ло вно го, але чле ном ре чен ня 
не ви сту пає, на при клад: Щоб при йш ло на зе м лю 
спо ді ва не ща с тя, тре ба ве ли кої пра ці (М. Ко цю-
бин сь кий); Не ві рю кля т ві я ра ба, бо пра в ди раб 
не знає (О. Ко ни сь кий).

Спо лу ч не сло во, крім то го, що при єд нує під ряд-
не ре чен ня до го ло вно го, є ще й чле ном під ряд но го 
ре чен ня — під ме том, при су д ком, до да т ком, озна-
чен ням або об ста ви но ю. На при клад, у ре чен ні Єсть 

Між ча с ти на ми скла д но су ря д но го ре чен ня 
став лять ся ко ми: 1. Тра ва си вою ро сою бу ла за по-
ро ше на, і хо ло док при єм но ди хав в ли це (В. Вин ни-
че н ко). 2. Те бе не ма, і дні — як но чі, і сад хи та єть ся 
в жу р бі (В. Со сю ра). Але з цьо го за га ль но го пра ви-
ла є ви ня т ки.

Не ста вить ся ко ма між дво ма ча с ти на ми склад-
но су ря д но го ре чен ня, з’єд на ни ми оди ни ч ни ми 
спо лу ч ни ка ми і (й), та (=і), або, чи:

1) як що оби д ві ча с ти ни ма ють спі ль не сло-
во (не обо в’я з ко во член ре чен ня, це мо же бу ти 
й ча с т ка або вста в не сло во): Де-не-де бі ля вирв 
си віє без во д ний по лин або ку щить ся па ху чий че-
б рець (О. Гон чар); Тіль ки не вси пу ще мо ре бу хає 
десь зда ле ку та зо рі тре м тять в ні ч ній про хо ло-
ді (М. Ко цю бин сь кий); Ма буть, ба ть ко ще ду ж че 
по си вів і ма ти ще ду ж че зі гну ла ся (А. Го ло вко);

2) у пи та ль но му, спо ну ка ль но му або окли ч но му 
ре чен нях: Хай на ше сло во не вми рає і на ша пра в да 
хай жи ве! (М. Риль сь кий); Ко ли це ста ло ся і хто 
там був? Як пи ш но цві туть ка ш та ни і який га р ний 
Ки їв у цей час!;

3) між од но рі д ни ми од но скла д ни ми ре чен ня-
ми: Об тру си ли вже яб лу ні бі лі і кар то плю із по-
ля ве зуть (В. Со сю ра); Гли бо ке не бо, бі лі хма ри 
та плю с кіт срі б ної во ди (Є. Ма ла нюк).

Іно ді між дво ма ча с ти на ми скла д но су ря д но го ре-
чен ня ста вить ся ти ре, як що дру га ча с ти на ви ра жає 
рі з ке про ти ста в лен ня, на слі док або вка зує на ра п то-
ву змі ну по дій: Ще мить — і Дро ги чин сь ка би т ва за-
гри мить (М. Ба жан); Чу жих два сло ва в пі с ні бу де — 
і пі с ня вся то ді чу жа! (Д. Па в лич ко).

Між до сить по ши ре ни ми або да ле ки ми за змі с-
том ча с ти на ми ста ви мо кра п ку з ко мою: Не всі се р ця 
да дуть ся хро ба ку, не всі шля хи у круг за ку то; і про ро-
с те зе ле на ру та на жо в то му пі с ку (М. Ба жан).

Скла д но су ря д ні ре чен ня тре ба від рі з ня ти від 
про с тих з од но рі д ни ми при су д ка ми. На при клад, 
ре чен ня При ли нув ві тер, і в ті с ній ха ти ні він про 
ве с ня ну во лю за спі вав (Ле ся Укра ї н ка) — скла д-
не, бо в ньо му є два під ме то во-при су д ко ві центри: 
ві тер при ли нув і він за спі вав. А вже ре чен ня При-
ли нув ві тер і в ті с ній ха ти ні про ве с ня ну во лю за-
спі вав — про сте, бо має один під ме то во-при су д ко-
вий центр: під мет ві тер і при ньо му два од но рі д ні 
при су д ки при ли нув і за спі вав. У пер шо му ви падку 
пе ред оди ни ч ним спо лу ч ни ком ста вить ся ко ма, 
у дру го му — не ста ви ть ся.
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се ма н ти ч на. Роз хо джен ня між ни ми по ля га ють 
у то му, що за пер шою від по ві д но до чле нів ре чен-
ня ви ді ля ють під ме то ві, при су д ко ві, до да т ко ві й озна-
чаль ні під ря д ні ре чен ня, за дру гою — озна ча ль ні 
й з’я су ва ль ні. Об ста вин ні та су про ві д ні під ря д ні ре-
чен ня в обох кла си фі ка ці ях ви ді ля ють од на ко во.

I. При ло гі ко-гра ма ти ч ній кла си фі ка ції вра хо-
ву ють, який член у го ло вно му ре чен ні за мі ню єть-
ся або уто ч ню єть ся під ря д ним ре чен ням і на яке 
пи тан ня це під ря д не ре чен ня від по ві да є. Ва ж ли ву 
роль тут ві ді грає вка зі в не сло во (як що йо го не ма, 
мо ж на до ми с ли ти): яким чле ном ре чен ня ви сту-
пає вка зі в не сло во, та ко го ви ду бу де й під ря д не 
ре чен ня. За ці єю кла си фі ка ці єю під ря д ні ре чен-
ня по ді ля ють на під ме то ві, при су д ко ві, до да т ко ві, 
озна ча ль ні, об ста вин ні і су про ві д ні.

1. Під ря д ні під ме то ві за мі ню ють під мет го-
ло вно го ре чен ня або уто ч ню ють під мет, ви ра же-
ний вка зі в ним сло вом, і від по ві да ють, як і під мет, 
на пи тан ня хто? що?: Бла го сло вен (хто?), хто 
ви ко пав кри ни цю (М. Риль сь кий); Ща с ли вий 
той (хто?), хто ба чив мрію, але не до то р к нувсь 
її (Д. Па в лич ко); Ві тер сви с тів Га фій ці у ву ха, 
а їй зда ва лось (хто? що?), що її кли чуть (М. Ко-
цю бин сь кий); Як до б ре (хто? що?), ко ли сві-
тить ся во гонь у ха ті дру га (М. Риль сь кий).

2. Під ря д ні при су д ко ві уто ч ню ють при су док 
го ло вно го ре чен ня, ви ра же ний вка зі в ним сло вом, 
і від по ві да ють на пи тан ня хто він та кий? який він 
є?: Я той (а хто са  ме?), що гре б лі рвав (П. Во-
ро нь ко); Я не та кий (я не який?), щоб зра ди ти 
лю ди ну (Ле ся Укра ї н ка).

3. Під ря д ні до да т ко ві ви сту па ють до да т ком 
до будь-яко го чле на го ло вно го ре чен ня або уточ-
ню ють до да ток, ви ра же ний вка зі в ним сло вом, 
і від по ві да ють на пи тан ня не пря мих від мі н ків: 
Я в се р ці маю те (ко го? що?), що не вми рає (Ле-
ся Укра ї н ка); Дру зів на зе м лі не так ба га то, дбай-
те (про що?), щоб в жит ті їх бе ре г ти (Д. Лу-
ценко).

4. Під ря д ні озна ча ль ні ви сту па ють озна чен-
ням до будь-яко го чле на го ло вно го ре чен ня або 
уто ч ню ють озна чен ня, ви ра же не вка зі в ним сло-
вом, і від по ві да ють на пи тан ня який?: Уклін чо-
лом на ро ду (яко м у?), що рі д ну мо ву нам збе-
ріг (О. Олесь); Як я лю б лю оці го ди ни пра ці (які?), 
ко ли усе на вко ло за ти ха під вла дою ча ру ю чої 
но чі (Ле ся Укра ї н ка).

та кі у сві ті ре чі, від яких ду ша сія (П. Ти чи на) 
сло ва від яких не тіль ки при єд ну ють під ря д не ре-
чен ня до го ло вно го, а й ви сту па ють до да т ком (рів-
но зна ч ні ви сло вам від них, від цих слів). У ре чен ні 
Де си нім ме дом ллєть ся лі то, бри нить бджо ли ний 
спів (Є. Ма ла нюк) сло во де — об ста ви на мі с ця.

У ро лі спо лу ч них слів ви сту па ють:
1) від но с ні за ймен ни ки хто, що, який, чий, ко-

т рий, скі ль ки в будь-яких від мі н ках: Хто не жи ве 
для ін ших, той, от же, й для се бе не жи ве (Ю. Му-
ш ке тик); Ті дер жа ви зда т ні ста ва ти ве ли ки ми, 
у яких ве ли кі ма лі лю ди (О. До в же н ко);

2) від но с ні при слі в ни ки як, на скі ль ки, де, ку ди, 
зві д ки, ко ли, до ки, від ко ли, чо му, на ві що: Іду на зу-
стріч до лі. Іти му, до ки ви ста чить сна ги (Л. Ко с-
те н ко); Ми вий дем з то бою на ли с тя опа ле, де сяє 
по ві т ря, як си ві опа ли (Д. Па в лич ко).

3. Сло ва що, як, ко ли в од них ви па д ках ви сту па-
ють спо лу ч ни ка ми, в ін ших — спо лу ч ни ми сло ва ми.

Спо лу ч не сло во (за ймен ник) що мо ж на за мі ни-
ти за ймен ни ком який, він або імен ни ком: Як ра дію 
за ту я лю ди ну, що [яка, во на, лю ди на] за гу б ле ну 
ра дість знай шла (В. Со сю ра). Спо лу ч ник що так 
за мі ни ти не мо ж на: На стрій у ньо го був та кий, 
що він хо тів об ня ти весь світ (О. До н че н ко).

Спо лу ч ні сло ва (при слі в ни ки) як і ко ли мо ж-
на за мі ни ти від по ві д но при слі в ни ка ми так і то ді: 
Я пі ду й бу ду скрізь так, як мій ба ть ко зе р но [так 
мій ба ть ко сіє зе р но], сі я ти до б ре, ро зу м не, че с не 
сло во (У. Са м чук); Ма ти то ді си та, ко ли [то ді] ді-
ти не го ло дні (К. Го р ді є н ко). Але спо лу ч ни ки як, 
ко ли так за мі ни ти не мо ж на: Уно чі, як Чу ма ць кий 
Шлях срі б ли с ту ку ря ву про сте ле, вий ди на Дніп-
ро! (П. Ти чи на); Ко ли хо чеш ти до б ро зро би ти, по-
спі шай йо го ро би ти шви д ше (Б. Грі н че н ко).

4. Під ря д не ре чен ня мо же сто я ти на по ча т ку, 
в се ре ди ні або на при кін ці скла д но під ря д но го ре-
чен ня. Від го ло вно го во но ві до кре м лю єть ся ко ма-
ми, а іно ді, як що сто їть пе ред го ло вним, — ти ре: 
Що для без сме р тя на ро ди лось, від зброї смерт-
них не умре (М. Риль сь кий); Он ту яб лу не ву гі-
л ку, де сні гу за ме ти бі лі, ти сам ще пив із су сі-
дом… (А. Ма ли ш ко); Щоб жить — ні в ко го пра ва 
не пи та юсь (П. Ти чи на).

179. ВИ ДИ ПІД РЯ Д НИХ РЕ ЧЕНЬ
У мо во знав с т ві по ши ре ні дві кла си фі ка ції під-

ря д них ре чень: ло гі ко-гра ма ти ч на і стру к ту р но-
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яким чи ном? Бли зь ко до них сто ять під ря д ні ре-
чен ня зі зна чен ням мі ри й сту пе ня, які від по ві да ють 
на пи тан ня на скі  ль ки? якою мі рою? у якій мі-
рі? Їх іно ді бу ває важ ко роз рі з ни ти.

На при клад, у ре чен нях: На жаль, світ по бу до ва-
ний так (як? яким чи ном?), що ща с тя люд с т ва 
здо бу ва єть ся ці ною чи їхсь стра ж дань (О. Дов-
же н ко); Ду ша моя роз кри та для ко ж но го (як?), 
як кві т ка для ро си (М. Ко цю бин сь кий) — під ряд-
ні ча с ти ни вка зу ють на спо сіб дії (хоч у дру го му 
до під ря д ної ча с ти ни мо ж на по ста ви ти й пи тан ня 
у якій мі рі? на ск і  ль ки?). У ре чен нях: Со н це 
пе к ло так (у якій мі рі?), що й уно чі степ па-
шів (Ю. Янов сь кий); (на ск і  ль ки бі  ль ше?) Чим 
бі ль ше сні гу на по лі, тим бі ль ше бу де во ло ги в зе-
м лі (О. Ко пи ле н ко) — ма є мо спра ву з під ря д ни ми 
мі ри й сту пе ня.

Під ря д ні ре чен ня спо со бу дії, мі ри й сту пе ня 
до го ло вно го при єд ну ють ся за до по мо гою спо лу ч-
ни ків що, аж, щоб, як, мов, не мов, на че, не на че, ні би, 
чим… тим то що. У го ло вно му ре чен ні бу ва ють вка-
зі в ні сло ва так, на сті ль ки, сті ль ки, до та кої мі ри.

По рі в ня ль ні зво ро ти зі спо лу ч ним сло вом як, 
спо лу ч ни ка ми мов, не мов, на че, не на че, ні би у де-
яких під ру ч ни ках тра к ту ють ся як чле ни ре чен-
ня (об ста ви ни). На спра в ді ж у ре чен нях на зра зок 
Спав я мі ц но, як ди ти на (Д. Па в лич ко) по рі в-
няль ний зво рот як ди ти на — це не по в не під ряд-
не ре чен ня спо со бу ді ї. Во но має під мет (який 
від по ві дає на пи тан ня хто?) ди ти на і об ста ви ну 
як (спо лу ч не сло во), у ньо му про пу ще но при су док 
спить і об ста ви ну спо со бу дії мі ц но, які до ми с лю-
ють ся з го ло вно го ре чен ня. От же, це ре чен ня (по-
рі в ня ль ний зво рот) озна чає: так мі ц но спить ди-
ти на. Так са мо в ре чен ні Дні про хо дять, як ри би 
по те м но му дні (Є. Ма ла нюк) під ря д на ча с ти на 
має зна чен ня: як ри би про хо дять по те м но му дні.

Та кі під ря д ні ре чен ня, як і будь-які ін ші, ві-
до кре м лю ють ся від го ло вно го ко ма ми. Їх не слід 
сплу ту ва ти з од но зву ч ни ми скла де ни ми імен ни ми 
при су д ка ми (Він як ма ла ди ти на), які не від ді ля-
ють ся ко ма ми.

2. Під ря д ні ре чен ня мі с ця, як і об ста ви ни мі с-
ця, на зи ва ють мі с це дії і від по ві да ють на пи тан ня 
де? к у ди? зві  д  ки? яким ш л я  хом?: Де во ля 
ро дить ся, там за ги ба не ві ра (Д. Па в лич ко).

До го ло вно го під ря д ні ре чен ня мі с ця при єд-
ну ють ся за до по мо гою спо лу ч них слів де, ку ди, 

ІІ. При стру к ту р но-се ма н ти ч ній кла си фі ка ції 
вра хо ву ють бу до ву (стру к ту ру) і зна чен ня (се ман-
ти ку) скла д но під ря д них ре чень. За ці єю кла си фі-
ка ці єю під ря д ні ре чен ня по ді ля ють на озна ча ль ні, 
з’я су ва ль ні, об ста вин ні і су про ві д ні.

1. Під ря д ні озна ча ль ні по яс ню ють член го лов-
но го ре чен ня, ви ра же ний імен ни ком (або ін шою 
ча с ти ною мо ви в зна чен ні імен ни ка), і від по ві да-
ють на пи тан ня який?: Ро с туть мі с та (які?), 
яких не ба чив світ (М. Риль сь кий); Від без хмар-
но го си ньо го не ба спо риш (який?), що гу с то по-
ріс на по дві р’ї, зда ва в ся го лу бим (Б. Ха р чук); Си ла 
в нас та ка (як а?), що до ріг в жит ті ме ні за ма-
ло (А. Ма ли ш ко).

Бли зь кі до під ря д них озна ча ль них під ря д ні 
зай мен ни ко во-оз на ча ль ні ре чен ня. Во ни по яс ню-
ють член го ло вно го ре чен ня, ви ра же ний за ймен-
ни ка ми той, весь, вся кий, ко ж ний, та кий у зна чен-
ні імен ни ка: Хто мо ря пе ре плив і спа лив ко ра б лі 
за со бою, той не вмре, не здо бу в ши но во го до б ра 
(Ле ся Укра ї н ка); Ли ха то му зи ма, в ко го ко жу ха 
не ма (Нар. тво р чість); Знай шо в ся та кий, що дав 
во лю, дав і зе м лю (М. Ко цю бин сь кий).

2. Під ря д ні з’я су ва ль ні до по в ню ють член го-
ловно го ре чен ня, ви ра же ний діє сло вом чи ін ши ми 
ча с ти на ми мо ви (при кме т ни ком, при слі в ни ком, 
імен ни ком з діє слі в ним зна чен ням), які по тре бу-
ють роз’яс нен ня, і від по ві да ють на пи тан ня хто? 
або що? в рі з них від мі н ках: Ми зна єм (що зна-
є  мо?), для чо го жить (Б. Олій ник). З’я су ва ло-
ся (що з’я су  ва  ло  ся?), що він пе ре ві ряє (що пе-
ре ві ряє?), чи спра в ний ку ле мет (Ю. Янов сь кий). 
Ща с ли вий (хто?), хто сни має ми лі (Ле ся Укра-
ї н ка).

180. ПІД РЯ Д НІ ОБ СТА ВИН НІ
І СУ ПРО ВІ Д НІ РЕ ЧЕН НЯ
Під ря д ні об ста вин ні й су про ві д ні, як бу ло вже 

ска за но, в обох кла си фі ка ці ях ви ді ля ють од на-
ково.

Під ря д ні об  ста  вин ні по яс ню ють го ло вне ре-
чен ня в ці ло му, вка зу ю чи на спо сіб, мі ру й сту-
пінь, мі с це, час, при чи ну, ме ту, умо ву, на слі док дії 
або ста ну го ло вно го ре чен ня. Від по ві да ють во ни 
на різ ні пи тан ня за ле ж но від їх ньо го зна чен ня.

1. Під ря д ні ре чен ня спо со бу дії за мі ню ють або 
уто ч ню ють об ста ви ну спо со бу дії го ло вно го ре чен ня 
і від по ві да ють на пи тан ня як? яким спо со бом? 
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Під ря д не ре чен ня при чи ни до го ло вно го при-
єд ну єть ся спо лу ч ни ка ми бо, то му що, че рез те що, 
за тим що, щоб, що (спо лу ч ни ка «так як» в укра ї н-
сь кій мо ві не ма). Вка зі в ни ми бу ва ють сло ва то му, 
за тим, че рез те.

5. Під ря д ні ре чен ня ме ти вка зу ють на ме ту, 
за ра ди якої від бу ва єть ся дія го ло вно го ре чен ня, 
і від по ві да ють на пи тан ня на  ві  що? з якою ме-
тою?: Щоб гля ну ти яс ні ше упе ред, не раз, не два 
ди в люсь я у ми ну ле (В. Со сю ра).

Під ря д не ре чен ня ме ти до го ло вно го при єд ну-
єть ся спо лу ч ни ка ми щоб, аби, хай, не хай. Вка зі в-
ни ми бу ва ють сло ва для то го, на те, з тим.

6. Під ря д ні ре чен ня умо ви вка зу ють на умо-
ву, за якої від бу ва єть ся чи мо же від бу ти ся дія 
го ловно го ре чен ня, і від по ві да ють на пи тан ня 
за якої у мо ви?: Як би я ту р бу вавсь ли ше про 
се бе, да в но вже б оні мів від са мо ти (Д. Па в лич ко); 
Чо ло вік зрі ка єть ся ве ли ко го ща с тя, ко ли зрі ка-
єть ся бо ро ть би (М. Ко цю бин сь кий).

Під ря д не ре чен ня умо ви до го ло вно го при єд-
ну єть ся спо лу ч ни ка ми як що, як би, ко ли, ко ли б, як, 
аби, раз, лиш би, тіль ки б. Зрі д ка мо же вжи ва ти ся 
вка зі в не сло во то ді.

7. Під ря д ні до пу с то ві ре чен ня вка зу ють на умо-
ву, всу пе реч якій від бу ва єть ся дія го ло вно го ре-
чен ня, і від по ві да ють на пи тан ня не  зва  ж а  ю чи 
на що?: Хоч бу ло тіль ки над ве чір, а під зе ле ни ми 
вер хі в’я ми при сме р ки вже згу с ли зо всім (П. Панч).

Під ря д ні до пу с то ві до го ло вно го при єд ну ють-
ся за до по мо гою спо лу ч ни ків хоч, не зва жа ю чи 
на те що, да р ма що, хай, як не, скі ль ки не, де не, ко ли 
не то що: Не хай іще зи ма, але я чую в сні гах кві ток 
со ло д кий аро мат (В. Со сю ра); Ку ди б не по їхав 
я, бра та зу стрі ну (П. Ре б ро); Йшли в сте пи май-
с т ри ла нів, да р ма що дощ хо ло д ний сі яв (Д. Лу-
це н ко).

8. У під ря д них на с лід ко вих ре чен нях по-
відом ля єть ся про на слі док дії го ло вно го ре чен ня. 
На пи тан ня во ни не від по ві да ють. До го ло вно го 
ре чен ня під ря д ні на с лід ко ві при єд ну ють ся ли ше 
за до по мо гою спо лу ч ни ка так що (це їх ня ос но в-
на озна ка): Ху тір хо ва в ся се ред де рев, так що влі-
т ку ін шу ха т ку да ре м но очи ма шу ка ти меш, 
не знай деш (М. Тру б ла ї ні).

9. Під ря д ні су про ві д ні мі с тять до да т ко ві за ува-
жен ня до го ло вно го ре чен ня, не рі д ко з від ті н ком 
ви сно в ку або на с лід ку. До них пи тан ня по ста ви ти 

звід ки. У го ло вно му вка зі в ни ми сло ва ми бу ва ють 
при слі в ни ки мі с ця там, тут, ту ди, звід ти, всю ди, 
скрізь.

Від під ря д них ре чень мі с ця тре ба від рі з ня ти 
під ря д ні озна ча ль ні, які теж мо жуть при єд ну ва-
ти ся до го ло вно го спо лу ч ни ми сло ва ми де, ку ди, 
зві д ки, але від по ві да ють на ін ше, своє пи тан ня: 
А на то му мі с ці (на яко м у?), де сто я ла тінь, 
іс к ри ло со н це ши ро кою пля мою (Па нас Ми р ний). 
Але як що ре чен ня пе ре бу ду ва ти: А там (де?), 
де сто я ла тінь, іс к ри ло со н це — то під ря д на ча с ти-
на бу де сприй ма ти ся як під ря д не ре чен ня мі с ця.

3. Під ря д ні ре чен ня ча су вка зу ють на час, ко ли 
від бу ва єть ся дія го ло вно го ре чен ня, і від по ві да ють 
на пи тан ня ко ли? до ки? ві д  ко ли? як до в го?: 
Не бій ся до сві т ньої мли — до сві т ній во гонь за па ли, 
ко ли ще зо ря не за гра ла (Ле ся Укра ї н ка).

До го ло вно го під ря д ні ре чен ня ча су при єд ну-
ють ся за до по мо гою спо лу ч них слів ко ли, від ко ли, 
по ки, до ки, тіль ки-но, щой но та спо лу ч ни ків ле д-
ве, ско ро, як, під час то го як, пі с ля то го як і по діб. 
У голо вно му вка зі в ни ми сло ва ми бу ва ють при-
слів ни ки ча су то ді, від то ді, до ти.

Від під ря д них ре чень ча су тре ба від рі з ня ти під-
ря д ні озна ча ль ні, які теж мо жуть при єд ну ва ти ся 
до го ло вно го спо лу ч ним сло вом ко ли, але від по ві-
да ють на ін ше, своє пи тан ня: У лю ди ни, як і в пта-
ха, на стає в жит ті та кий час (який?), ко ли в неї 
мі ц ні ють кри ла (В. Ко за че н ко).

Іно ді бу ває важ ко від рі з ни ти під ря д не ре чен ня 
ча су від під ря д но го умо ви зі спо лу ч ни ком ко ли. 
Як що в та ко му ре чен ні сло во ко ли мо ж на за мі ни ти 
на як що, то це під ря д не ре чен ня умо ви, як що ні — 
під ря д не ча су. На при клад, у ре чен ні І ни ні, ко ли 
про хо ди мо ву ли ця ми Ки є ва, ми ба чи мо ві до бра-
жен ня ми ну лої сла ви у ма р му рі і бро н зі (І. Цю па) 
під ря д не ре чен ня вка зує на час (уто ч нює об ста ви-
ну ча су ни ні), хоч до пе в ної мі ри ви ра жає й умо ву. 
А в ре чен ні Не мо ж на лю би ти на ро дів дру гих, ко ли 
ти не лю биш Вкра ї ну (В. Со сю ра) під ря д не вка-
зує на умо ву, а не на час (спо лу ч ник ко ли мо ж на 
за мі ни ти на як що).

4. Під ря д ні ре чен ня при чи ни на зи ва ють фа к ти, 
які зу мо в лю ють дію чи озна ку го ло вно го ре чен-
ня і від по ві да ють на пи тан ня чо м у? че рез що? 
з якої при чи ни?: Вся зе м ля на ша од ві ку (чо м у?), 
бо ко ж на гру д ка, ко жен упруг по ли ті на шим 
по том (М. Ко цю бин сь кий).
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с ті чи хо ча б ма ма по ча ла спі ва ти (М. Сте ль мах); 
А Ма р ко й да лі спі вав, да р ма що йо го пі с ню глу ши ли 
якісь не са мо ви ті гро ми і да р ма що її не чу ли ні бій-
ці, ні дід, ні ко ні (М. Сте ль мах).

2. Скла д но під ря д ні ре чен ня з не од но рі д ною 
су під ряд ні с тю — у них два або бі ль ше під ря д них 
не од на ко во за ле жать від то го са мо го го ло вно го 
або сто су ють ся рі з них йо го чле нів. На при клад, 
у ре чен ні Моя зе м ля бу ла ле г ка, як змах кри ла, ко ли 
по ній моя ма ту ся з по ля йшла (Д. Па в лич ко) від 
го ло вно го моя зе м ля бу ла ле г ка по-рі з но му за ле-
жать два під ря д ні: пе р ше (як змах кри ла) — під-
ряд не мі ри й сту пе ня, дру ге — під ря д не ча су. У ре-
чен ні А за ві к ном ща с ли ві лю ди про те, що є, і те, 
що бу де, по між со бою го мо нять (В. Со сю ра) під-
ря д ні до да т ко ві що є і що бу де сто су ють ся рі з них 
йо го чле нів.

Схе ма ти ч но бу до ву цих ре чень мо ж на зо бра зи-
ти так (схема 5):

3. Скла д но під ря д ні ре чен ня з по слі до в ною під-
ря д ні с тю — у них пе р ше під ря д не за ле жить від го-
ло вно го, дру ге під ря д не — від пер шо го, тре тє — від 
дру го го і т. ін. На при клад, у ре чен ні По ми ля єть ся 
той, хто га дає, що з оде р жан ням сві до ц т ва чи ди п-
ло ма кін ча єть ся пе рі од на вчан ня (П. Панч) від го-
ло вно го по ми ля єть ся той за ле жить під ря д не хто 
га дає, а від ньо го за ле жить на сту п не під ря д не.

Схе ма ти ч но бу до ву цьо го ре чен ня мо ж на зо-
брази ти так (схема 6):

Як що в та ко му скла д но під ря д но му ре чен ні збі га-
ють ся під ряд два спо лу ч ни ки, то ко ма між ни ми ста-
вить ся тіль ки то ді, ко ли під ря д не ре чен ня, яке по чи-
на єть ся дру гим спо лу ч ни ком, мо ж на опу с ти ти без 
шко ди для бу до ви всьо го ре чен ня. В ін ших ви па д ках 
ко ма між дво ма спо лу ч ни ка ми не ста ви ть ся.

На при клад, у ре чен ні Іван Ан то но вич, роз лю-
ти в шись, кри чав, що, до ки ко ман дує ро тою, ні ко му 
не до зво лить ство рю ва ти в ній не здо ро ві вза є ми-

не мо ж на, при єд ну ють ся во ни до го ло вно го спо-
лу ч ним сло вом що в рі з них від мі н ках: Во ни сто-
я ли об ня в шись, чо го ра ні ше не до зво ля ли б со бі 
на лю дях (О. Гон чар); У до ли ні за фо р ка ли ко ні, від 
чо го Ма р ко зу пи ни в ся (М. Сте ль мах).

181. СКЛА Д НО ПІД РЯ Д НІ РЕ ЧЕН НЯ
З КІ ЛЬ КО МА ПІД РЯ Д НИ МИ
При од но му го ло вно му ре чен ні мо же бу ти 

не тіль ки од не, а й два і бі ль ше під ря д них. Та кі 
скла д но під ря д ні ре чен ня з кі ль ко ма під ря д ни ми 
бу ва ють рі з них ти пів, а са ме:

1. Скла д но під ря д ні ре чен ня з од но рі д ною су-
під ряд ні с тю — у них два або бі ль ше під ря д них 
од но го ви ду од на ко во за ле жать від то го са мо го 
го ло вно го і від то го са мо го йо го чле на (во ни від-
по ві да ють на те са ме пи тан ня). На при клад, у ре-
чен ні Я лю б лю, щоб со н це грі ло, щоб гу ка ли скрізь 
гро ми, щоб но ве жит тя бу ди ло рух і го мін між 
лю дь ми (П. Гра бов сь кий) від го ло вно го ре чен ня 
я лю б лю од на ко во за ле жать три під ря д ні до да т ко-
ві (від по ві да ють на пи тан ня ко го? що?).

Схе ма ти ч но бу до ву на ве де но го ре чен ня мо ж на 
зо бра зи ти так (схема 4):

На схе мі вер х ній пря мо ку т ник озна чає го ло в-
не ре чен ня; ни ж ні пря мо ку т ни ки — під ря д ні ре-
чен ня; лі нії, що ви хо дять з од ні єї точ ки, вка зу ють 
на од но рі д ну су під ряд ність.

Од но рі д ні су під ряд ні ре чен ня мо жуть з’єд ну-
ва ти ся між со бою спо лу ч ни ка ми су ря д но с ті.

Між дво ма од но рі д ни ми су під ряд ни ми ре чен-
ня ми, з’єд на ни ми оди ни ч ни ми спо лу ч ни ка ми 
і, та (= і), або, чи, ко ма не ста вить ся: До б ре бу-
ло б, ко ли б са ме те пер хтось загля нув до нас в го-

Схема 4

— головне речення

— супідрядні
  однорідні

Схема 5

— головне речення

— супідрядні
       неоднорідні

Схема 6

— головне речення

— підрядне першого
     ступеня

— підрядне другого
     ступеня
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У пер шо му ре чен ні го ло вне — ме ні хо четь-
ся від ка за ти (3), йо го по яс нює під ря д не умо-
ви (за якої у мо ви?) ко ли ме не за пи ту ють (1), 
від ньо го за ле жить під ря д не до да т ко ве (за  пи  т у-
ють п ро що?) як я став пись мен ни ком (2), і зно-
ву го ло вно го од на ко во сто су ють ся, але вже по-
іншо му два під ря д ні до да т ко ві (ві д  к а  за ти що?) 
що не я ви би рав лі те ра ту ру (4) і а во на [ви б ра ла] 
ме не (5). У дру го му ре чен ні го ло вне — тре ба бу ло 
ще гли бо ко ро зу мі ти (1), йо го сто су єть ся під ря д не 
до да т ко ве (що ро зу  мі ти?) що мо ва тіль ки та не-
ви че р п но ба га та й га р на (2), остан нє по яс ню ють 
два озна ча ль ні ре чен ня (як а мо ва?) яка ви пле-
ка на тво їм рі д ним на ро дом (3) і яка жи вить ся 
із на род них дже рел (4), а сло ва дже рел сто су єть ся 
під ря д не озна ча ль не (яки х д же рел?) що ні ко ли 
не за му лю ють ся (5).

182. СКЛА Д НІ БЕЗ СПО ЛУ Ч НИ КО ВІ
РЕ ЧЕН НЯ
Скла д ним без спо лу ч ни ко вим на зи ва єть ся ре-

чен ня, ча с ти ни яко го об’єд на ні в од не сми с ло ве 
ці ле за до по мо гою ли ше ін то на ці ї.

У скла д но му без спо лу ч ни ко во му ре чен ні не ма 
го ло вно го й за ле ж но го ре чень, і все-та ки між йо го 
ча с ти на ми мо жуть бу ти рі з ні сми с ло ві зв’я з ки. За-
ле ж но від цьо го скла д ні без спо лу ч ни ко ві ре чен ня 
по ді ля ють ся на:

1) ре чен ня з від но с но рі в но пра в ни ми, не за ле ж-
ни ми од на від од ної ча с ти на ми (ці ре чен ня близь-
кі до скла д но су ря д них): Мі сяць на не бі, зі ро нь ки 
ся ють (Нар. тво р чість). Зно ву цві туть ка ш та ни, 
хви ля дніп ров сь ка б’є, мо ло дість ми ла, ти ща с тя 
моє (А. Ма ли ш ко);

2) ре чен ня з від но с но за ле ж ни ми ча с ти на ми, 
од на з яких по яс нює, до по в нює ін шу (ці ре чен ня 
бли зь кі до скла д но під ря д них); на при клад, ре чен ня 
Бу деш сі я ти з су мом — вро дить пе чаль (М. Стель-
мах) озна чає те са ме, що й Як що бу деш сі я ти з су-
мом, то вро дить пе чаль.

У скла д них без спо лу ч ни ко вих ре чен нях ва ж-
ли ву роль ві ді грає ін то на ція — са ме за вдя ки їй пе-
ре да ють ся рі з ні від ті н ки зв’я з ку між окре ми ми ча-
с ти на ми скла д но го ре чен ня.

На пись мі ін то на ція ві до бра жа єть ся за до по мо-
гою роз ді ло вих зна ків: ко ми, кра п ки з ко мою, ти-
ре, дво кра п ки. Ко ма вка зує на ко ро т ку па у зу, кра-
п ка з ко мою — на до в шу. На мі с ці ти ре ро бить ся 

ни (О. Гон чар) ко ма між що і до ки ста вить ся, бо ре-
чен ня мо же іс ну ва ти й без під ря д но го до ки ко ман-
дує ро то ю. Але в ре чен ні Ва ся Ба гі ров з до сві ду 
знав, що ко ли по ча в ся та кий на ступ, то ба та ль-
йон, ра но чи пі з но, пі де впе ред (О. Гон чар) ко ма між 
що і ко ли не ста вить ся, бо як що опу с ти ти під ря д не 
ко ли по ча в ся та кий на ступ, то зруй ну єть ся бу до ва 
ре чен ня: знав, що… то ба та ль йон пі де впе ред. Але 
як би в цьо му ре чен ні не бу ло ча с т ки то, то ді між 
ци ми дво ма спо лу ч ни ка ми тре ба бу ло б по ста ви ти 
ко му: Ва ся Ба гі ров знав, що, ко ли по ча в ся та кий 
на ступ, ба та ль йон, ра но чи пі з но, пі де впе ред.

До ре чі, це пра ви ло сто су єть ся й будь-яко го ін-
шо го збі гу спо лу ч ни ків. На при клад, від по ві д но 
до ньо го в ре чен ні Те пер по ле… все да лі роз сте ля ло 
свою оде жу, і, ко ли він зі йшов на гор бок, пе ред ним 
вста ли в по вній кра сі всі ни ви (М. Ко цю бин сь кий) 
між дво ма спо лу ч ни ка ми по ста в ле но ко му, а в ре-
чен ні То рік був уро див хліб, та як по ли ли до щі, 
то по зно си ло з гір по ло ви ну сно пів (І. Не чуй-Ле-
виць кий) в та кій са мій по зи ції ко ми не ма.

4. Скла д но під ря д ні ре чен ня мі ша но го ти пу — 
у них по ряд іс нує од но рі д на і не од но рі д на су під-
ряд ність, су під ряд ність і по слі до в на під ря д ність. 
Ці ком бі на ції мо жуть бу ти роз ма ї ти ми, на при-
клад: Ко ли ме не за пи ту ють (1), як я став пись мен-
ни ком (2), ме ні хо четь ся від ка за ти (3), що не я ви-
би рав лі те ра ту ру (4), а во на ме не (5). Тре ба бу ло 
ще гли бо ко ро зу мі ти (1), що мо ва тіль ки та не ви-
че р п но ба га та й га р на (2), яка ви пле ка на тво їм рі-
д ним на ро дом (3), яка жи вить ся із на род них дже-
рел (4), що ні ко ли не за му лю ють ся (5) (П. Панч).

Схе ма ти ч но бу до ву на ве де них ре чень мо ж на 
зо бра зи ти так (схема 7):

Схема 7

1

1

2

2

3

а) б)

3

4

4

5

5
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ви рує, мі нить ся і грає (Л. Го р лач); І все зда єть ся: 
в те м ні но чі ти ждеш ме не, ти ждеш ме не (А. Ма-
ли ш ко).

4. Ти ре ста вить ся в усіх ін ших ви па д ках,
а са ме:

1) як що пе р ша ча с ти на вка зує на час або умо ву 
дії, про яку го во рить ся в дру гій (пе ред пер шою ча-
с ти ною мо ж на, як пра ви ло, по ста ви ти спо лу ч ни ки 
ко ли, як що, хоч): За бу деш рі д ний край — то бі твій 
ко рінь всо х не, все люд сь ке за мо в чиш — об чу х ра ним 
зро с теш (П. Ти чи на); У то ва ри с т ві лад — усяк то-
му ра діє (Л. Глі бов);

2) як що дру га ча с ти на ви ра жає на слі док або ви-
сно вок з то го, про що го во рить ся в пе р шій (до неї 
мо ж на по ста ви ти пи тан ня і який на слі  док? 
і що це озна чає?): Тан цю ють зо рі — на мо роз чи-
ма лий по ка зу ють (М. Риль сь кий);

3) як що зміст обох ча с тин зі ста в ля єть ся або 
про ти ста в ля єть ся (між ни ми мо ж на по ста ви ти 
сполу ч ни ки на че, а): Го во рить — шо в ком ви ши-
ває (Нар. тво р чість); Пан гу ляв у се бе в за м ку — 
у яр мі сто г на ли лю ди (Ле ся Укра ї н ка).

Ти ре, а не дво кра п ку (як то го ви ма га ють пра-
ви ла) ста в лять між дво ма ча с ти на ми скла д но го 
без спо лу ч ни ко во го ре чен ня й то ді, ко ли хо чуть 
ін то на цій но ви ді ли ти дру гу ча с ти ну: По гля нув 
я на яг ня та — не мої яг ня та! (Т. Ше в че н ко); На яр-
ма р ку по чу то між лю дь ми — Усти ма вби то (Ма-
р ко Во в чок); Од чи няй те две рі — на ре че на йде
(П. Ти чи на).

Іно ді вжи ван ня роз ді ло во го зна ка за ле жить 
від то го, який зміст хо че вкла с ти ав тор у своє ви-
слов лю ван ня. На при клад, ві до ме при слі в’я мо ж на 
за пи са ти так: Ща с тя в по ві т рі не в’єть ся — во но 
в бо ро ть бі ді с та є ть ся. У та ко му ра зі дру га ча с-
ти на ви ра жає ви сно вок з то го, про що го во рить ся 
в пе р шій. Але за мість ти ре мо ж на по ста ви ти дво-
кра п ку — дру га ча с ти на вка зу ва ти ме на при чи ну. 
Мо ж на по ста ви ти й ко му — то ді оби д ва су джен ня 
ви сту па ти муть як рі в но пра в ні.

184. СКЛА Д НІ СИН ТА К СИ Ч НІ
КОНС ТРУ К ЦІЇ
До скла д них син та к си ч них конс тру к цій за ра-

хо ву є мо скла д ні ре чен ня, у яких по ряд іс ну ють 
су ря д ний і під ря д ний, спо лу ч ни ко вий і без спо лу-
ч ни ко вий зв’я з ки.

Ці ком бі на ції мо жуть бу ти роз ма ї ти ми.

ви чі ку ва ль на па у за, пі с ля неї тон під ви щу є ть ся. 
На мі с ці дво кра п ки так са мо ро бить ся па у за, але 
тон під ви щу єть ся пе ред нею, пі с ля неї ре чен ня 
про мов ля єть ся зви чай ним то ном.

Скла д ні без спо лу ч ни ко ві ре чен ня най ча с ті ше 
ви ко ри с то ву ють у ху до ж ніх тво рах: во ни кра ще 
від тво рю ють роз мо в ну мо ву, по вні ше пе ре да ють 
рі з ні по чут тя.

183. РОЗ ДІ ЛО ВІ ЗНА КИ
В СКЛА Д НО МУ БЕЗ СПО ЛУ Ч НИ КО ВО МУ 
РЕ ЧЕН НІ
Між дво ма від но с но рі в но пра в ни ми ча с ти на ми 

скла д но го без спо лу ч ни ко во го ре чен ня ста в лять 
ко му або кра п ку з ко мою, між дво ма від но с но не-
рі в но пра в ни ми ча с ти на ми — дво кра п ку або ти ре. 
Це за ле жить від сми с ло вих від но шень між ци ми 
ча с ти на ми та ін то на ці ї.

1. Між дво ма від но с но рі в но пра в ни ми ча с ти-
на ми, які ви мо в ля ють ся при бли з но од на ко вим 
то ном, ста вить ся ко ма: До ві ку не бу де із ме не ра-
ба, ду ша по не ва жить по ло ни (В. Стус); Га с нуть 
у пла в нях ле тю чі ко ме ти, ти хо вми рає на за хо ді 
ніч (А. Ма ли ш ко).

2. Між дво ма до сить по ши ре ни ми або да ле ки ми 
за змі с том ча с ти на ми ста вить ся кра п ка з ко мою: 
Прой шо в ши по не бу, те п ла, ти ха че р в не ва ніч ста-
ла ово ло ді ва ти і зе м лею; без ме ж ний степ вщу хав, 
ко ри в ся, ні ж ні шав і м’я к шав від її пе с то щів; пта хи 
за ти ха ли (Гри го рій Тю тюн ник).

Іно ді і в та ких ре чен нях ста в лять ся ли ше ко-
ми: Тра мо н тан дму хав з бе ре га, був мі сяць сі чень 
чи лю тий, мо ре за ме р з ло на со т ню ме т рів, на мо рі 
роз хо ди ли ся хви лі, на об рії во ни бу ли чо р ні з бі ли ми 
гри ва ми, до бі га ли до бе ре га на про ти ві т ру, ві тер 
зби вав з них бі лі ша п ки (Ю. Янов сь кий).

3. Дво кра п ка між дво ма ча с ти на ми ста вить ся:
1) як що дру га ча с ти на ви ра жає при чи ну то-

го, про що го во рить ся в пе р шій (між ни ми мо ж на 
вста ви ти спо лу ч ник бо): Трі по че се р це: [бо] я лю-
б лю у спра зі, в ра до с ті, в жа лю (А. Ма ли ш ко); 
Не ки дай іс к ри в со ло му: [бо] і са ма зго рить, і се ло 
спа лить (Нар. тво р чість);

2) як що дру га ча с ти на до по в нює або роз кри ває 
зміст пер шої ча с ти ни (до неї мо ж на по ста ви ти пи-
тан ня що? а що са  ме? який? і що по  ба чив?): 
Хай ожи ває іс ти на ста ра: лю ди на по чи на єть ся 
з до б ра (Л. За ба ш та); По глянь у се бе: мо ре там 
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4. В од но му ре чен ні мо же спі ві с ну ва ти спо-
лу ч ни ко вий і без спо лу ч ни ко вий, су ря д ний і під-
ря д ний зв’я з ки, як у ре чен ні: І я по ду мав (1): 
як-то до б ре ота ко ві ри ти в ко гось, по кла с ти ся 
на ко гось (2), але все те до по ри (3), бо над хо дить 
час — (4) і ти му сиш узя ти на се бе всю від по ві да ль-
ність не тіль ки за вла с не жит тя, а й за жит тя ін-
ших, бли зь ких, а ча сом і не бли зь ких лю дей та спра-
ви (5) (Ю. Муш ке тик).

Схе ма ти ч но бу до ву цьо го ре чен ня мо ж на зо-
бра зи ти так (схема 11):

Роз ді ло ві зна ки між ко ж ни ми дво ма ча с ти на-
ми та ких скла д них син та к си ч них конс тру к цій 
ста в лять ся так са мо, як і між будь-яки ми дво ма 
ча с ти на ми скла д но су ря д них, скла д но під ря д них 
чи скла д них без спо лу ч ни ко вих ре чень.

185. ПО ВНИЙ СИН ТА К СИ Ч НИЙ РОЗ БІР 
СКЛА Д НО ГО РЕ ЧЕН НЯ
По вний син та к си ч ний роз бір скла д но го ре чен-

ня слід про во ди ти в та кій по слі до в но с ті.
1. Зна хо ди мо за до по мо гою за пи тань і під кре-

с лю є мо спо ча т ку го ло вні чле ни ре чен ня (під ме ти 
і при су д ки), по тім — дру го ря д ні (до да т ки, озна-
чен ня, об ста ви ни) й та ким чи ном ви зна ча є мо ме жі 
про с тих ре чень у скла д но му.

2. Як що ре чен ня скла д не, ну ме ру є мо йо го ча-
с ти ни (про с ті ре чен ня) і, ви зна чи в ши ха ра к тер 
зв’я з ків між ни ми (су ря д ний, під ря д ний чи без-
спо лу ч ни ко вий), кре с ли мо схе му всьо го ре чен ня.

1. У скла д но му ре чен ні мо же спі ві с ну ва ти без-
спо лу ч ни ко вий і су ря д ний спо лу ч ни ко вий зв’я-
зок: Ві т ри ло на пну лось (1), хви ля за го мо ні ла (2), 
і чо вен по мчав пру д ко (3) (І. Драч).

Схе ма ти ч но бу до ву цьо го ре чен ня мо ж на зо-
бра зи ти так (пе ре кре с ле на лі нія — без спо лу ч ни-
ко вий зв’я зок) (схема 8):

2. Су ря д ним зв’я з ком мо жуть об’єд ну ва ти ся 
як окре мі син та к си ч ні бло ки скла д но під ря д ні ре-
чен ня од не з од ним або з не за ле ж ни ми ре чен ня-
ми — та ким чи ном ви ни ка ють скла д ні ре чен ня 
із су ря д ні с тю й під ря д ні с тю: Спу с ти в ся ве чір (1), 
і од ра зу по хо ло д ні ша ло (2), хоч удень бу ла не сте-
р п на спе ка (3) (О. Гон чар). Як шви д ко ми на ють 
дні (1), ко ли в лю ди ни є хліб і во да (2), і як по-
ві ль но те чуть во ни (3), ко ли не має ні ко в т ка во-
ди (4) (С. Скля ре н ко).

Схе ма ти ч но бу до ву цих ре чень мо ж на зо бра зи-
ти так (схема 9):

3. Без спо лу ч ни ко вим зв’я з ком як окре мі син-
та к си ч ні бло ки мо жуть об’єд ну ва ти ся скла д но-
під ря д ні ре чен ня од не з од ним або з не за ле ж ни ми 
ре чен ня ми — та ким чи ном ви ни ка ють скла д ні ре-
чен ня із без спо лу ч ни ко вим зв’я з ком і під ря д ні с-
тю: Ща с тя ду р но не да єть ся (1): тіль ки той йо го 
при дбає (2), хто за йо го в бої б’єть ся (3) (Б. Грі н-
че н ко). Не мо же кер му ва ти той лю дь ми (1), хто 
сам не ба чить шля ху із пі ть ми (2), не мо же да ти 
во лю той на ро ду (3), хто ду шу за ку вав у те м но-
ту (4) (Д. Па в лич ко).

Схе ма ти ч но бу до ву цих ре чень мо ж на зо бра зи-
ти так (схема 10):

Схема 8

1 2 3

Схема 9

а) б)

1 2

3

1 3

42

Схема 10

а) б)

1 2

3

1 3

42

Схема 11

1 2 3

4 5
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Таблиця 35
Характеристика речення в цілому

Циф-
ровий 

код

За метою ви-
словлювання 
та інтонацією

За будовою
Кількість 
простих 
речень

1 2 3

0 — — —

1
Розповідне 
неокличне

просте 1

2 Питальне неокличне складносурядне 2

3
Спонукальне 
неокличне

складнопідрядне 
з одним підрядним

3

4 Розповідне окличне
складнопідрядне 
з двома і більше 
підрядними

4

5 Питальне окличне
складне 
безсполучникове

5

6 Спонукальне окличне
складна 
конструкція

6

Таблиця 37
Характеристика членів речення

Цифровий 
код

Підмет Присудок Додаток Означення Обставини Внесення

1 2 3 4 5 6

0 немає немає немає немає немає немає

1 простий простий дієслівний прямий узгоджене
способу дії, міри 
й ступеня

звертання

2 складений
складений 
дієслівний

непрямий неузгоджене місця
вставні слова 
й речення

3 складений іменний інфінітивний прикладка часу
вставлені слова 
й речення

4 подвійний причини слова-речення

5 мети вигуки

6 умови

7 допустове

Таблиця 36
Характеристика простого речення

Циф-
ровий 

код

Номер 
простого 
речення

За синтак-
сичною 
роллю

За синтак-
сичним 

центром

За наявністю 
потрібних 

і другорядних 
членів 

речення

0 1 2 3

0 — — — —

1 1) незалежне двоскладне
повне 
поширене

2 2) головне
односкладне 
означено-
особове

повне 
непоширене

3 3)
підрядне 
підметове

неозначено-
особове

неповне 
поширене

4 4)
підрядне 
присудкове

узагальнено-
особове

неповне 
непоширене

5 5)
підрядне 
додаткове

безособове

6 6)
підрядне 
означальне

інфінітивне

7 7)
підрядне
обставинне

називне
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3. Ха ра к те ри зу є мо ре чен ня по слі до в но, до би-
ра ю чи по трі б ні ха ра к те ри с ти ки з по да них ни ж че 
таб лиць (таб л. 35, 36).

Об ста вин ні ре чен ня бу ва ють: 1) спо со бу дії, 
міри й сту пе ня; 2) мі с ця; 3) ча су; 4) при чи ни; 
5) мети; 6) умо ви; 7) до пу с то ві; 8) на с лід ко ві; 
9) су про ві д ні (таб л. 37).

На при клад, за пи су є мо ре чен ня, під кре с лю є мо 
йо го чле ни, ну ме ру є мо ча с ти ни: Кни ги — мор сь ка 
гли би на (1): хто  пі р не  (2), той (3), 
хоч і тру ду мав до сить (4), ди в нії  ви но-
сить (3) (І. Фра н ко).

Кре с ли мо схе му (про с ті ре чен ня по зна ча є мо 
пря мо ку т ни ка ми, су ря д ний зв’я зок — го ри зо н-
та ль ною лі ні єю, під ря д ний — лі ні єю, опу ще ною 
вниз, без спо лу ч ни ко вий — пе ре кре с ле ною лі ні єю; 
мо ж на вжи ти й ін ші, скла д ні ші си м во ли, це не має 
прин ци по во го зна чен ня, ос но в не — пра ви ль но пе-
ре да ти від но шен ня між ча с ти на ми скла д но го ре-
чен ня) (див. схему 12).

На сам пе ред ха ра к те ри зу є мо все ре чен ня за таб-
ли цею «Ха ра к те ри с ти ка ре чен ня в ці ло му»: роз-
по ві д не нео кли ч не, скла д на конс тру к ція, скла да-
єть ся з чо ти рьох про с тих ре чень.

Пі с ля цьо го за таб ли ця ми «Ха ра к те ри с ти ка 
про с то го ре чен ня» і «Ха ра к те ри с ти ка чле нів ре-
чен ня» під ряд ха ра к те ри зу є мо спо ча т ку пе р ше, 
по тім дру ге, тре тє, че т ве р те про с ті ре чен ня:

1) кни ги — мор сь ка гли би на: не за ле ж не, дво-
скла д не, по вне, по ши ре не; під мет кни ги — про с тий, 
при су док гли би на — скла де ний імен ний, озна чен-
ня мор сь ка — уз го дже не;

2) хто  пі р не : під ря д не під ме-
то ве, дво скла д не, по вне, по ши ре не; під мет хто — 
про с тий, при су док пі р не — про с тий діє слі в ний, 
в них — об ста ви на мі с ця, аж до дна — об ста ви на 
мі ри;

3) той ди в нії пе р ли ви но сить: го ло вне, дво скла-
д не, по вне, по ши ре не; під мет той — про с тий, при-
су док ви но сить — про с тий діє слі в ний, до да ток пе-

р ли — пря мий (від по ві дає на пи тан ня ко го? що?), 
озна чен ня ди в нії — уз го дже не;

4) хоч і тру ду мав до сить: під ря д не об ста ви ни 
до пу с то во с ті, дво скла д не, не по в не (про пу ще но 
під мет), по ши ре не; при су док мав — про с тий діє-
слі в ний, до да ток до сить тру ду — пря мий.

ЧУ ЖЕ МО В ЛЕН НЯ

186. ПО НЯТ ТЯ ПРО ПРЯ МУ МО ВУ
І СЛО ВА АВ ТО РА
Чи єсь ви сло в лю ван ня чи ду м ку мо ж на пе ре да-

ти за до по мо гою пря мої мо ви, не пря мої, не вла с не 
пря мої і ав то рсь кої мо ви.

Чу же ви сло в лю ван ня, пе ре да не від іме ні того, 
ко му во но на ле жить, на зи ва єть ся пря мою мово ю.

Пря ма мо ва дає змо гу від тво ри ти всі осо б ли во-
с ті жи во го ус но го мо в лен ня.

При пря мій мо ві є сло ва ав то ра, які вка зу ють, 
ко му на ле жить да не ви сло в лю ван ня чи ду м ка. 
Сло ва ав то ра та кож ха ра к те ри зу ють са ме мо в-
лен ня, пе р со на жів, об ста вин, за яких від бу ва єть-
ся мо в лен ня.

Во ни мо жуть сто я ти пе ред пря мою мо вою, пі-
с ля неї або все ре ди ні. Як що сло ва ав то ра вжи то 
пе ред пря мою мо вою, то в них зви чай но сто їть 
спо ча т ку під мет, по тім — при су док; як що ж пі с ля 
чи все ре ди ні — то спо ча т ку при су док, по тім під-
мет, на при клад: Ба бу ся пи тає: «А що, ді т ки? Чо го 
при йш ли, мої со ко ля та?» —«А що, ді т ки? — пи тає 
ба бу ся. — Чо го при йш ли, мої со ко ля та?» (Ма р ко 
Во в чок). «А що, ді т ки? Чо го при йш ли, мої со ко ля-
та?» — пи тає ба бу ся.

Рі з но ви дом пря мої мо ви є ді а лог.
Ді а лог — роз мо ва двох осіб. Окре мі по від ом-

лен ня й за пи тан ня, з яких скла да єть ся ді а лог, на-
зи ва ють ся ре п лі ка ми. При ре п лі ках сло ва ав то ра 
ча с то бу ва ють від су т ні. (У дра ма ти ч них тво рах 
сло ва ав то ра на зи ва ють ся ре ма р ка ми).

На при клад:
— Не ди вись на ви хор, — ка же ма ти.
— А чо му?
— Не ди вись та й го ді. І не за лазь у ви хор ні ко ли.
— А чо му?
— Бо за кру тить і по не се-по не се. (Є. Гу ца ло).
Роз рі з ня ють ще по лі лог — роз мо ву трьох і бі ль-

ше осіб.

Схема 12

1 3

2 4
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3) у се ре ди ні пря мої мо ви — во ни ви ді ля ють-
ся з обох бо ків ко ма ми й ти ре; про те як що роз рив 
пря мої мо ви ро бить ся між дво ма ре чен ня ми, то пі-
с ля слів ав то ра ста вить ся не ко ма, а кра п ка й ти ре; 
сло ва ж ав то ра по чи на ють ся з ма лої бу к ви: «Мої 
дру зі — вбо гі бі до ла хи, — го во рить Ка р мель, — 
от мої дру зі!» — «Я ких же я лю дей ба чу? — од ка зує 
Ка р мель. — Ба га тих та вбо гих» (Ма р ко Вовчок).

В остан ньо му ви па д ку, як що в сло вах ав то ра 
є вка зі в ка на про до в жен ня пря мої мо ви (і до дав, 
і за пи тав то що), то пі с ля слів ав то ра ста вить ся 
дво кра п ка: «Чи ба чи ли та ке! — ска зав ба ть ко 
і, по мо в ча в ши, до дав: — Го то вий хлі бо роб, од ним 
сло во м» (А. Го ло вко).

3. Як що ре п лі ки бе руть ся в ла п ки й за пи су ють-
ся під ряд без слів ав то ра, то між ни ми ста в лять-
ся ти ре: «Ма мо, — пи таю, — то льо ни цві туть?» 
А ма ти смі ють ся: «То, — ка жуть Дніп ро». — 
«А чо му він та кий си ній?» — «Від не ба», — ка жуть 
(О. Гончар).

188. ЗА МІ НА ПРЯ МОЇ МО ВИ
НЕ ПРЯ МОЮ
Чу же ви сло в лю ван ня, пе ре да не від іме ні опо-

ві да ча ра зом зі сло ва ми ав то ра, на зи ва єть ся не-
пря мою мо во ю.

Ко ли чу же ви сло в лю ван ня пе ре да ють від се бе, 
тоб то не пря мою мо вою, то сло ва ав то ра ро б лять 
го ло вним ре чен ням, а пря му мо ву — під ря д ним 
до да т ко вим.

При цьо му:
1) у не пря мій мо ві змі ню ють осо бу за ймен ни-

ків і діє слів від по ві д но до осо би, від іме ні якої те-
пер пе ре да єть ся чу же ви сло в лю ван ня:

— Я в ін сти ту ті вчусь, — ска за ла ді в чи на, — 
а це від про си лась на ти ж день до ба ть ка (Є. Гу-
ца ло). — Ді в чи на ска за ла, що во на в ін сти ту ті 
вчить ся, а це від про си лась на ти ж день до ба ть ка;

2) на ка зо ву фо р му діє сло ва за мі ню ють фор-
мою ми ну ло го ча су із спо лу ч ни ком щоб: Ме ні 
ка зав ро зу м ний са ді в ник: «Ко ли ти пе ре са джу єш 
яли н ку, відзнач пів ні ч ний і пів ден ний бік і так са-
ди» (М. Риль сь кий). — Ме ні ка зав ро зу м ний са дів-
ник, щоб я, ко ли пе ре са джую яли н ку, відзна чив пів-
ні ч ний і пів ден ний бік і так са див;

3) у не пря мій мо ві опу с ка ють ви гу ки, іно ді — 
вста в ні сло ва, ча с т ки, а зве р тан ня або опу с ка ють, 
або ро б лять під ме та ми чи до да т ка ми: «Ба бу сю, 

187. РОЗ ДІ ЛО ВІ ЗНА КИ
ПРИ ПРЯ МІЙ МО ВІ І СЛО ВАХ АВ ТО РА
1. Пря ма мо ва в те к с ті ви ді ля єть ся трьо ма 

спосо ба ми:
1) бе реть ся з обох бо ків у ла п ки ра зом із зна ком 

пи тан ня, зна ком окли ку і трьо ма кра п ка ми (кра п ка 
і ко ма ви но сять ся за ла п ки), на при клад: «А я вже 
ба чив день!» — «Ко ли?!» — «Не зна ю». — «Я кий же 
він?» — «Хо ро ший! Ду же сла в ний!.» — «Ет, — бай-
ду же озва ла ся ма ту ся, — то був не день, то спо лох 
був та й го ді» (Ле ся Укра ї н ка);

2) у ді а ло гах (по лі ло гах) по чи на єть ся з аб за цу, 
і пе ред нею ста вить ся ти ре, на при клад:

Ми хась слу хає то ва ри шів і ра п том ка же:
— Жи ве не мо же бу ти без со н ця, — і об во дить 

по гля дом до вко ла.
— І спра в ді, — ра ді с но всмі ха ють ся ді ти. — Все 

від со н ця. І тра ва, і де ре ва, і ри б ка, й ме те ли ки. 
І лю ди на не мо же жи ти без со н ця…

— І без во ди, — го во рить ді в чи н ка, ди в ля чись 
на плин рі ки…

— І без по ві т ря… (І. Цю па);
3) у дра ма ти ч них тво рах пи шеть ся пі с ля на зви 

ді йо вої осо би і кра п ки, на при клад:
Де мид. Як по жи ва є те?
Ка р по. Спа си бі! Жи ве мо се ред на ту ри, зда-

ється — на ту ра ль но! Що дня ба чи мо, як на світ 
бла го сло в ля єть ся, як со неч ко схо дить, ці лий день 
пра цю є мо і, уто м ле ні, ра зом з со н цем од по чи ва є мо.

Де мид. Ра ді с но і ми ло так жить (І. Ка р пе н ко-
Ка рий).

У всіх ви па д ках пря ма мо ва по чи на єть ся з ве-
ли кої бу к ви.

2. Роз ді ло ві зна ки при сло вах ав то ра вжи ва-
ють ся по-рі з но му за ле ж но від то го, де во ни сто ять. 
Як що сло ва ав то ра сто ять:

1) пе ред пря мою мо вою — пі с ля них ста вить-
ся дво кра п ка: По ка зує дід на те м не не бо, на зо рі 
і ка же Та ра со ві: «О то Чу ма ць кий Шлях» (О. Іва-
не н ко);

2) пі с ля пря мої мо ви — пе ред ни ми ста вить ся 
ти ре, кра п ка за мі ню єть ся на ко му (знак пи тан ня, 
знак окли ку, три кра п ки так і за ли ша ють ся), а сло-
ва ав то ра по чи на ють ся з ма лої бу к ви: «Ски нь ся, 
ри бо», — ду маю — ски да єть ся ри ба (О. До в же н-
ко); «Ку па ло, Ку па ло, да руй мо ву ро с ли нам!» — гу-
ка ють па ру б ки (В. Ску ра тів сь кий);
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ч ної тво р чо с ті ні ме ць кої бу р жу а зії, Лю те ра, 
що від да вав се лян с т во на по та лу по мі щи ку — 
по рі в ню ва ти з ене р гій ною смі ли вою й ці ль ною 
в сво їх кла со вих стре м лін нях по стат тю Бе бе-
ля? (М. Хви льо вий).

3. Здо га д на пря ма мо ва пе ре дає ймо ві р ні ду м-
ки яко їсь осо би, що ви пли ва ють з її вчи н ків, же с-
тів, мі мі ки. Во на вво дить ся за до по мо гою вста в но-
го сло ва мо в ляв чи мов: Він з усмі шеч кою ви тя г нув 
з ки ше ні пе ре в’я за ну мо ту зоч ком пач ку гро шей, 
під ки нув її вго ру, зло вив і на ми ґах по ка зав: бе ри, 
мо в ляв (М. Сте ль мах).

4. При пе ре да чі чу жо го мо в лен ня у фо р мі пе-
ре ка зу мо ж ли ві два ви па д ки:

1) чу же мо в лен ня від тво рю єть ся бі льш-менш 
до слі в но; то ді вжи ва ють ся вста в ні сло ва ти пу 
як ка жуть, як ска зав та кий-то, як вва жає та кий-
то, на ду м ку та ко го-то, за сло ва ми та ко го-то і по-
діб.: При ро да, як ска зав Гри го рій Ско во ро да, — 
усьо му по ча т ко ва при чи на й ру шій на си ла;

2) чу же мо в лен ня від тво рю єть ся в за га ль них 
ри сах, пе ре да єть ся ли ше йо го зміст; то ді воно 
оформ ля єть ся у ви гля ді до да т ка до діє слова-
прису д ка із зна чен ням го во рін ня чи ду ман ня: 
Гри го рій Ско во ро да вва жав при ро ду по ча т ко вою 
при чи ною всьо му й ру шій ною си ло ю.

190. ЦИ ТА ТИ
Ци та та — це до слі в но на ве де ний ури вок з яко-

гось те к с ту для під тве р джен ня або ілю с т ра ції ті єї 
чи ін шої ду м ки.

Ци тата обо в’я з ко во бе реть ся в ла п ки.
У ци та ті не мо ж на ні чо го змі ню ва ти, на віть роз-

ді ло вих зна ків.
Як що ци та та на во дить ся не по вні с тю, то про-

пу с ки в ній по зна ча ють ся трьо ма кра п ка ми: Сло-
во для Ле сі Укра ї н ки — це «го с т рий, без жа лі с ний 
меч…, що здій ма вра жі го ло ви з плеч».

Ци ту ван ня бу ває двох ви дів: у ви гля ді пря мої 
мо ви й у ви гля ді не пря мої мо ви.

Як що ци та та на во дить ся у ви гля ді пря мої 
мови, то ді роз ді ло ві зна ки при ній ста в лять ся так 
са мо, як і при пря мій мо ві: Ше в че н ко був гли бо ко 
пе ре ко на ний, що укра ї н сь кий на род по рве кай да-
ни коло ні а лі з му, то му й за яв ляв: «Вста не пра в да! 
вста не воля!»

Як що ци та та на во дить ся як скла до ва ча с ти на 
в ав то рсь ко му ре чен ні, то ді до неї ста в лять ся та кі 

а ко ли у вас день на ро джен ня?» — за пи та ла ону-
ка (І. Цю па). — Ону ка за пи та ла в ба бу сі, ко ли в неї 
день на ро джен ня;

4) пі с ля не пря мо го за пи тан ня знак пи тан ня 
не ста вить ся: — Ха-ха! — смі єть ся Ес ме ра ль да. — 
Ти по мі тив, як я по ско в з ну лась на сце ні? (Є. Гу ца-
ло). — Ес ме ра ль да, смі ю чись, за пи та ла, чи я по мі-
тив, як во на по ско в з ну лась на сце ні.

189. ІН ШІ СПО СО БИ ПЕ РЕ ДА ЧІ
ЧУ ЖО ГО МО В ЛЕН НЯ
Чу же мо в лен ня мо же ще пе ре да ва ти ся не вла с-

не пря мою мо вою, ві ль ною пря мою мо вою, здо гад-
ною пря мою мо вою та у фо р мі пе ре ка зу.

1. Не вла с не пря ма мо ва по єд нує в со бі вла с ти-
во с ті пря мої й не пря мої мо ви. Її ви ко ри с то ву ють 
у ху до ж ньо му та пу б лі ци с ти ч но му сти лях. Во на 
не рі д ко має фо р му роз ду му.

Як і пря ма мо ва, во на ви сло в лю єть ся від іме-
ні то го, хто го во рить, і збе рі гає йо го мо в ні осо б-
ли вос ті. Про те в ній, як і в не пря мій мо ві, за мість 
форм пер шої і дру гої осіб, як пра ви ло, ви сту пає 
фо р ма тре тьої осо би. Слів ав то ра не ма є. Ав тор ні-
би ото то ж ню єть ся зі сво їм ге ро єм. Ось як, на при-
клад, пись мен ник пе ре дає ду м ки сво го ге роя не-
вла с не пря мою мо вою: Під ру бу вав учи тель. Лі вою 
ру кою сми кав пру ж ний сто в бу рець, ду жо від ги нав 
убік і роз ма ху вав со ки ро ю… З ко ж ним та ким по-
ма хом ро би в ся де да лі злі шим. На се бе. Пе ре до в сім 
на себе. А на! А ось то бі. Ось! Па дай ви ко рі не-
ною же р т во ю. Па дай. Бо ду рень. Бо йо го жит-
тя так ні чо го й не на вчи ло. Ні чо го (Б. Ти мо-
шен ко).

На пись мі не вла с не пря ма мо ва ні як не ви-
ді ля є ть ся. Во на, як пра ви ло, ви сту пає у ви-
гля ді гру пи емо цій но за ба р в ле них ре чень, які 
ра п том чи по сту по во вкли ню ють ся в текст
роз по ві ді.

2. Ві ль на пря ма мо ва пе ре дає чу же мо в лен ня 
у фо р мі не пря мої з вкра п лен ня ми пун к ту а цій но 
не офо р м ле ної пря мої мо ви. Во на ви ко ри с то ву єть-
ся для сти с ло го ви кла ду змі с ту чи йо гось ви сту пу, 
стат ті то що: Але скі ль ки тре ба ма ти за ро зу мі ло с-
ті, щоб ви ки да ти та кі-от без від по ві да ль ні сло ве-
са. От вам най си ль ні ший удар по на ших за са дах. 
Чи мо же (пи ше Юри нець) се р йо з ний пись мен ник 
по рі в ню ва ти без за сте ре жень Лю те ра — ви-
ра з ни ка сла бої, кво лої, не зді б ної ще до іс то ри-



134

Ко ж на син та к си ч на єд ність — ні би мі ні а тю р-
ний твір. Во на бу ду єть ся за мо дел лю: за чин — роз-
го р тан ня ду м ки чи по від ом лен ня — кі н ці в ка.

У за чи ні ви сло в лю єть ся ду м ка чи по від ом лен-
ня в їх ньо му най за га ль ні шо му ви гля ді. Це опо р не 
ре чен ня, яке ста но вить ос но ву для по да ль шо го ви-
кла ду, во но й най більш са мо стій не. Хоч не зав жди: 
іно ді во но без на сту п них ре чень мо же бу ти й не-
зро зу мі лим.

У на сту п ній ча с ти ні — роз го р тан ні — в од-
но му або кі ль кох ре чен нях роз ви ва єть ся чи по-
яс ню єть ся ду м ка або опи су єть ся по дія, на зва на
в за чи ні.

Роз го р тан ня мо же по-рі з но му сто су ва ти ся за-
чи ну, між ни ми мо жуть бу ти рі з ні сми с ло ві зв’я з-
ки. Ін фо р ма ція, ви сло в ле на в за чи ні, в роз го р тан ні 
мо же до по в ню ва ти ся, роз ши рю ва ти ся, де та лі зу ва-
ти ся. Роз го р тан ня мо же яв ля ти со бою по яс нен ня, 
ко мен тар чи тлу ма чен ня то го, про що бу ло ска за но 
в за чи ні.

У роз го р тан ні мо же ар гу ме н ту ва ти ся, об ґру н-
то ву ва ти ся, під тве р джу ва ти ся су джен ня, ви сло-
в ле не в за чи ні. Ав тор тут мо же ви сло в лю ва ти та-
кож своє ста в лен ня до яви ща, на зва но го в за чи ні, 
дає йо му пе в ну оці н ку.

У кі н ці в ці ро бить ся під су мок усьо го ска за-
но го. Що пра в да, кі н ці в ки мо же й не бу ти. Зок-
ре ма її не бу ває то ді, ко ли да на син та к си ч на 
єд ність вхо дить у якусь бі ль шу син та к си ч ну ці лі с-
ність.

Для при кла ду, як бу ду єть ся син та к си ч на єд-
ність, ві зь ме мо ури вок з «По в чан ня» Во ло ди ми-
ра Мо но ма ха: Що та ке лю ди на, як по ду ма єш про 
це? Ве ли ка ро зу мом лю ди на, та не мо же ося г ну ти 
во на всіх чу дес зе м лі. Ди віть ся, як усе му д ро вла ш-
то ва но в сві ті: як не бо вла ш то ва не, або як со н це, 
або як мі сяць, або як зір ки, і тьма, і сві т ло, і зе м-
ля як на во дах по кла де на. Го с по ди, за вдя ки во лі 
тво їй! А зві рі, а пти ці рі з ні, а ри би всі ля кі! І цьо-
му ди ву по ди ву є мо ся, як ство ре но лю ди ну і які рі-
з ні та ба га то ли кі люд сь кі об лич чя; як би і всіх лю-
дей зі бра ти, то ко жен має свій вид і об раз об лич чя. 
І то му по ди ву є мо ся, як пти ці не бе с ні із раю-ви рію 
ле тять, і перш за все до на шо го до му, але не по се-
ля ють ся в од ній кра ї ні, а си ль ні й сла бі роз лі та-
ють ся по всіх зе м лях, щоб на по в ни ли ся ще бе том 
лі си й по ля. Все це да но лю дям на ко ристь, на їжу
і на ра дість їм.

са мі ви мо ги, як і до не пря мої мо ви, ци та та бе реть ся 
в ла п ки й по чи на єть ся з ма лої бу к ви: По ета не ля-
кає, що, мо же, десь у «сні гу на чу жи ні» до ве деть ся 
йо му за ги ну ти, «в не во лі пла чу чи», уме р ти. Йо му 
бо лить ли ше те, що «У к ра ї ну злії лю ди при сп лять, 
лу ка ві, і в ог ні її, окра де ную, збу дять…»

Як що ци та та по да єть ся у фо р мі ві р ша, то во на 
в ла п ки не бе реть ся: Та рас Ше в че н ко ві рив у ве ли ке 
май бу т нє Укра ї ни й укра ї н сь ко го на ро ду і па л ко за-
кли кав сво їх зе м ля ків:

І чу жо му на у чай тесь,
Й сво го не цу рай тесь,
Бо хто ма тір за бу ває,
То го Бог ка рає,
То го ді ти цу ра ють ся,
В ха ту не пу с ка ють…

Вка зі в ка на дже ре ло, зві д ки взя то ци та ту, по-
да єть ся в ду ж ках без по се ре д ньо пі с ля ци та ти 
або у ви но с ці вни зу сто рі н ки: «У к ра їн сь ке сло во 
не про с то за яви ло про своє во с к ре сін ня: во но до ве-
ло на по вен го лос, що не під вла д не ні ру си фі ка ції, 
ні оні ме чу ван ню, ні ма дя ри за ції, що во но — ве ли-
ке сло во ве ли ко го на ро ду» (Ха р чук Бо рис. Сло во 
і на род //Мо во рі д на, сло во рі д не!. — К.: Ве се л ка, 
1989. — С. 155).

СИН ТА К СИ Ч НА ЄД НІСТЬ
І АБ ЗАЦ

191. СИН ТА К СИ Ч НА ЄД НІСТЬ
І ЇЇ БУ ДО ВА
Ме та будь-яко го мо в лен ня — це ство рен ня те к-

с ту, бі ль шо го чи ме н шо го за об ся гом, за ле ж но від 
по тре би. Текст, зви чай но, скла да єть ся з окре мих 
ре чень. Щоб по вно ви сло ви ти якусь ду м ку, якесь 
кон к ре т не по від ом лен ня, од но го ре чен ня, як пра-
ви ло, за ма ло.

Ду м ка чи по від ом лен ня найча с ті ше ви сло в лю-
ють ся кі ль ко ма ре чен ня ми, об’єд на ни ми між со-
бою спі ль ним змі с том і бу до во ю.

Гру па з двох або бі ль ше гра ма ти ч но са мо стій-
них ре чень, по в’я за них між со бою спі ль ним змі-
с том та бу до вою, що ви сло в лює якесь од не роз-
гор ну те по від ом лен ня, на зи ва єть ся син та к си ч ною
єд ні с тю.
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Тут у пе р ших двох ре чен нях (вла с не, у ви ра-
зі та не мо же во на ося г ну ти всіх чу дес зе м лі) ви-
сло в ле но ос но в ну ду м ку (ду м ку про ба гат с т во, 
рі з но ма ні т ність і до ско на лість сві ту) в її най-
загаль ні шо му ви ра жен ні. Це за чин. Да лі ця ду м ка 
роз ви ва єть ся, кон к ре ти зу єть ся, ав тор ви ра жає та-
кож своє ста в лен ня до на зва них ним явищ. Це роз-
го р тан ня. І на при кі н ці під су мок: Все це да но лю-
дям на ко ристь, на їжу і на ра дість їм.

192. ЗА СО БИ ЗВ’Я З КУ
МІЖ ЧА С ТИ НА МИ
СИН ТА К СИ Ч НОЇ ЄД НО С ТІ
Ре чен ня, що вхо дять до син та к си ч ної єд но с ті, 

об’єд ну ють ся спі ль ною те мою і спі ль ним пред ме-
том ду м ки чи по від ом лен ня.

По слі до в ність роз та шу ван ня окре мих ре чень, 
тоб то ло гі ка ви кла ду, зу мо в лю єть ся на сам пе ред 
ча со вою, при чи но во-на с лі д ко вою по слі до в ні с тю 
ре а ль них чи уяв них по дій, по слі до в ні с тю сприй-
ман ня фа к тів, по слі дов ні с тю су джень, у яких спо-
ча т ку по ви нні йти ча ст ко ві су джен ня, а по тім умо-
ви від то що.

На при клад, в ури в ку Мо ва — це на ша на ці о-
на ль на озна ка, в мо ві — на ша куль ту ра, сту пінь 
на шої сві до мо с ті. Це фо р ма на шо го жит тя, жит-
тя куль ту р но го й на ці о на ль но го, це фо р ма на-
ці о на ль но го ор га ні зу ван ня. Мо ва — ду ша на шої 
на ці о на ль но с ті, її свя то щі, її скарб. І по ки жи ве 
мо ва — жи ти ме й на род як на ці о на ль ність (І. Огі-
є н ко) ре чен ня об’єд нує в од ну ці лість спі ль на 
те ма — роль мо ви в жит ті на ції, спі ль ний пред-
мет роз гля ду — мо ва. Остан нє ре чен ня по в’я за-
не з по пе ре дні ми ще й як ви сно вок з усьо го до сі
ска за но го.

Зв’я зок між ре чен ня ми в син та к си ч ній єд но с ті 
здій с ню єть ся, крім то го, й за до по мо гою гра ма ти-
ч них за со бів. Се ред най ва ж ли ві ших гра ма ти ч них 
за со бів та ко го зв’я з ку ви сту па ють:

1) за ймен ни ки він, цей, той, весь, та кий, ко ж ний 
в усіх фо р мах, при слі в ни ки тут, там, то ді і по діб., 
що вка зу ють на пред ме ти, озна ки, об ста ви ни, на зва-
ні в по пе ре дніх ре чен нях: Не ма ні чо го на сві ті луч чо-
го і Бо гу ми лі шо го, як се р це ма те рі до сво їх ді то чок! 
Скі ль ки б їх у неї не бу ло, чи де ся т ком Бог бла го сло-
вив, чи тіль ки од ним, усі для неї рі в ні, ко ж но го лю-
бить, усіх рі в но пе с тує, за вся ким рі в но вби ва є ть ся 
(Г. Кві т ка-Ос но в’я нен ко);

2) ле к си ч ні по вто ри: Люд сь ка ви хо ва ність не-
ми с ли ма без люд сь кої вдя ч но с ті. Як що лю ди ні 
бра кує по чут тя вдя ч но с ті, во на хо ло д ний, без ду-
ш ний его їст (В. Су хо млин сь кий);

3) си но ні ми й си но ні мі ч ні ви сло ви: У се лі ба-
г ню ка на че ска зи лась: що ти з неї од ну но гу ви тя г-
неш, то во на до дру гої при смо к четь ся, ви пу с ка ти 
не хо че. Що ти ка лю жу об ми неш, то по пе ре ду роз-
лий мо ре че кає; бе ре гів не ви д но, і дна не вга да єш
(Є. Гу ца ло);

4) рі з ні спо лу ч ні за со би, як, на при клад, сло-
ва й ви сло ви і, та, та й, але, од нак, про те, і все ж, 
і то му, і ось, і вод но час, і на віть, то ді, зре ш тою, 
крім то го, на при клад, зо к ре ма, ось чо му, адже, 
до то го ж, бі ль ше то го, та ким чи ном, от же, тоб-
то, по-пе р ше, по-дру ге, з од но го бо ку, з дру го го бо ку, 
як уже го во ри ло ся, як бу ло ска за но, сло вом, ко ро т-
ше ка жу чи, спра ва в то му що, йдеть ся про те щоб, 
до сить ска за ти що то що, які ста в лять ся на по ча-
т ку на сту п них ре чень: Сво єї мо ви рі д ної і сво го рі-
д но го зви чаю ві р ним се р цем де р жі те ся. То ді з вас 
бу дуть лю ди як слід, то ді з вас бу де гро ма да шано-
в на. І вже на та ку гро ма ду ні хто сво єї ла пи не по ло -
жить (П. Ку ліш);

5) од на ко ві ви до ві та ча со ві фо р ми діє слів-
при су д ків: Ко ли ле жиш в по лі ли цем до не ба, 
вслу ха є ш ся в мно го го ло су ти шу по лів, то по мі-
ча єш, що в ній щось є не зе м не, а не бе с не. Щось 
на че све р д лить там не бо, на че стру же ме тал, 
а вниз спа да ють тіль ки дрі б ні, про сі я ні зву ки. Ни-
ви шу м лять на вко ло і за ва жа ють (М. Ко цю-
бин сь кий);

6) не по в ні, усі че ні ре чен ня, про пу ще ні чле ни 
яких уста но в лю ють ся з по пе ре дніх ре чень (та-
кі ре чен ня по за те к с том не зро зу мі лі): Я по чав 
роз ка зу ва ти йо му те, що ми мо хідь по кла ло ся ме-
ні на ду м ку. Про Сло на, який ра п том утра тив 
спо кій. Про джу н г лі, по яких хо див він на че 
сам не свій, і про те, що ні хто не зміг знай-
ти лі ку на йо го жу ру. Про те, що со н це вже 
бу ло в йо го очах не ора н же ве, а фі о ле то ве, 
що зе ле не ви б лі д ло і ли с тя по жо в ті ло, хоч 
у джу н г лях ні ко ли не бу ває жо в то го ли с тя
(В. Ше в чук);

7) єд ність мі с ця й ча су: Не да ле ко од Бо гу сла ва, 
ко ло Ро сі, в до в го му по кру че но му яру роз ки ну лось 
се ло Се ми го ри. Яр в’єть ся га дю кою між кру ти-
ми го ра ми, між зе ле ни ми те ра са ми; од яру на всі 



бо ки роз бі г лись, на че гі л ки де ре ва, гли бо кі ру ка ви 
й по хо ва лись десь да ле ко в гу с тих лі сах (І. Hе чуй-
Левиць кий).

Пра ви ль не роз та шу ван ня й по єд нан ня ре чень 
у син та к си ч ній єд но с ті уви ра з нює ду м ку, ро бить 
її чі т кі шою, до хі д ли ві шою, зро зу мі лі шо ю.

193. АБ ЗАЦ
Аб зац по зна чає на ба га то до в шу па у зу, ніж во на 

зви чай но бу ває між дво ма ре чен ня ми, що сто ять 
по ряд. На пись мі аб зац по зна ча єть ся від сту пом 
впра во в но во му ря д ку те к с ту.

По діл те к с ту на аб за ци по ле г шує йо го сприй-
нят тя, дає змо гу ви ді ли ти в ньо му сут тє ві мо ме н-

ти. Зо к ре ма текст, по ді ле ний на дрі б ні ші аб за ци, 
спра в ляє, як пра ви ло, вра жен ня шви д шої й на-
пру же ні шої дії, ніж текст, по да ний ве ли ки ми абза-
цами.

Аб зац не слід ото то ж ню ва ти із син та к си ч ною 
єд ні с тю. Од на син та к си ч на єд ність мо же охо п-
лю ва ти і два або й три аб за ци, і, на впа ки, в аб-
за ці мо же бу ти дві або й бі ль ше син та к си ч них
єд но с тей.

І все-та ки пе в на за ле ж ність між по ді лом те к с-
ту на аб за ци і по ді лом на син та к си ч ні єд но с ті іс-
нує: чим то ч ні ше оби д ва по ді ли на кла да ють ся 
один на од но го, тим га р мо ній ні ше зву чить увесь
текст.
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004. За пи шіть но ме ри слів, у пре фі к сах яких слід 
вста ви ти бу к ву с:
А: 1) ро..по ві сти; 2) .плу та ти; 3) .си па ти;
4) ..ши ти; 5) ..ці ли ти.
Б: 1) ро..по ря док; 2) ..пла ти ти; 3) ..су ну ти;
4) ..че са ти; 5) ..ці ди ти.
В: 1) ро..про даж; 2) ..пе к ти; 3) ..су ка ти;
4) ..чи сти ти; 5) ..ці пи ти.

005. Ут во ріть при к ме т ни ки за до по мо гою су фі к са 
-ськ(ий). За пи шіть но ме ри ли ше тих слів, які 
кі н ча ти му ть ся на — зький:
А: 1) Во л га; 2) Ка в каз; 3) Че р ка си; 4) Лю тіж; 
5) Ка га р лик.
Б: 1) Оне га; 2) фра н цуз; 3) До н бас; 4) Не с віж; 
5) Кре ме н чук.
В: 1) Усти луг; 2) Ар циз; 3) Оде са; 4) За по ріж жя; 
5) Ов руч.

006. За пи шіть но ме ри тих слів, у які тре ба вста ви ти 
бу к ву т:
А: 1) об лас..ний; 2) чес..ний; 3) щас..ли вий;
4) ко н т рас..ний; 5) шіс..на д цять.
Б: 1) ра діс..ний; 2) при ст рас..ний; 3) щас..ли вий; 
4) аген..ство; 5) шіс..на д цять.
В: 1) якіс..ний; 2) бе з ше лес..ний; 3) щас..ли вий; 
4) сту ден..ський; 5) шіс..на д цять.

007. За пи шіть но ме ри слів, у які тре ба вста ви ти
м’я кий знак:
А: 1) ве ле тен..ський; 2) ре мін..чик; 3) т..мя ний; 
4) на до лин..ці; 5) рі д ній нен..ці.
Б: 1) ір пін..ський; 2) тон..ший; 3) різ..бяр;
4) у ха тин..ці; 5) при кі зон..ці.
В: 1) уман..ський; 2) мен..ший; 3) нян..чи ти; 
4) у ві кон..ці; 5) у скрин..ці.

008. За пи шіть но ме ри слів, у які тре ба вста ви ти
апо ст роф:
А: 1) моркв..яний; 2) зв..яле ний; 3) св..ято; 
4) арф..яр; 5) різдв..яний.
Б: 1) мавп..ячий; 2) розв..язок; 3) цв..ях; 4) торф..
яний; 5) медв..яний.
В: 1) духм..яний; 2) розм..як лий; 3) тьм..яний; 
4) серм..яга; 5) брукв..яний.

На ар ку ші про ста в те но ме ри від 001 до 060. Спо-
чат ку да й те ві д по ві ді на пе р ші ря д ки в за в дан нях 
і зві р те з ві д по ві дя ми, які по да ю ть ся пі с ля те стів. 
Якщо тра п ля ть ся по ми л ки, по в то ріть пра ви ла, які 
ви за с во ї ли не до ста т нь о. Пі с ля цьо го да й те ві д по ві-
ді на дру гі ря д ки в за в дан нях. І зно ву пе ре ві р те се бе 
за ві д по ві дя ми (ві д по ві ді ті са мі). Як що зно ву тра п-
ля ть ся по ми л ки, то про ро біть це втре тє.

АЛ ФА ВІТ

001. За пи шіть но ме ри за пи сів, де бу к ви роз ста в ле но 
не в ал фа ві т но му по ря д ку:
А: 1) г ґ д е; 2) з і и ї; 3) л м н о; 4) с т у ф;
5) ч ш щ ь.
Б: 1) ґ д е є; 2) і и ї й; 3) м н о п; 4) т у ф х;
5) ш щ ь ю.
В: 1) д е є ж; 2) і й ї к; 3) н о п р; 4) у ф х ц;
5) щ ь ю я.

002. За пи шіть но ме ри слів, у яких зву ків бі ль ше, 
ніж букв:
А: 1) пра ця; 2) рі зь бяр; 3) за в’язь; 4) м’яч; 
5) яс ність.
Б: 1) зе м ля; 2) тьмя ний; 3) м’я коть; 4) в’юн; 
5) єд ність.
В: 1) пі с ня; 2) ня нь ка; 3) па м’ять; 4) ім’я; 
5) ялі вець.

ПРА ВО ПИС ПРИ ГО ЛО С НИХ

003. За пи шіть но ме ри слів, які по чи на ю ть ся 
на шип ля чий:
А: 1) дзвін; 2) джміль; 3) ще бінь; 4) со н це; 
5) цвях.
Б: 1) дзе р ка ло; 2) джгут; 3) щит; 4) сіль;
5) цу кор.
В: 1) дзи ґа; 2) джем; 3) ще бет; 4) сміх; 5) ці на.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
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Б: 1) Рощ..н; 2) Раз..н; 3) Кр..лов; 4) К..ко їн; 
5) П..кса нов.
В: 1) Пущ..н; 2) Мі чур..н; 3) Гр..ба чов; 4) К..рко-
ров; 5) Л..га чов.

015. За пи шіть но ме ри слів, у які тре ба вста ви ти бу к-
ву є:
А: 1) Л..рмо н тов; 2) Б..рдя єв; 3) Му ромц..в;
4) Л..сков; 5) Ломт..в.
Б: 1) Оз..ров; 2) Д..ржа він; 3) Аракч..єв; 4) Стол..
тов; 5) Матв..єв.
В: 1) Ц..ци лін; 2) Ст..па нов; 3) Бе стуж..в; 4) Р..пін; 
5) Фад..єв.

016. За пи шіть но ме ри сло во с по лу чень, у яких тре ба 
за ли ши ти бу к ву в або й:
А: 1) бу ли (в, у)до ма; 2) ту ман (в, у)но-
чі; 3) день (в, у) день; 4) дощ не (й, і)де; 
5) степ (й, і) мо ре.
Б: 1) пі ш ли (в, у) ліс; 2) дощ (в, у) лі т ку; 3) раз
(в, у) раз; 4) мо ре (й, і) степ; 5) він (й, і) во на.
В: 1) бу ли (в, у) ме не; 2) сніг (в, у) зи м ку; 
3) рік (в, у) рік; 4) во на (й, і) він; 5) день (й, і) ніч.

СКЛА Д НІ СЛО ВА

017. За пи шіть но ме ри слів, що пи шу ть ся че рез 
дефіс:
А: 1) ово че/схо ви ще; 2) сі ро/окий; 3) блі до/ро-
же вий; 4) ву г ле/ви до бу ток; 5) пі в ден но/за хі д ний.
Б: 1) ди мо/хід; 2) ле г ко/кри лий; 3) те м но/си ній; 
4) ко ра б ле/бу ді в ник; 5) ки с ло/со ло д кий.
В: 1) но во/бу до ва; 2) ві ч но/зе ле ний; 3) сві т ло/
жо в тий; 4) сміт тє/збі р ник; 5) пі в ні ч но/схі д ний.

ІМЕН НИ КИ

018. За пи шіть но ме ри імен ни ків жі но чо го ро ду:
А: 1) путь; 2) степ; 3) со ба ка; 4) біль; 5) ле ді.
Б: 1) путь; 2) со ба ка; 3) біль; 4) степ; 5) ле ді.
В: 1) путь; 2) біль; 3) степ; 4) со ба ка; 5) ле ді.

019. За пи шіть но ме ри імен ни ків, які в за кі н чен ні 
ору д но го ві д мі н ка од ни ни ма ють звук о:
А: 1) сто ляр; 2) пі с няр; 3) ку лі нар; 4) плющ; 
5) ме жа.
Б: 1) му ляр; 2) по ві стяр; 3) ва р вар; 4) кущ; 
5) ні ша.

009. За пи шіть но ме ри слів, у яких тре ба по д во ї ти 
взя ті в ду ж ки бу к ви:
А: 1) за ти(ш)я; 2) за ня(т)я; 3) пе ре д міс(т)я;
4) ба га то ба жа(н)ь; 5) ша ле(н)ий.
Б: 1) роз до рі(ж)я; 2) по чу(т)я; 3) з ра діс(т)ю; 
4) ба га то по ко лі(н)ь; 5) ска же(н)ий.
В: 1) уз бе ре(ж)я; 2) ста(т)я; 3) бе з с мер(т)я;
4) ба га то сто лі(т)ь; 5) жа да(н)ий.

ПРА ВО ПИС ГО ЛО С НИХ

010. За пи шіть но ме ри слів, у які тре ба вста ви ти
бу к ву и:
А: 1) кр..ни ця; 2) дал..чінь; 3) кор..на стий; 
4) жовт..нь; 5) сп..ни ти.
Б: 1) тр..во га; 2) в..се л ка; 3) пром..ни стий; 
4) груд..нь; 5) кр..ло.
В: 1) гр..мі ти; 2) ш..ле стить; 3) греб..ня стий; 
4) січ..нь; 5) д..мар.

011. За пи шіть но ме ри слів, у які тре ба вста ви ти
бу к ву е:
А: 1) мо роз..во; 2) мар..во; 3) дощ..к; 4) пр..го да; 
5) пр..пи ш ний.
Б: 1) ме реж..во; 2) мар..во; 3) пальч..к; 4)пр..пра ва; 
5) пр..му д рий.
В: 1) плет..во; 2) мар..во; 3) ключ..к; 4) пр..кра са; 
5) пр..по га ний.

012. За пи шіть но ме ри слів, у які тре ба вста ви ти
бу к ву и:
А: 1) мудр..сть; 2) рі шуч..сть; 3) пр..зви сь ко;
4) щ..тка; 5) ч..стий.
Б: 1) щедр..сть; 2) вищ..сть; 3) пр..рва; 4) щ..ли на; 
5) ч..тач.
В: 1) щир..сть; 2) перш..сть; 3) пр..зви ще; 
4) щ..льний; 5) ч..сло.

013. За пи шіть но ме ри слів, у які тре ба вста ви ти
бу к ву и:
А: 1) банк..р; 2) кос..нус; 3) х..нін; 4) Г..нду куш; 
5) Ч..лі.
Б: 1) в..та мін; 2) с..нус; 3) ек..паж; 4) Х..бі ни; 
5) Ваш..нгтон.
В: 1) г..рля н да; 2) аз..мут; 3) еп..тет; 4) Ок..на ва; 
5) Алж..р.

014. За пи шіть но ме ри слів, у які тре ба вста ви ти 
бу к ву и:
А: 1) Саж..н; 2) Щепк..н; 3) П..ро гов; 4) Н..ко ла єв; 
5) К..рса нов.
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ЧИ С ЛІ В НИК

025. За пи шіть но ме ри скла д них чи с лі в ни ків, 
у яких ві д мі ню ють ся оби д ві ча сти ни й у вка-
зано му в ду ж ках ві д мі н ку пе р ша з них має 
закін чен ня -и:
А: 1) п’я т де сят (Р.); 2) сі м сот (О.); 3) п’я т сот (Д.); 
4) ві сі м де сят (М.); 5) чо ти ри ста (Д.).
Б: 1) ші ст де сят (Р.); 2) ві сі м сот (О.); 3) сі м-
сот (Д.); 4) п’я т де сят (М.); чо ти ри ста (Д.).
В: 1) сі м де сят (Р.); 2) де в’я т сот (О.); 3) ші ст-
сот (Д.); 4) ші ст де сят (М.); 5) чо ти ри ста (Д.).

026. Імен ни ки, що в ду ж ках, по ста в те в по т рі б но му 
ві д мі н ку. За пи шіть но ме ри тих сло во с по лу чень, 
у яких імен ник має за кі н чен ня -а:
А: 1) два (ва гон); 2) чо ти ри (мі сяць); 3) пі в то-
ра (ві д со ток); 4) три (ві к но); 5) чо ти ри (син).
Б: 1) три (апе ль син); 2) два (день); 3) пі в то ра 
(від со ток); 4) чо ти ри (пе ро); 5) три (стіл).
В: 1) чо ти ри (раз); 2) три (ти ж день); 3) пі в то-
ра (ві д со ток); 4) два (де ре во); 5) три (брат).

ЗА Й МЕН НИК

027. За пи шіть но ме ри при с ві й но го й ві д но с но го
за й мен ни ків:
А: 1) своя; 2) то бі; 3) який; 4) цьо го; 5) са мий.
Б: 1) твоя; 2) ме ні; 3) чий; 4) то го; 5) вся кий.
В: 1) моя; 2) со бі; 3) хто; 4) всьо го; 5) ко ж ний.

028. За пи шіть но ме ри за й мен ни ків, що сто ять 
у дава ль но му ві д мі н ку од ни ни:
А: 1) цим; 2) їй; 3) ті єю; 4) цій; 5) її.
Б: 1) всім; 2) їй; 3) ці єю; 4) всій; 5) її.
В: 1) тим; 2) їй; 3) всі єю; 4) тій; 5) її.

ДІ Є С ЛО ВО

029. За пи шіть но ме ри ді є с лів до ко на но го ви ду:
А: 1) сві тив; 2) при й де; 3) ду ма ти; 4) зга да в ши; 
5) йду чи.
Б: 1) пи сав; 2) ска же; 3) ба чи ти; 4) зу ст рі в ши; 
5) ду ма ю чи.
В: 1) ду мав; 2) ві зь ме; 3) йти; 4) збе рі г ши; 
5) пи шу чи.

030. За пи шіть но ме ри ді є с лів І ді є ві д мі ни:
А: 1) мо в чи те; 2) гу р ко тить; 3) во ло чеш;

В: 1) юві ляр; 2) чо в няр; 3) пи во вар; 4) лящ; 
5) вда ча.

020. За пи шіть но ме ри імен ни ків, які в ро до во му
ві д мі н ку од ни ни ма ють за кі н чен ня -а (-я):
А: 1) за вод; 2) Уж го род; 3) вир; 4) пі сок; 
5) тра м вай.
Б: 1) ін сти тут; 2) Па риж; 3) старт; 4) го рох; 
5) ро яль.
В: 1) ста ді он; 2) Ми р го род; 3) грім; 4) гра ніт; 
5) кий.

021. За пи шіть но ме ри імен ни ків, які в ро до во му
ві д мі н ку мно жи ни ма ють за кі н чен ня -ів:
А: 1) бо л га рин; 2) жит тя; 3) ве р хо віт тя; 4) край; 
5) грам. 
Б: 1) та та рин; 2) ві д к рит тя; 3) ба гат тя; 4) кий; 
5) со л дат.
В: 1) бо я рин; 2) по чут тя; 3) об лич чя; 4) бій; 
5) па р ти зан.

022. За пи шіть но ме ри імен ни ків, у яких в ору д но му 
ві д мі н ку од ни ни при го ло с ні пе ред за кі н чен ням 
по д вою ють ся:
А: 1) снасть; 2) емаль; 3) кров; 4) жовч; 5) річ.
Б: 1) ра дість; 2) гниль; 3) Керч; 4) лю бов; 5) піч.
В: 1) му д рість; 2) синь; 3) не х во рощ; 4) верф; 
5) да леч.

ПРИ К МЕ Т НИК

023. За пи шіть но ме ри при к ме т ни ків, у яких у фор-
мі ви що го сту пе ня по рі в нян ня з’я в ля є ть ся 
буква щ:
А: 1) тя ж кий; 2) то в стий; 3) ву зь кий; 4) ко ро т кий; 
5) ду жий.
Б: 1) ва ж кий; 2) ви со кий; 3) до ро гий; 4) мо ло дий; 
5) тя ж кий.
В: 1) ду жий; 2) кра си вий; 3) ни зь кий; 4) со ло д-
кий; 5) ва ж кий.

024. Ут во ріть при с ві й ні при к ме т ни ки й по ста в те 
їх у на зи в но му ві д мі н ку жі но чо го ро ду. За пи-
шіть но ме ри ли ше при к ме т ни ків, ут во ре них 
за до по мо гою су фі к са -ев- (-єв-):
А: 1) Іван; 2) Дже ря; 3) Ма т вій; 4) сто рож; 
5) му ляр.
Б: 1) Пе т ро; 2) Бо ру ля; 3) Ан д рій; 4) то ва риш; 
5) сто ляр.
В: 1) Сте пан; 2) Во ло дя; 3) Ва ле рій; 4) Лу каш; 
5) юві ляр.
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ПРИ С ЛІ В НИК

036. За пи шіть но ме ри при с лі в ни ків, які пи шу ть ся 
че рез де фіс:
А: 1) по/оди н ці; 2) по/ти ху; 3) по/двоє; 
4) по/тре тє; 5) по/ін шо му.
Б: 1) по/три чі; 2) по/тро хи; 3) по/троє; 
4) по/дру ге; 5) по/тво є му.
В: 1) по/дві чі; 2) по/во лі; 3) по/од но му;
4) по/пе р ше:  5) по/мо є му.

037. За пи шіть но ме ри при с лі в ни ків, які пи шу ть ся 
ок ре мо:
А: 1) до/ще н ту; 2) по/од но му; 3) на/двоє;
4) на/хо ду; 5) в/зи м ку.
Б: 1) на/впро стець; 2) по/двоє; 3) на/троє;
4) на/жаль; 5) в/лі т ку.
В: 1) на/ні вець; 2) по/троє; 3) на/че т ве ро;
4) на/ща стя; 5) без/ві сти.

СЛУ Ж БО ВІ ЧА СТИ НИ МО ВИ

038. За пи шіть но ме ри при й мен ни ків, які пи шу ть ся 
дво ма сло ва ми або че рез де фіс:
А: 1) по/між; 2) з/по між; 3) за/для; 4) в/резуль-
та ті; 5) до/вко ла.
Б: 1) по/під; 2) з/під; 3) за/ра ди; 4) на/чо лі; 
5) в/на с лі док.
В: 1) по/над; 2) з/над; 3) за/мість; 4) під/час; 
5) в/слід.

039. За пи шіть но ме ри сло во с по лу чень, у яких сло ва, 
по да ні че рез ко су ри с ку, пи шу ть ся ок ре мо:
А: 1) з/бо ку дру зів; 2) сто яв з/бо ку; 3) за й шов
у/се ре ди ну.
Б: 1) з/бо ку дру зів; 2) сто яв з/бо ку; 3) за й шов
у/се ре ди ну.
В: 1) з/бо ку дру зів; 2) сто яв з/бо ку; 3) за й шов
у/се ре ди ну.

040. По да ні сло ва — спо лу ч ни ки. За пи шіть но ме ри 
тих спо лу ч ни ків, які пи шу ть ся дво ма сло ва ми 
або че рез де фіс:
А: 1) ані/ж; 2) не мов/би; 3) ко ли/б; 4) та/й; 
5) ні би/то.
Б: 1) то/ж; 2) не на че/б; 3) хо ча/б; 4) так/що; 
5) мо в би/то.
В: 1) та/ж; 2) як/би; 3) да р ма/що; 4) все/ж; 
5) на чеб/то.

4) сто ї мо; 5) ста є мо.
Б: 1) ле ти те; 2) во ло чить; 3) ре го чеш; 4) го ї мо; 
5) ду ма є мо.
В: 1) во ди те; 2) кле ко тить; 3) гу р ко чеш;
4) гно ї мо; 5) умі є мо.

031. Ді є с ло ва по ста в те в 2-й осо бі од ни ни те пе рі ш-
нь о го ча су і за пи шіть но ме ри слів, які в за кі н-
чен ні ма ти муть бу к ву и:
А: 1) ба чи ти; 2) ко ло ти; 3) ора ти; 4) ка за ти; 
5) гру з ну ти.
Б: 1) но си ти; 2) по ло ти; 3) пи са ти; 4) в’я за ти; 
5) ли ну ти.
В: 1) ме ре жи ти; 2) бо ро ти ся; 3) пла ка ти; 4) сто г-
на ти; 5) ти с ну ти.

032. За пи шіть но ме ри ді є с лів, що сто ять у ма й бу т-
нь о му ча сі:
А: 1) за пи шіть; 2) зна ти му; 3) по с лу хаю;
4) їз дять; 5) мо жеш.
Б: 1) при не сіть; 2) вмі ти му; 3) по ду маю; 
4) сидять; 5) мо жеш.
В: 1) ска жіть; 2) че ка ти му; 3) по си джу; 4) знають; 
5) мо жеш.

033. За пи шіть но ме ри ді є с лів, що сто ять у на ка-
зовому спо со бі:
А: 1) при й шов би; 2) по ві ри мо; 3) ки нь те;
4) пи ші мо; 5) зна ти му.
Б: 1) до по міг би; 2) зро би мо; 3) по ві р те;
4) бере жі мо; 5) йти му.
В: 1) при ніс би; 2) обо ро ни мо; 3) ста нь те;
4) бері мось; 5) вмі ти му.

034. За пи шіть но ме ри ак ти в них ді є п ри к ме т ни ків:
А: 1) по жо в к лий; 2) па да ю чі; 3) ка жу чи;
4) віді р ва ний; 5) стя тий.
Б: 1) зме р з лий; 2) па ла ю чі; 3) зви ка ю чи;
4) при не се ний; 5) би тий.
В: 1) змо к лий; 2) ле жа чі; 3) ба ча чи; 4) по га ше ний; 
5) ро з ви ну тий.

035. За пи шіть но ме ри ді є п ри с лі в ни ків не до-
конаного ви ду:
А: 1) блу ка ю чи; 2) по ду ма в ши; 3) ся ю чи; 4) взя в-
шись; 5) умі ю чи.
Б: 1) лі та ю чи; 2) пі д бі г ши; 3) ка жу чи; 4) по б лу-
кав ши; 5) не су чи.
В: 1) спі ва ю чи; 2) спи та в ши; 3) ві ря чи; 4) по ду-
мав ши; 5) зна ю чи.
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Б: 1) чу й ний; 2) чут тє вий; 3) чу т ний; 4) сві жий; 
5) тве р дий.
В: 1) сві жий; 2) чу т ний; 3) тве р дий; 4) чу й ний; 
5) чут тє вий.

047. Ви з на ч те, яке сло во тре ба по ста ви ти за мість 
кра пок у фра зе о ло гі з мі. За пи шіть йо го но мер:
А: но си ти … ре ше том 1) пі сок; 2) ка мін ня; 
3) бо ло то; 4) во ду; 5) ві тер.
Б: бу ря … во ди 1) в ко ри ті; 2) у ві д рі; 3) в ка лю жі; 
4) в скля н ці; 5) в ло ж ці.
В: як … во да 1) з ко з ла; 2) з да ху; 3) зі сви ні; 
4) з гу с ки; 5) з ку р ки.

СИ Н ТА К СИС І ПУ Н К ТУ А ЦІЯ

048. За пи шіть но ме ри слів, які мо жуть ут во рю ва ти 
сло во с по лу чен ня зі сло вом за чи ни ти:
А: 1) очі; 2) две рі; 3) ві к но; 4) зо шит; 5) збо ри.
Б: 1) збо ри; 2) ві к но; 3) две рі; 4) зо шит; 5) очі.
В: 1) зо шит; 2) две рі; 3) ві к но; 4) очі; 5) збо ри.

049. За пи шіть но ме ри ре чень, у яких є під ме ти:
А: 1) Зна й шо в ся олі вець. 2) Сі но вже ви ко си ли. 
3) Ме не мо ро зи ло. 4) Ча сто ми г ті ла бли с ка в ка. 
5) Сла в ся, на ша юність.
Б: 1) Роз по чи на в ся день. 2) Жи то об мо ло ти ли. 
3) Ме ні хо ті ло ся по го во ри ти. 4) Ві ль но пли не 
Дні п ро. 5) Рі д не сло во, ві ч но жи ви.
В: 1) На б ли жа ло ся лі то. 2) Скло про те р ли ган-
чір ко ю. 3) Йо го вже не че ка ли. 4) Во да бе рег ри є. 
5) Ра ді й те ве с ні, по ля.

050. За пи шіть по ря д ко ві но ме ри тих слів (ра ху ю чи 
й слу ж бо ві), пі с ля яких тре ба по ста ви ти ко ми. 
Як що ко ми в ре чен ні не тре ба ста ви ти, за пи су є-
те ци ф ру «0»:
А: Я жи ву і бо рюсь і тво рю для лю дей.
Б: Хви лі ри нуть і ри да ють і зді й ма ю ть ся все вго-
ру.
В: Моє ща стя і ні ж ність і гнів у пі с ню я пе ре лив.

051. Зро біть те са ме, що й у за в дан ні 050:
А: Лі так ру шив і пру ж но по го й ду ю чись по ї хав 
по до рі ж ці.
Б: Ді в чи на вста ла і ни зь ко вкло ни в шись по дя ку-
ва ла лю дям.
В: Ві тер ша р п ну в ся і під хо пи в ши ли сток по ніс 
йо го да лі.

052. Зро біть те са ме, що й у за в дан ні 050:
А: За си па ний сні гом степ ма буть мрі яв про літо.

041. За пи шіть но ме ри тих слів, які із ча ст ка ми 
пишу ть ся ра зом (не че рез де фіс):
А: 1) ані/тро хи; 2) по ки/що; 3) аби/хто; 
4) он/який; 5) будь/що.
Б: 1) аби/як; 2) ті ль ки/що; 3) ані/скі ль ки; 
4) ось/як; 5) як би/то.
В: 1) чим/да лі; 2) ле д ве/що; 3) аби/ку ди; 
4) ось/ко ли; 5) де/не будь.

042. За пи шіть но ме ри тих слів, які із ча ст ка ми пи-
шу ть ся че рез де фіс:
А: 1) чи/ма ло; 2) мо в би/то; 3) хто з на/де; 
4) тіль ки/но.
Б: 1) ні/який; 2) на чеб/то; 3) ка з на/хто; 
4) будь/що.
В: 1) ані/хто; 2) ні би/то; 3) будь/як; 
4) хто/небудь.

043. За пи шіть но ме ри слів, з яки ми не тре ба пи са ти 
ра зом:
А: 1) не/ка жу чи; 2) не/мав; 3) не/за кі н че но; 
4) не/при то м ні ти.
Б: 1) не/ду ма ю чи; 2) не/міг; 3) не/зі б ра но; 
4) не/хту ва ти.
В: 1) не/чу ю чи; 2) не/знав; 3) не/за пи са но; 
4) не/на ви ді ти.

ЛЕ К СИ КА

044. За пи шіть но ме ри слів — си но ні мів до сло ва 
обов’я з ко во:
А: 1) як раз; 2) тре ба; 3) ко н че; 4) не о д мін но; 
5) ви па д ко во.
Б: 1) тре ба; 2) ви па д ко во; 3) не о д мін но; 4) ко н че; 
5) як раз.
В: 1) ви па д ко во; 2) як раз; 3) ко н че; 4) не о д мін но; 
5) тре ба.

045. За пи шіть но ме ри слів — си но ні мів до сло ва не-
об хі д но:
А: 1) мо ж ли во; 2) тре ба; 3) мо ж на; 4) до з во ле но; 
5) по т рі б но.
Б: 1) до з во ле но; 2) по т рі б но; 3) мо ж ли во; 4) мо ж-
на; 5) тре ба.
В: 1) мо ж на; 2) тре ба; 3) до з во ле но; 4) мо ж ли во; 
5) по т рі б но.

046. За пи шіть но ме ри слів — мо ж ли вих ан то ні мів 
до сло ва че р ст вий:
А: 1) сві жий; 2) тве р дий; 3) чут тє вий; 4) чу й ний; 
5) чу т ний.



В: Вда ли ні хи та ли ся де ре ва і си нів за ду ма ний 
при бій.

057. Зро біть те са ме, що й у за в дан ні 050:
А: Жит тя не мов рі ка пли ве з ми ну ло го в ма й бут нє.
Б: До б ро та як хліб по т рі б на лю дям.
В: Хма ри не на че тро я н ди че р во ні ли на за хо ді.

058. Зро біть те са ме, що й у за в дан ні 050:
А: Ді тям зда ва лось що вже ве чір і що за раз 
прийде ма ма.
Б: Я лю б лю ко ли є в до мі ді ти і ко ли вно чі во ни 
смі ю ть ся.
В: Ми че ка ли ко ли при й де ве с на і ко ли мо ж на 
буде по бі га ти бо со ніж по тра ві.

059. У ре чен ні на мі с ці ко сої ри с ки тре ба по ста ви ти 
дво к ра п ку або ти ре. Дво к ра п ку по з на ч те ци ф-
рою 1, ти ре — ци ф рою 2:
А: Бу деш сі я ти з су мом/вро дить пе чаль.
Б: За бу деш рі д ний край/то бі твій ко рінь всохне.
В: Здо бу деш ос ві ту/по ба чиш бі ль ше сві ту.

060. Зро біть те са ме, що й у за в дан ні 059:
А: На у ка — не пи во/ в рот не нал лєш.
Б: Всім же яс но, на віть ді тям/зе м ля ве ли ка.
В: Не ки дай іс к ри в со ло му/ і са ма зго рить, і село 
спа лить.

Б: Ого р ну ті ма ре вом то по лі зда ва лось дрі ма ли.
В: За сі я не вча с но по ле зро зу мі ло має да ти вро-
жай.

053. Зро біть те са ме, що й у за в дан ні 050:
А: По ля про бу дже ні со н цем зле г ка па ру ва ли.
Б: Зо рі гу сто по сі я ні ме ре х ті ли в не бі.
В: Хи жак спо ло ха ний сві т лом звів го ло ву.

054. Зро біть те са ме, що й у за в дан ні 050:
А: До с ві т ні ог ні пе ре мо ж ні уро чі про рі за ли тем-
ря ву но чі.
Б: Че р во ні ске лі ди кі не пе в ні на ви с ли над на ми.
В: Ве с ня ний дощ рі в ний те п лий ще д ро на пу вав 
зе м лю.

055. Зро біть те са ме, що й у за в дан ні 050:
А: Зі й ш ло со н це і мо рем не на че до рі ж ка про ляг-
ла.
Б: Зі р ва в ся ві тер і со с ни не мо в би зі т х ну ли.
В: Впа ла ро са і на тра ві не на чеб на ми сто за б ли-
ща ло.

056. Зро біть те са ме, що й у за в дан ні 050:
А: У не бі спі ва ють жа й во ро н ки і гу р ко чуть 
літаки.
Б: Під го рою же бо ні ло дже ре ло й ме ту ши ли ся 
го ро б ці.


