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Живемо в країні багатонаціональній,
а отже, й багатомовній. Це зобов’язує нас до
високої культури міжнаціонального спілку
вання. А вона починається з поваги до мови
кожного народу, яка, своєю чергою, неможли
ва без свідомого ставлення до рідної мови.
Адже не може поважати інших той,
хто не шанує людину в собі.
Іван Дзюба

Любі десятикласники!
Ви вже не діти, а юнаки і юнки, пани і панночки,
хоч ще не добродії чи добродійки (так звертаються до
людей, значно старших за вас). Але ви й надалі зостає#
теся учнями, а мудра людина вчиться все життя й у са#
мого Життя.
Чимало знань є вже у ваших голівках і почуттів у
ваших сердечках. Прийшла пора їх упорядкувати від#
повідно до ваших життєвих планів (а вони у вас уже
з’являються), доповнити і поглибити. Знаєте вже ви
й державну українську мову. І ой як не хотілося б
вам знову заучувати правила і виконувати вправи! Але
ж цього і не треба буде робити, якщо ви все належно
засвоїли в попередніх класах. Цей підручник лише
нагадає вам основні відомості з української фонети#
ки, лексикології, словотвору та морфології і запропо#
нує на практиці перевірити глибину і тривкість ва#
ших знань. Подасть і нову інформацію. А головне —
продовжить навчати мовлення, спілкування держав#
ною мовою в усіх сферах суспільної мовної практики.
У житті немає нудної роботи — є нецікаві ситуації
або нецікаві люди. Ви — зацікавлені і цікаві люди. Ста#
вайте цікавими співрозмовниками та яскравими мов#
леннєвими особистостями, що не просто знають рідну
румунську і державну українську мови, а вільно воло
діють ними.

Треба доглядати наш сад.
Вольтер

Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає —
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово — це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля,
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
Ìàêñèì Ðèëüñüêèé
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Нитками рідної мови ми пов’язані з усіма іншими.
Павло Житецький

Запашна, співуча, гнучка, милозвучна,
сповнена музики і квіткових пахощів — скіль#
кома епітетами супроводиться визнання укра#
їнської мови.
І, зрештою, всі ці епітети слушні.
Олесь Гончар

“Спочатку було слово. І слово було у Бога. І Бог було сло#
во”. Сьогодні майже всі цитують цю біблійну фразу, іноді до#
сить довільно коментуючи її. А йдеться, окрім біблійного, ще
й про те, що Людина як вінець живої природи має неоцінен#
ний дар — звукову мову. В ній і голос, і думка, передана
голосом за допомогою певним чином поєднаних звуків, і по#
чуття, що нуртують у людському серці.
За тисячі років свого існування мова створила всі необхід#
ні для спілкування людини з навколишнім світом засоби. Пе#
рейшли землею варварські й цивілізовані формації, зароди#
лися нові; людством потрясали катаклізми й епохи розквіту,
воно то плакало й боролося, то раділо й почивало на лаврах, то
жило сьогоднішнім днем, то поривалося до кращого майбут#
нього... І — говорило. Про Небо і Землю, про себе і своїх сусі#
дів, про віджилих пращурів і покоління грядущі. Говорило і
знаками — письмом своїм. Хто умів це робити краще — його
слухали, його читали, до нього тягнулися як до особистості.
Особа — це окрема людина, індивід; людина як втілення
індивідуального начала в суспільстві. А от особистість — це
хоч теж конкретна людина, але з погляду її культури, особ#
ливостей характеру, поведінки та ін. Особистість не може
сформуватися без засвоєння доброї літературної мови, тобто
якщо людина не навчиться говорити точно, доречно, виразно,
якщо її мовлення не буде чистим і багатим, різноманітним.
Мови — і рідної, і чужої — вчаться все життя, бо життя багате
на події, ситуації, в які людина потрапляє, різноманітне спра#
вами, які людині належиться вершити, емоціями, які дово#
диться переживати. Кажуть: “Заговори, щоб я тебе побачив”.
Справді, рівень культури мовлення визначає і культуру мис#
лення, і загальну культуру людини. Ми прагнемо до культури
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одягу, культури побуту,
культури відпочинку то#
що. Про все це може зі#
псувати враження будь#
яка мовленнєва помилка,
жаргонне або вульгарне
слово, невдало вибраний
для розмови тон. Муд#
рець Сааді писав: “Лю#
дина вища за тварину
здатністю до мови, але
нижча за неї, коли негід#
но поводиться з мовою”.
Особистість почина#
ється з маминої колискової, з молитви рідною мовою, з гар#
монійного родинного, а пізніше — суспільного виховання рід#
ною мовою і мовою державною в дитячому садку і школі. Мова
навчить пізнавати живу природу краще, аніж будь#який уче#
ний#біолог, навчить історії глибинно і сповнить відчуттям
твоєї приналежності до неї краще, аніж гарний урок історії,
навчить будувати і виражати свою думку легше, аніж це хо#
тів би зробити учитель логіки чи філософії. Мова — то дзер#
кало душі народу, то святиня, з якою пов’язана не тільки ми#
нувшість, але й будучність народу і його повага у світі. Про
це писало багато істориків, учених, письменників, педагогів.
Сучасний світ — велелюдний і велемовний. Нині важко
знайти суспільство, у якому всі люди були б одного націона#
льного кореня — доля веде людей від одного краю до іншого,
поселяє їх серед інших, аніж рідні, звичаїв, вірувань, зму#
шує вчитися інших мов. Повага до всього того, що дороге на#
родові, з яким тебе звела доля, — це не просто обов’язок, а
ознака твоєї високої культури. І не лише послушність зако#
нам суспільного життя, а й потреба володіти й послуговува#
тись державною мовою визначає твою громадянську сутність.
І цьому зобов’язанню ти не можеш опиратися, не можеш жити
лише своєю мовою.
Функціональна привабливість державної мови для іномов#
ного громадянина “таїться не в її фонетичних перевагах і,
поготів, не в її привілейованому, зверхньому становищі су#
проти інших мов, якщо це десь трапляється, а в здатності
впливати на почуття людини, будити в ній хороші, благород#
ні почуття, змушувати бриніти найтонші струни людської
душі”. Ці слова Б.Антоненка#Давидовича про рідну мову ціл#
ком стосуються і мови державної, якщо вона засвоєна глибо#
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ко і без примусу, якщо ти нею не лише працюєш, а й спілку#
єшся поза навчанням чи роботою — у хвилини духовного
життя своєї держави.
Відомий вислів: “Скільки мов ти знаєш, стільки разів
ти людина”. Та Людиною ти будеш і тоді, коли на все жит#
тя збережеш вірність рідній мові свого народу, навчиш цієї
мови своїх дітей і внуків, але не вимагатимеш для неї особли#
вих пільг від держави, в якій державною є мова титульної
нації, — особистість не потребує пільг, вона живе як всі,
якщо серед цих усіх їй затишно.
Мова виокремила людину з#поміж інших живих істот,
бо, здатна мислити, людина мусила поділитися своїми дум#
ками. Світ пізнавався кожним зокрема, але оцінювався ро#
зумом колективним. Пізнання світу відбувається одночас#
но з пізнанням засобів, що можуть його означати. І що глибші
і ширші твої інтереси, то багатша й емоційніша твоя мова, то
ширше коло твоїх співрозмовників (зокрема й через книж#
ку) і перспективніші твої набутки, твої знання і самого жит#
тя, і мови.
“Мова — така ж жива істота, як і народ, що її витворив”, —
писав Панас Мирний. Отже, народ живий доти, доки жива в
устах його мова: вимерла мова — вимер і народ. А народ — це
окремі люди, кожна людина зокрема. Вона є носієм народної
мови, її скарбничим, який не сміє допускати, щоб час або зло#
вмисники розкрадали цей скарб чи переставляли, перефар#
бовували, перекроювали його відповідно до своїх намірів. Збе#
регти і примножити цей скарб — завдання кожної людини.
За тим, як ти ставишся до рідної мови, до мови народу,
серед якого ти живеш, можна визначити не лише твій духов#
ний, моральний рівень, а й інтелектуальний потенціал. Бай#
дужість до рідної мови — дикунство, незнання мови держав#
ної — виклик. І суспільству, і собі.
Мова — це не лише засіб спілкування між народами,
класами, індивідуумами. Вона потрібна для мислення, його
повноти і, як дехто вважає, щирості. Якою має бути мова,
що уособлює душу? Мабуть, що не завчена, а саме засвоє#
на мова поведе твоє мовлення до розуму і до серця твого
співрозмовника і явить йому тебе як неординарну особис#
тість, здатну оцінити надбане людством, збагатити окремі
його набутки, сприйняти і примножити красу природну і
рукотворну.
За ставленням кожної людини до своєї мови можна суди#
ти не лише про її культурний рівень, але й про її громадянсь#
ку цінність. Важливо знати, що треба сказати в конкретній
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ситуації спілкування і як саме тоді треба говорити. У спілку#
ванні людина не лише виражає ставлення до того, до кого
мовить, а й реалізує себе як особистість, яка має що сказа#
ти і вміє це робити. Так, поетом треба народитись, але доб#
рим мовцем можна стати. Можна! Якщо поважати мову як
витвір людського розуму і себе в цій мові як особистість,
здатну “во благо” черпати з цієї скарбниці колективного
розуму народу.
Гарантом життя мови є передусім національна держава.
Мають такий гарант сьогодні й українці. Державна мова в
Україні — українська. Мови ж усіх етнічних груп, які про#
живають на українській землі, мають гарантоване Консти#
туцією України право вільного розвитку, бо мова — основа
збереження національної самосвідомості людини. Ніхто не
сміє руйнувати цю основу, але й ніхто не може заперечувати
право народу, іменем якого ця країна — Україна — названа,
на державний статус його мови.
Можна вибрати, як писав незабутній В.Симоненко, друга
і по духу брата, і лише не можна матір вибирати. Країну
для проживання вибрати можна, але батьківщина кожно#
го там, де корінь його роду, де і його корінець у рідну
землю пустився. І хай навколо тебе — розмаїття народів і
мов, але земля для всіх найдорожча та, що тебе своєю ро#
сою скупала, своїм сонцем обсушила, своїм хлібом нагоду#
вала, своїм кленом#осокою заколисала, своїм небом зоря#
ним твій сон оберігала. І тоді ти — румун чи росіянин,
поляк чи німець, болгарин чи ґаґауз, єврей чи кореєць —
українського походження. І навчать тебе батьки і твоя
родина, вчителі у твоїй національній школі пізнавати світ
і вдосконалювати його твоєю рідною мовою, бо вона — твій
генетичний код, твій зв’язок з Вищим Розумом, і завдяки
йому ти є Ти, неповторний і самобутній.
А інші вчителі навчать тебе мови землі, яка є твоїм рід#
ним домом. За допомогою цієї мови ти пізнаєш душу народу,
що став твоїм добрим сусідом. І буде тобі затишно у цьому
домі, не буде глухим ні твоє вухо, ні твоє серце.
Ñ ë î â í è ÷ î ê:
âåëåëþäíèé  áàãàòîëþäíèé;
âåëåìîâíèé  áàãàòîìîâíèé, áàãàòîãîëîñèé;
âèîêðåìèòè  çðîáèòè âèðàçíèì, âèä³ëèòè ñåðåä ÷îãî-íåáóäü;
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ñóò³, ñâî¿õ îñîáëèâîñòåé;
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Öå ö³êàâî! Ïðî÷èòàéòå, çàïàìÿòàéòå!

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО СЕБЕ
Основи самопізнання людина опановує вже з раннього
дитинства — спочатку вдома, в сім’ї, а потім у школі.
Нас завжди за щось хвалили, за щось карали, вказува#
ли на те, що в нас правильне і що, навпаки, гідне осуду.
Таким чином, хоч і не безпосередньо, а опосередковано, ми
все ж мали можливість дізнатися, які в нас є позитивні
риси і недоліки. Людині в її житті більше дістається пока#
рання, ніж похвал, і така оцінка, звичайно, є не завжди пра#
вильною. Одержані відомості ми порівнюємо з життям, і ба#
гато що в оцінці власного “я” піддаємо змінам. Шкільні
оцінки теж, хоч певною мірою, свідчать про наші здібності й
орієнтацію.
Людина також знає, спритна вона фізично чи незграбна,
вважають її вродливою чи ні.
Далі йдуть такі ролі в житті, як син, дочка, брат, сест#
ра, батько, мати, службовець, спортсмен, громадський діяч
і т.д., у виконанні яких ми досягаємо різних успіхів.
Додамо до цього ще й найрізноманітнішу інформацію,
яку людині доводиться чути про себе від інших.
Оце в загальних рисах і все “спорядження”, з яким ми
вирушаємо в дальше і глибше пізнання самих себе.
(²ðæ³ Òîìàí)
Âïðàâà 1. Ïðî÷èòàéòå âèñëîâëþâàííÿ â³äîìèõ ä³ÿ÷³â, ó òîìó ÷èñë³ ðóìóíñüêèõ, ïðî çíà÷åííÿ ìîâè äëÿ äóõîâíîñò³ íàö³¿ òà ñóñï³ëüñòâà. Ñêëàä³òü çà íèìè ïåðåë³ê òèõ ìîæëèâîñòåé, ÿê³ ìàþòü ìîâà òà ¿¿ íîñ³¿ ÿê
âèðàçíèêè ñàìîáóòíîñò³ áóäü-ÿêîãî íàðîäó.

1. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може
й сам викликати поваги до себе (О.Гончар).



2. Кожний народ доти народ, доки він володіє власною
мовою, і в цьому — його культурна суверенність. І як тіль#
ки з тих чи інших причин він позбавляється можливості
застосовувати й культивувати свою мову, він перестає бути
тим, ким він був і мусить бути (Ч.Айтматов).
3. Без усілякої іншої науки ще можна обійтися; без знан#
ня рідної мови обійтися не можна (І.Срезневський).
4. Без мови немає народу, як сонця без сяйва й тепла
(С.Шелухін).
5. Тільки рідним словом промовиш до серця, тільки рід#
не слово дає повний політ і простір творчій силі поета (І.Верх
ратський).
6. З усіх проявів народного духу найбільше впливає на
самоусвідомлення українського народу його пісня. Не тільки
тому, що вона така багата й гарна, а особливо тому, що саме в
ній найбільше українського духу. В ній і в багатьох народ#
них оповіданнях живе ще й та давня Україна, образ якої почав
уже в народі бліднути та який, однак, більш ніж інші був здат#
ний пробудити душу українського народу (З.Неєдли).
7. У жодній країні дерево народної поезії не вbдало таких
великих плодів, ніде дух народу не виявився в піснях так
живо і правдиво, як серед українців. Який захоплений по#
дих тут, які глибокі, людяні почування в піснях, що їх співає
козак на чужині! Яка ніжність у парі з мужньою силою про#
низує його любовні пісні… Справді, народ, що міг співати такі
пісні і любуватися ними, не міг стояти на низькому ступені
освіти. Цікаво, що українська народна поезія дуже подібна
іноді своєю формою до поезії найбільш освічених народів За#
хідної Європи (Ф.Боденштадт).

8. Limba ºi legile ei dezvoltã cugetarea (M.Eminescu).
9. Limba e o fiinþã vie, mereu în dezvoltare ºi ea trebuie sã fie
mereu sensibilã la toate înnoirile economice, sociale, culturale ale
vieþii (Gr.Vieru).
10. Limba-i tezaurul cel mai sfânt pe care-l moºtenesc copií de la
pãrinþi, depozitul cel mai sacru care meritã a fi pãstrat cu sfinþenie
(V. Alecsandri).
11. Lui poate limba sã nu-i placã, dar mie orice limbã-mi place
(V.Teleucã).
12. Alãturãm observarea cum cã limba, alegerea ºi cursivitatea
expresiei în expunerea vorbitã sau scrisã e un element esenþial, ba
chiar un criteriu al culturii (M.Eminescu).


Öå ö³êàâî! Ïðî÷èòàéòå, çàïàìÿòàéòå! Çä³éñí³òü ñàìîîö³íêó!

Ознаки, за допомогою яких можна визнати себе люди
ною, яка критично мислить:
— відкритість, здатність уважно прислухатися до думок
інших;
— компетентність;
— допитливість;
— незалежність мислення;
— уміння дискутувати;
— проникливість (у суть питання, явища, інформації);
— самокритичність.
Âïðàâà 2. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, âèêîðèñòàéòå âèä³ëåí³ ñëîâà ÿê ìîòòî
(àôîðèçì, ùî âæèâàºòüñÿ ÿê åï³ãðàô) äëÿ â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ: 1. ßê³ ô³çè÷í³ àáî ìîðàëüí³ îáñòàâèíè æèòòÿ ìîæóòü íåãàòèâíî
âïëèâàòè íà ôîðìóâàííÿ äèòèíè? 2. ßê³ óìîâè æèòòÿ äëÿ äèòèíè
âè ââàæàºòå íàéêðàùèìè ³ ÷îìó? 3. ßêà âàøà äóìêà: äèòèíó òðåáà
ïî÷èíàòè âèõîâóâàòè ùå äî øêîëè ÷è àæ ó øê³ëüí³ ðîêè? ×îìó?

Найдорожчий скарб у кожного наро
ду — його діти, його молодь, і що свідо#
мішим стає громадянство, то з більшою
увагою ставиться воно до виховання ді#
тей, до забезпечення їм найкращих умов
життя. Дитина взагалі являє собою таку
ніжну істоту, на яку впливають дуже
тяжко усі несприятливі обставини жит#
тя — як фізичні, так і моральні. Раніше
дотримувалися думки, що виховання починається зі школи,
й поки дитина не досягне шкільного віку, доти не потребує
ніякого виховання (За С.Русовою).
Ïðî÷èòàéòå ïîåòè÷í³ òåêñòè ³ ïîÿñí³òü, ÿê³ ïî÷óòòÿ ñïîíóêàëè
àâòîðà äî íàïèñàííÿ â³ðø³â. Ïîäàéòå àðãóìåíòîâàí³ (ç òåêñò³â)
ï³äòâåðäæåííÿ âàøî¿ äóìêè. Âêàæ³òü ñëîâà, íà ÿê³ ïàäàº ëîã³÷íèé íàãîëîñ.

Микола Браун

УКРАЇНСЬКА МОВА
Щасливий я і гордий, що читаю
Шевченка, і Франка, і Українку
На незрівнянній українській мові —
Й мені вже непотрібні словники.

!

О, що за мова! Тільки скажеш слово —
Й воно співає так, неначе вітер
Струни торкнувся — і вона зітхнула.
Струна? Чи слово? Чи сама душа?
О, що за мова!
В ній і злет в майбутнє,
І зойк минулого — кріпацька доля.
Іржання коней в Січі Запорозькій,
Крутих шляхів чумацьких далина…
Ну що за мова! Мова ця — як пісня.
І мова — казка… Шелестить тополя…
Струмок струмує стрімко по камінню…
Завія — завиває зимно сніг…
В ній є слова, як віддих: “Мій коханий!”
Якщо то клекіт — і слова клекочуть,
Якщо громи — то і громи гримучі,
Як в “Заповіті” гнівнім Кобзаря.
І, наче музика, звучить єднання
В ній голосних і приголосних… “Друже!”
Я мовою цією кличу друга —
І сам ловлю, ще, може, і невміло,
Виловлюю я сам за словом слово,
Згрібаю їх, як у безмежний невід,
І у криницю пам’яті кладу.
Ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿ Àáðàìà Êàöíåëüñîíà

Сільва Капутікян

ЛЮБОВ
(Із циклу “Під львівськими каштанами”)

Ще тоді, як юність квіт звива,
Я тобою снила по#вірменськи,
Всі високі й дорогі слова
Я тобі зронила по#вірменськи.
Я тебе із далечі шляхів
Завжди викликала по#вірменськи.
З глибини душі журливий спів
Тихо виливала по#вірменськи.
Чи я знала про любов свою,
Що про неї, ніжну по#вірменськи,
В іншому шептатиму краю
По#вкраїнськи…
Ïåðåêëàä ç â³ðìåíñüêî¿ Â³êòîðà Êî÷åâñüêîãî

"
Âïðàâà 3. Ïðî÷èòàéòå òåêñò ³ äàéòå â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ: 1. ×è â
óñüîìó âè ïîãîäæóºòåñü ç àâòîðîì? ×îìó? 2. ßêà ãðà áóëà âàøîþ
óëþáëåíîþ ó äèòèíñòâ³? ×îìó? 3. Ó ùî á âè ãðàëèñÿ òåïåð, ÿêáè
ìîæíà áóëî ïîâåðíóòèñÿ â äèòèíñòâî? ×îìó? 4. Äî ÿêèõ ³ãîð âè
áóäåòå ñõèëÿòè ñâîº ìàéáóòíº äèòÿ? ×îìó?

Коли дитина грається, вона вся захоплюється своєю забав#
кою, вона живе нею, вона цілком переймається своїм творчим
натхненням. Як композитор забуває усе навкруг себе, коли
складає свою симфонію, як поет в екстазі творчості, так і ди#
тина в своїх вільних улюблених забавках забуває усе своє ото#
чення й уявляє себе або зеброю серед гарячого степу, або ко#
нем, що біжить по шляху, везе якогось вершника, або лікарем,
що вирятовує хвору ляльку. Усе для дитини можливе, в уся#
ку істоту вона може себе перетворити, переймаючи ті або інші
рухи, пози, вирази, настрої. Скільки виявить вона тут спосте#
режливості, не знаючи ані втоми, ані незадоволення!.. Уся жит#
тєва енергія у дитини йде на забавку; щоб її вигадати, витрача#
ється самостійна творча думка, вигадуються усілякі нові засоби,
щоб осягти бажану мрію. Мети немає, а є привабливий процес,
активно мрійний, який дає найкраще задоволення (С.Русова).
1. Äîâåä³òü àáî ñïðîñòóéòå ìåòîäîì äèñêóñ³¿ òåçó: Ëþäèíà,
áàéäóæà äî ð³äíî¿ ìîâè,  äèêóí. 2. Íàïèø³òü òâ³ð íà òåìó:
ßêáè ÿ âòðàòèâ ð³äíó ìîâó .

§ 2. ÎÄÈÍÈÖ² ÌÎÂÈ
Одиницями мови є: звуки (найменші одиниці мови); зна
чущі частини слова (основа, корінь, префікс, суфікс); сло
ва (найменша самостійна і вільно відтворювана у мовленні
значеннєва одиниця мови); словосполучення (синтаксичне
поєднання двох чи більше повнозначних слів на основі під#
рядного зв’язку); речення (синтаксична одиниця, що позна#
чає ситуацію, вказує на відношення повідомлюваного до
дійсності, є відносно завершеною одиницею спілкування та
вираження думки); складне синтаксичне ціле (що становить
лінійну послідовність висловлень, об’єднаних смисловими
і формально#граматичними зв’язками), наприклад, текст,
період, надфразна єдність.
Âïðàâà 4. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, âèïèø³òü ç íüîãî: 1) ïÿòü ïðèêëàä³â ñë³â ð³çíîãî
çâóêîâîãî ñêëàäó (ö³ ñëîâà ïîäàéòå ó çâóêîâîìó çàïèñ³); 2) ïÿòü

#
ïðèêëàä³â ñë³â ð³çíî¿ ìîðôîëîã³÷íî¿ áóäîâè (â³äïîâ³äíî ïîçíà÷òå
áóäîâó ñë³â); 3) ïÿòü ñëîâîñïîëó÷åíü; 4) ïÿòü ðå÷åíü. Äîâåä³òü,
ùî öå îäèíèö³ ìîâè.

КОРОЛЬ ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ
Данило Романович Галицький
належав до старшої лінії Монома#
ховичів, найавторитетнішої і най#
впливовішої з гілок великокнязів#
ського дому Рюриковичів. Усі його
предки за батьківською лінією сво#
го часу посідали київський престол.
Через батька, діда і прадіда Дани#
ло за прямою лінією старшинства
походив від Мстислава, старшого
сина Володимира Мономаха. Уже
саме походження робило його, за
династичними законами того часу,
першорядною постаттю в “Мономаховому племені”. Його мати
мала високе походження — Танна була донькою візантійсь#
кого імператора Ісака II Атела.
Народжений 1201 року Данило і двома роками пізніше
Василько були єдиними прямими спадкоємцями свого ба#
тька князя Романа Мстиславовича, який загинув 1205 року
на війні у Польщі. Після його смерті Галицька земля на
багато років перетворилася на арену кровопролитних між#
усобиць (1205–1245). Водночас на Русь зі Сходу насувалася
страшна загроза, що її українці відчули вже після битви на
Калці (1223), в якій Данило Романович брав участь і ви#
явив неабияку мужність.
У 20#х роках XIII століття він активно включається в
боротьбу за Галицьке князівство, маючи намір відновити Га#
лицько#Волинську державу. Відновлення єдності Галицько#
Волинської держави в рік страшного спустошення Батиєм
усієї північно#східної Русі мало далекосяжні наслідки. Пе#
ред загрозою навали лютого ворога українці побачили в осо#
бі Данила сильного й авторитетного лідера, який утвердився
в Києві, поширив у такий спосіб свою владу на всю терито#
рію сучасної України і став наймогутнішим князем дому Рю#
риковичів. Але неминучість кривавої війни з Батиєм була
очевидною, і він розумів, що сам не зможе встояти перед
монгольським військом, оснащеним найкращою як на той
час зброєю. Тому свої зусилля він спрямував на загальноєв#
ропейське об’єднання проти монголів (Б.Білецький).

$
Ñ ë î â í è ÷ î ê:
äàëåêîñÿæí³  ÿê³ ñÿãàþòü âåëèêî¿ â³äñòàí³ àáî ñïðÿìîâàí³ ó â³ääàëåí³ ÷àñè;
äèíàñòè÷íèé (â³ä äèíàñò³ÿ)  íàëåæíèé äî ìîíàðõ³â òîãî ñàìîãî ðîäó; ðîäîâèé;

ì³æóñîáèö³  íåçëàãîäà, âíóòð³øí³é
ðîçáðàò;
ñïóñòîøåííÿ  çðóéíîâàí³ñòü, çíèùåííÿ, êîëè âñå çàáðàíå.

Âïðàâà 5. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, óêàæ³òü, ÿêîþ ÷àñòèíîþ ìîâè º êîæíå ñëîâî.

Народи у більшості випадків осідали в місцевостях, які
гармоніювали з їхнім характером. Українському народові
пощастило: він укорінився на родючих землях, що були і
залишаються головним ресурсом нашого історичного зростан#
ня. Завдяки цьому українці вижили як нація. І сьогодні, не#
зважаючи на потрясіння останніх років, село не тільки годує
суспільство, а й не дає нам відірватися від духовних першо#
джерел, з яких починалася жива сув’язь нашого роду — на#
роду — держави (В.Литвин).
Âïðàâà 6. Ïðî÷èòàéòå ³ äîâåä³òü, ùî òåêñò ÿê ñêëàäíå ñèíòàêñè÷íå ö³ëå òåæ º
îäèíèöåþ ìîâè.

…Місіонери освіти, які діють під прапором народності,
забули, що народ передусім вимагає від своїх вихователів
поваги до його власного світогляду, виробленого далеко від
школи, і що саме цей світогляд є точкою опори, від якої по#
винен піти весь майбутній розвиток. Позбавити народ цього
ґрунту, значить роздвоїти його натуру, значить забезпечити
вічне існування двох суміжних категорій — суспільства й
народу (П.Житецький).
Íàïèø³òü òåêñò-ðîçäóì
(1012 ðå÷åíü) ïðî
åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè
ïëàíåòè Çåìëÿ ³ çàïðîïîíóéòå ëþäñòâó ñâ³é
ïëàí ä³é äëÿ âèð³øåííÿ öèõ ïðîáëåì. ßê³
ìîâí³ îäèíèö³ óòâîðèëè âàø òåêñò? Íàâåä³òü
ïî 12 ïðèêëàäè.

%

§ 3. ÎÑÍÎÂÍ² ÏÐÀÂÈËÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÂÈÌÎÂÈ
(ÎÐÔÎÅÏ²×Í² ÍÎÐÌÈ ÌÎÂÈ)
Краса і неповторна мелодика кожної мови — у її зву#
ковому ладі. Літературна мова має свої норми вимови зву#
ків — орфоепічні норми. Основний принцип українського
правопису — фонетичний, тому переважно читаємо, як
написано. Важче записувати з почутого. Треба добре зна#
ти правила вимови.
Українська мова повнозвучна — у ній немає коротких
звуків.
Ця мова дзвінкозвучна — глухі у кінці слова чи скла#
ду не оглушуються, хіба що всередині слова можуть упо#
дібнюватися до глухого: [кfзка], а не [кfска], [’лід], а не
[літ], але [к’sхт’і] — кігті, [йаґбb] — якби.
Українські голосні звуки вимовляються чітко, і лише
ненаголошені е або и можуть вимовлятися як [ие] або [еи]:
[киешtíà], [сеилj] та ненаголошений о перед складом з
наголошеним у та наголошеним і вимовляється як [оу]:
[коужeх], [гоулeбка], [тоуб’s], [соуб’s].
Українські звуки позначити румунськими буквами
можна так:
[а] — А, а
[б], [б’] — В, в
[ие] — Ã, ã
к], [к’], [ч] — С, с
[и] = рос. [ы] — â
[д] — D, d
[е], [іе], [е] — Е, е
[ф], [ф’] — F, f
[і], [ј], [іј]; [ј] — І, і
[ґ], [ґ’], [дж] — G, g
[и] = рос. [ы] — Î, î
[г], [г’] — H, h
[ж], [ж’] — J, j
[р], [р´] — R, r
[к] — K, k
[с], [сш] — S, s
[л], [л´] — L, l
[ш’] — ª, º
[м], [м´] — M, m
[т], [т’] — T, t
[н], [н´] — N, n
[ц], [ц´] — Þ, þ
[п], [п’] — P, p
[в], [в’] — V, v
[о] — О, о
[ґ], [кс] — X, x
[у] — U, u
[з], [з´] — Z, z
Âïðàâà 7. Çíàéä³òü ³ âèïèø³òü ñëîâà, ó ÿêèõ ê³ëüê³ñòü áóêâ ³
ê³ëüê³ñòü çâóê³â îäíàêîâà. Ïîÿñí³òü ñâ³é âèá³ð.

1. Переддень, мільйонний, небеса, явний,
прокидаються, твоя.
2. Життя, твоєї, щастя, з’єднання, теща,
єдиний, химера.

&

3. Щемливий, щедрість, осінній, завія, світитися, сім’я,
бистрінь.
4. Товща, висміяний, сирітський, осяють, стрімкий, су#
цвіття, моє.
Âïðàâà 8. Âèïèø³òü ñëîâà, ó ÿêèõ âñ³ ïðèãîëîñí³ çâóêè  òâåðä³. Ïîÿñí³òü
ñâ³é âèá³ð.

1. Байдужий, годинник, повіки, два, вчений, три, люблю,
чудо, сон.
2. Всебічний, рвати, цифра, польовий, Дніпро, вивіряти,
діяти.
3. Життя, смерть, радість, щаслива, тобі, стерня, казка.
4. Зрадник, гордість, двері, журба, двобій, журі, жаль.
Âïðàâà 9. Ïðî÷èòàéòå ³ âèïèø³òü ñëîâà, ó ÿêèõ âñ³ ïðèãîëîñí³ çâóêè  ìÿê³.
×îìó âè òàê ââàæàºòå?

1. Тінь, білий, бій, зілля, підійдіть, зіллють, північ, дія.
2. Дрімав, вітер, чуєш, сміх, сойки, між, забуття, знаю.
3. Плечі, тітка, жура, дружина, спочатку, плавні, дім.
4. Ніч, липа, липень, звечора, мої, сім, верховіття.
Âïðàâà 10. Çíàéä³òü ó ðå÷åííÿõ ñëîâà ç áóêâàìè, ÿê³ çàâæäè ïîçíà÷àþòü äâà
çâóêè, ïîäàéòå ö³ ñëîâà ôîíåòè÷íèì çàïèñîì.

1. Куди не глянеш — все у нас в руїні,
Відлогом наша рідна нива, луг,
А тим, що вранці взяли в руки плуг,
Служити довелось чужій країні (У.Кравченко).
2. Як мрію чистую з найкращих мрій,
Я заховаю в серці Україну,
І мрія та, як світлище* ясне,
Шляхом правдивим поведе мене (В.Самійленко).

Ò.ßáëîíñüêà. Õë³á
* СвIтлище — світило (наприклад, зоря, сонце).

'
ÇÀÏÈÒÀÍÍß

1. Ùî ñï³ëüíå ³ ùî â³äì³ííå â ðóìóíñüê³é òà óêðà¿íñüê³é ãðàô³÷íèõ
ñèñòåìàõ (alfabet  àçáóêà)? 2. ßê³ çâóêîâ³ â³äïîâ³äíèêè óêðà¿íñüêî¿
ìîâè ìîæóòü ïåðåäàòè ðóìóíñüê³ áóêâè? 3. ßê ðóìóíñüêèì ïèñüìîì
ïåðåäàòè óêðà¿íñüê³ çâóêè [ë], [äæ], [÷], [è]?

Íåíàãîëîøåí³ ãîëîñí³ ó êîðåíÿõ ñë³â
Особливістю української мови є те, що більшість слів
ми читаємо так, як записано, і пишемо так, як чуємо (ви#
мовляємо). Проте сила звучання все ж пов’язана з наголо#
шеністю чи ненаголошеністю складу.
У наголошеній позиції всі голосні (а, о, у, е, и, і) укра#
їнської мови вимовляються виразно (як чуємо, так і пи#
шемо) — українська мова повнозвучна. А в ненаголоше#
ній позиції деякі голосні (е, и, о) звучать невиразно. Щоб
їх правильно записати, треба:
1) так змінити слово або дібрати до нього споріднене,
щоб ненаголошений склад став наголошеним: [веисéлий] —
вéсело, [веидé] — вéдений, [сеилó] — сéла, [меитé] — мéте#
ний, [сиед’íло] — сbдячи: [сеилbс′а] — посéлений, [неисý] —
принéсений, [жиевé] — жbти, [лиепнéвий] — лbпа;
2) змінити слово — якщо сумнівний звук випаде, то
пишемо е, а якщо не випаде — пишемо и: липень, бо липня;
майстер, бо майстра; палець, бо пальця, але: палиць — бо
палиця; пастир — бо пастиря;
3) запам’ятати слова, в яких ненаголошений звук не#
можливо перевірити наголосом: голубка [гоулýбка], кожух
[коужýх], зозуля [зоузýл′а], союз [соуйýз], левада [лиевáда],
медаль [меидáл’], лимон [лиемóн], директор [диерéктор], собі
[соубí].
Âïðàâà 11. Çì³í³òü ñëîâà òàê, ùîá íåíàãîëîøåí³ å àáî è ñòàëè íàãîëîøåíèìè (âîíè ìàþòü áóòè íà ì³ñö³ êðàïîê). Ïðàâèëüíî çàïèø³òü ö³ ñëîâà
(çàïèñóºìî îáèäâ³ ôîðìè  ç íåíàãîëîøåíèì ³ ç íàãîëîøåíèì
ãîëîñíèì).

З р а з о к: летsти, бо: лет.

Ст…пи, н…б…са, кр…латий, в…сотb, нал…ватися,
д…витися, б…р…ги, гл…бокий, ш…рокий, з…л…ніти,
пок…дати, з…мля, л…жати, щ…б…тати, м…не, вел…ч, з…ма,
с…лj.


Âïðàâà 12. Âèïèø³òü ñëîâà ó äâà ñòîâï÷èêè: ó ïåðøèé  ñëîâà, â ÿêèõ íàïèñàííÿ íåíàãîëîøåíèõ ãîëîñíèõ ìîæíà ïåðåâ³ðèòè íàãîëîñîì, ó
äðóãèé  ñëîâà, íàïèñàííÿ ÿêèõ òðåáà çàïàìÿòàòè.

B…личезний, тр…мчу, к…шеня, кл…котіти, ш…потіти,
м…нулий, дер…во, зел…нь, кр…ве, тр…мати, посел…ний,
п…л…на, руч…нька, книж…чка, малес…нький, спра#
в…дливий, хлоп…ць, кр…ниця, тр…вога, гр…міти, тр…вати,
бл…щати.
Âïðàâà 13. Ïåðåïèø³òü ñëîâà, âñòàâëÿþ÷è íà ì³ñöå êðàïîê ïðîïóùåí³ áóêâè,
ÿê³ ïåðåäàþòü íà ïèñüì³ íåíàãîëîøåí³ çâóêè. Ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ.

П…р…йдеш, бл…зенько, т…мненько, л…генько,
ц…ганський, ш…нель, старес…нький, роб…ться, безмежн…
(поле), (на) гл…б…ні, н…бесний, дзв…нять, дер…во, оз…м…на,
ш…почуть, б…лина, п…p…конаємось, ч…рнігівський, бо#
гат…рі.
Âïðàâà 14. Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, ï³äêðåñë³òü ó íèõ ñëîâà, ïðè âèìîâ³ ÿêèõ
äåÿê³ ãîëîñí³ çâó÷àòü íåâèðàçíî, ³ ïîÿñí³òü ïðàâèëî, çà ÿêèì ö³
ñëîâà ïèøóòüñÿ.

1. А три верби схилилися,
мов журяться вони (Л.Глібов).
2. Якби мені не тиночки та й
не перелази, ходив би я до дів#
чини по чотири рази (Нар.
тв.). 3. На бенкеті у київського
князя Володимира Мономаха
чернігівський гість Ставр на всі
лади вихваляє свою красуню#
дружину (Нар. тв.). 4. Прак#
тика псевдонімів почалася з
давніх часів у культурах різ#
Ì.Ïèìîíåíêî. Ïîáà÷åííÿ
них народів, принаймні, кори#
стувалися псевдонімами уже давньогрецькі письменники
(В.Шевчук). 5. Перед ним блищала зелена левада, мліла про#
ти сонця чиста вода в Роставиці (І.НечуйЛевицький). 6. Сі#
чень снігом січе, а мороз вогнем пече (Нар. тв.). 7. Хочеться
бути людиною, хочеться писати такі вірші, які б мали право
називатися поезією (В.Симоненко). 8. Мар’ян добрими і сум#
ними очима вбирає надвечір’я, хрестом опускається на зем#
лю, припадає до її грудей (М.Стельмах).
Âïðàâà 15. Çàïèø³òü äåñÿòü ðóìóíñüêèõ ñë³â, ó ÿêèõ íåâèðàçí³ ãîëîñí³ çâóêè
òåæ ìîæíà çàïèñàòè ëèøå çà ïåâíèì ïðàâèëîì. ßêå öå ïðàâèëî?
×è ïîä³áíå âîíî äî ïðàâèëà â óêðà¿íñüê³é ìîâ³?


Âïðàâà 16. Çàïèø³òü äåñÿòü óêðà¿íñüêèõ ñë³â ç íåíàãîëîøåíèìè ãîëîñíèìè,
ó äóæêàõ ïîÿñí³òü ï³äñòàâó ïðàâèëüíîãî ¿õ íàïèñàííÿ.

З р а з о к: шести (перевіряємо наголосом: шtстеро); кожух (тре
ба запам’ятати).
Âïðàâà 17. Ïîáóäóéòå ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ ç³ ñëîâàìè õàçÿ¿í, ãàðÿ÷èé, ïøåíèöÿ.
Ïåðåêëàä³òü ðå÷åííÿ ðóìóíñüêîþ ìîâîþ, íàäïèø³òü ðóìóíñüê³ â³äïîâ³äíèêè íàä óêðà¿íñüêèìè ñëîâàìè ³ ñïðîáóéòå âñòàíîâèòè ñï³ëüí³ îçíàêè â çâóêîâîìó ñêëàä³ îêðåìèõ ç íèõ.
Âïðàâà 18. Äî íàâåäåíèõ ñë³â ç íàãîëîøåíèì ãîëîñíèì (ó âèìîâ³  âèðàçíèì
çâóêîì) äîáåð³òü ³íø³ ¿õí³ ãðàìàòè÷í³ ôîðìè àáî ñïîð³äíåí³ ñëîâà, ó
ÿêèõ öåé çâóê âèìîâëÿâñÿ á íåâèðàçíî. Ïàðè ñë³â çàïèø³òü.

З р а з о к: клtкіт — клекотsти; вtлич — величtзний.

Вtсни, сtла, покрbшений, принtсений, гjлуб, чtтверо,
підмtтений, шtлест, вtчір, грtбля, одtржати, шtпіт, крbво,
шbроко.
ÇÀÏÈÒÀÍÍß

1. ×è çàëåæèòü ÷èñòîòà çâóêà â³ä òåìïó (øâèäêîñò³) ìîâëåííÿ?
2. Êîìó ç âàøèõ îäíîêëàñíèê³â âàðòî çì³íèòè ñâ³é òåìï ìîâëåííÿ,
ùîá ãîâîðèòè âèðàçí³øå? ßê öå çðîáèòè? 3. ×è çàëåæèòü ÷èñòîòà çâóêà â³ä ô³çè÷íîãî ñòàíó îðãàí³â ìîâëåííÿ, çîêðåìà çäîðîâÿ îðãàí³â
äèõàííÿ, çóá³â, íîñîâî¿ ïîðîæíèíè òîùî? 4. Ùî òàêå äèêö³ÿ? Ùî âîíà
ìàº ñï³ëüíîãî ç îðôîåï³ºþ? 5. Ùî òàêå ñëîâåñíèé íàãîëîñ ³ íàãîëîñ
ôðàçîâèé?

Çàïèø³òü ä³àëîã (ïî 34 ðåïë³êè) ì³æ ëþäèíîþ ³íòåëåêòóàëüíî¿
ïðàö³ (ë³êàð-òåîðåòèê, ó÷èòåëü, æóðíàë³ñò ³ ïîä.) ³ ðîá³òíèêîì
(áóä³âåëüíèê, âîä³é, ñàäîâîä òîùî) ïðî ïðè÷èíè â³ääàíîñò³ îáðàí³é ñïðàâ³. Ó íàïèñàíí³ ÿêèõ ñë³â âè â³ä÷óâàëè òðóäíîù³ ³ ÷îìó?

Âèìîâà ïðèãîëîñíèõ çâóê³â òà ¿õ ïîçíà÷åííÿ íà ïèñüì³
Приголосні звуки вимовляються з участю голосу і шуму
(дзвінкі приголосні) або тільки шуму (глухі приголосні). Ті
звуки, в яких голос переважає над шумом, називаються со
норними.
Дзвінкі приголосні: [б], [д], [д′], [з], [з′], [дз], [дз′], [ж],
[дж], [г], [ґ].

(

(

(

Глухі приголосні: [п], [т], [т′], [с], [c′], [ц], [ц′], [ш], [ч],
[к], [х], [ф].
Сонорні приголосні: [л], [м], [н], [р], [в], [й], [л′], [н′], [р′].
Отже, для позначення приголосних звуків використо#
вуються букви б, п, д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, г, ґ, к, х, ф, м, л,
н, р, в, й.
Буквосполучення дж і дз теж можуть передавати один
звук, тоді вони вимовляються злито ([дж], [дз]): [джеиреи#
лó] — [п’ідживèти]; [дзéркало] — [п’ідзéмний].
Буква щ передає два звуки: [ш] + [ч]: [шчáст′а], [тéшча],
[шчíтка].
Шиплячі звуки в українській мові вимовляються твер#
до: [час], [шчо], [чáсто], [чbстий], [шчbро]. І лише при по#
довженні шиплячі трохи пом’якшуються: [узб’íч’:а],
[п’íч’:у], [п’іддáш’:а], [зб’íж’:а].
Губні звуки теж завжди тверді (тому з постійно м’я#
ким [j] вони вимовляються роздільно, що позначається на
письмі апострофом), і лише перед [і] губні частково пом’як#
шуються [б’іг], [п’sна], [м’sсто], [в’sтеир].
Як правило, приголосні вимовляються чітко, виразно.
Дзвінкі звуки в кінці складу чи кінці слова не оглушу#
ються (українська мова — дзвінкозвучна): [дуб], [гриб],
[кáзка], [казáў], [д′ід], [п’ід], [накáз], [вуж], [нèжчий].

(

Âïðàâà 19. Ïðàâèëüíî âèìîâòå ñëîâà, ïîÿñí³òü îñîáëèâîñò³ âèìîâè.

Вимовляти, безмежний, чумацький, щасливий, потріб#
но, стрімко, струмок, згрібати, пам’ять, іржання, жнива,
широкий, тісно, пісний, джміль, український, гнів, навча#
тися, походження, питаєшся, підноситься, зсадити, прекрас#
ний, м’яч, в’ється.
Âïðàâà 20. Âèìîâòå ³ çàïèø³òü ñëîâà, ó çâóêîâîìó ñêëàä³ ÿêèõ º øèïëÿ÷³ çâóêè.
Çÿñóéòå, ÿê³ º â³äì³ííîñò³ ó âèìîâ³ øèïëÿ÷èõ ³ ÷èì âîíè çóìîâëåí³.

Спитавши, річка, вірніше, кришталь, наш, наші,
скасуєш, ніччю, роздоріжжя, розв’яжеш, жовтий, чисто,
чари, тисячоліття, тисяч, найперші, сучасний, (у) вічі, чіт#
ко, кажуть, кажіть, заперечити, ріжки, сторіччя, шкода,
афіша, (на) афіші, дівчатко, чотири, родичі, шість, уро#
чистий, завжди, вуличка, пташка, час.
Âïðàâà 21. Çàïèø³òü ³ ïðàâèëüíî âèìîâòå ñëîâà ç³ çâóêàìè [äæ] ³ [äç].
×è º òàê³ çâóêè ó ìîâ³ ðóìóíñüê³é?

Джерело, дзенькати, дзвінкий, передзвін, поводження,
народження, джміль, узгодження, дзвеніти, бджола, дослі#

!

дження, блуджу, буджу, воджу, дзвоник, передзвоніть, підво#
джу, горджуся, переїжджати, необ’їжджений, заїжджати.
Âïðàâà 22. Âèìîâòå ñëîâà, ó ÿêèõ º áóêâà ù. ßêà îñîáëèâ³ñòü çâóêà,
ùî ïåðåäàºòüñÿ ö³ºþ áóêâîþ? Ïåðåâ³ðòå çà ñëîâíèêîì íàãîëîñ ó
âèä³ëåíèõ ñëîâàõ.

Що, щітка, щирий, дощечка, щока, ще, щедро, наща#
док, вищий, щодня, прощатися, прикрощі, кладовище, сви#
ще, найкращий, полощу, щомиті, щасливо, віщий, явище,
щирість, товща, віщати, щавель, теща, знищення, корене
вище, Угорщина, щастя.
Âïðàâà 23. Ïðî÷èòàéòå ðóìóíñüê³ ñëîâà, ó çâóêîâîìó ñêëàä³ ÿêèõ º øèïëÿ÷³ çâóêè. Ïîð³âíÿéòå ãðàô³÷íèé çàïèñ ³ âèìîâó øèïëÿ÷èõ çâóê³â ó ðóìóíñüê³é òà óêðà¿íñüê³é ìîâàõ. Ùî ñï³ëüíå ³ ùî â³äì³ííå âè ïîì³òèëè?

Urºi, aºternut, roºii, mijloc, vrajã, ºold, nesfârºit, veºnic, argint,
vijelie, viteji, ºezãtoare, vâjâie, sânge, jãratic, îngrijorãtoare, furiºat,
iarãºi, trãieºte, naºte, oriºice, cioclu, genial, sfâºie, înºelãtor, oacheºã,
pajurã, zânã, cearºaf, mãtuºã, nemãrginit, zestre, sursã, zâmbet,
silabã, zgomot, siguranþã.
Âïðàâà 24. Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ, âèïèø³òü ïî îäíîìó ðàçó âñ³ áóêâè, ÿêèìè
ïåðåäàí³ â ñëîâàõ ïðèãîëîñí³ çâóêè. Íàâåä³òü ïðèêëàäè ñë³â ç
áóêâàìè, ÿêèõ ó öèõ ðå÷åííÿõ íå âèÿâèëîñü.

1. Вчила печаль мене мову мою українську любити (М.Він
грановський). 2. Людина враз мертвіє, коли не пнеться в очі
сонцю глянути (І.Драч). 3. Коли я видихнув перше слово, тим
словом було: мама (П.Осадчук). 4. Ти, соколе, пізно сюди
прилетів, твій син вже тебе не знає (С.Майданська).
Âïðàâà 25. Íàïèø³òü ãðàô³÷í³ çíàêè (áóêâè), ÿêèìè â ðóìóíñüê³é ìîâ³ ïîçíà÷àþòüñÿ ïðèãîëîñí³ çâóêè, ³ çÿñóéòå, ùî ñï³ëüíå ³ ùî â³äì³ííå ó
âèìîâ³ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â óêðà¿íñüêî¿ ³ ðóìóíñüêî¿ ìîâ òà ¿õ áóêâåíîìó ïîçíà÷åíí³ íà ïèñüì³.
Âïðàâà 26. Óñíî äîáåð³òü ðóìóíñüê³ â³äïîâ³äíèêè äî óêðà¿íñüêèõ ìîâîçíàâ÷èõ òåðì³í³â.

Звук — буква, голосний — приголосний, дзвінкий —
глухий, твердий — м’який (звуки).
Âïðàâà 27. Ïåðåïèø³òü ñëîâà ³ äîáåð³òü óêðà¿íñüê³ â³äïîâ³äíèêè. ßê³ âè ïîì³òèëè îñîáëèâîñò³ ó âèìîâ³ ³ ïîçíà÷åíí³ íà ïèñüì³ ãîëîñíèõ çâóê³â
â îáîõ ìîâàõ?

Sonor, africatã, accentuat, clar, precis, limpede, expresiv, lungire,
prelungire, ºuierãtor, suflante, subilante, pronunþare, rostire, articulare, aton, neaccentuat, inexpresiv, neclar, imprecis, muiere, atenuare.
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ÇÀÏÈÒÀÍÍß *

1. Ùî ñï³ëüíîãî ³ ùî â³äì³ííîãî ó âèìîâ³ øèïëÿ÷èõ â óêðà¿íñüê³é ³
ðóìóíñüê³é ìîâàõ? 2. ×è º â ðóìóíñüê³é ìîâ³ çâóêè, ÿê³ ïîçíà÷àþòüñÿ
íå îäí³ºþ, à äâîìà áóêâàìè? 3. Ïîÿñí³òü ïîíÿòòÿ çëèòèé çâóê, ñêëàäíèé çâóê. Íàâåä³òü ïðèêëàäè öèõ çâóê³â â óêðà¿íñüê³é çâóêîâ³é ñèñòåì³.
4. ×è áóâàþòü øèïëÿ÷³ äîâãèìè? ×è ìîæóòü ïîäîâæóâàòèñÿ çâóêè, ùî
ïåðåäàþòüñÿ áóêâîþ ù ³ áóêâîñïîëó÷åííÿìè äæ, äç? ×îìó? 5. ßê³
îñíîâí³ ïðàâèëà âèìîâè çâóê³â (îðôîåï³¿) â óêðà¿íñüê³é ìîâ³? Ñôîðìóëþéòå ¿õ.
Ñòâîð³òü ³ çàïèø³òü çâÿçíèé òåêñò (ðîçïîâ³äü) (810 ðå÷åíü),
âèêîðèñòàâøè ñëîâà: ùèðèé (ùèðî), ùàñëèâèé, ùåìèòü (ñåðöå), ùèãëèê (sticlete), ùî, ùåðáàòèé (íàïð., ì³ñÿöü) (ºtirbit).

Óïîä³áíåííÿ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â
Як правило, приголосні звуки вимовляються в україн#
ській мові виразно. Але є винятки — це явища уподібнен#
ня звуків з метою їх звукової гармонії. Найпоширеніші
такі уподібнення: [д] — [ц], [т′с′] — [ц′ц′], [шс] — [с′с′]; [г] —
[х], [к] — [ґ], [з] — [с]. Порівн.:
пишемо:
вимовляємо:
одинадцять
[одинfц′ц′ат′]
чотирнадцять
[чотирнfц′ц′ат′]
шістнадцять
[ш′існfц′ц′ат′]
питається
[питfйец′ц′а]
усміхається
[усм′іхfйец′ц′а]
хочеться
[хjчеиц′ц′а]
бореться
[бjреиц′ц′а]
носишся
[нjсис′с′а]
водишся
[вjдис′с′а]
берешся
[беирtс′с′а]
кривишся
[крbвис′с′а]
нігті
[н′sхт′і]
кігті
[к′sхт′і]
вокзал
[воґзfл]
якби
[йаґбb]
Це уподібнення відбувається лише у вимові, а на пись#
мі не передається.
* Öå òåñòè 1-ãî ð³âíÿ (ðåïðîäóêòèâíîãî).
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Âïðàâà 28. Ñêàæ³òü, ÷è òðàïëÿºòüñÿ ó ðóìóíñüê³é ìîâ³ óïîä³áíåííÿ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â. ßêùî òðàïëÿºòüñÿ, òî íàâåä³òü ïðèêëàäè íà âñ³ ìîæëèâ³ âèïàäêè. Çàïèø³òü ïåðåêëàä
öèõ ñë³â óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Âïðàâà 29. Ïðàâèëüíî âèìîâòå ñëîâà ñïî÷àòêó ïîâ³ëüíî,
à ïîò³ì òàê, ÿê âîíè ìîâëÿòüñÿ ó çâÿçíîìó òåêñò³. Çðîá³òü
ôîíåòè÷íèé çàïèñ ñë³â, à â äóæêàõ ïîêàæ³òü, ÿê³ çâóêè ³ ÿê
óïîä³áíèëèñÿ.

З р а з о к: [см′ійtц′ц′а] — [т′с′] — [ц′ц′].

І. Зігріється, підводишся, змагаються, поводишся, впора#
єшся, говориться, (не) спиться, здається, розрісся, сіллю, тін#
ню, поводиться.
II. Гордишся, носишся, чотирнадцять, сімнадцять, двад#
цять, якби, боротьба, косьба, зводяться, впораєшся, важкий.
Âïðàâà 30. Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ âãîëîñ. Âèïèø³òü ç íèõ ó ñòîâï÷èê ñëîâà, â
ÿêèõ ïðè âèìîâ³ â³äáóâàºòüñÿ óïîä³áíåííÿ çâóê³â, ïåðåäàéòå öå
ÿâèùå ôîíåòè÷íèì çàïèñîì ñë³â.

З р а з о к: кінчається — [к′інчfйец′ц′а].

1. Коли кінчається велика війна, то всім її учасникам зда#
ється, ніби не забудеться вона ніколи (В.Собко). 2. Од свіжо#
го подиху ранку злегка тремтіли жита (М.Коцюбинський).
3. Чи ж винна голубка, що голуба любить, чи ж винен той
голуб, що сокіл убив? (Т. Шевченко). 4. Хочеться дивитись,
як сонечко сяє, хочеться послухать, як море заграє (Т.Шев
ченко). 5. В неволі тяжко, хоча й волі, сказать по правді, не
було (Т.Шевченко). 6. Микола почув, що тихе море задвигті#
ло під човном, неначе хтось торкнув море з дна (І.НечуйЛе
вицький). 7. Ти ж мені і товариш, і брат, і рідня, вік
двадцятий, надія, не горем сповита (А.Малишко). 8. Поди#
вишся. Може, у тій зміні ти й годину не вистоїш (І.Микитен
ко). 9. Лиш де#не#де прокинеться пташка, непевним голосом
обізветься зі свого затишку (М.Коцюбинський). 10. Ми живі,
змужнілі і досвідчені (О.Гончар). 11. В день такий на землі
розквітає весна і тремтить од солодкої муки (В.Сосюра).
Âïðàâà 31. Ïåðåïèø³òü çà ïðàâèëàìè îðôîãðàô³¿ ñëîâà, ïîäàí³ ôîíåòè÷íèì
çàïèñîì. Ïîÿñí³òü, ÷îìó âè çàïèñàëè ¿õ ñàìå òàê.

[т′fшко], [наш вjрог], [мабeт′], [вохкbй], [н′sхт′і],
[ссeнути], [бород′бf], [л′іджба], [лtхко], [дубкb], [роскусbти],
[звbчний], [беспtка], [мерехт′sти], [мимох’sд′], [мимох’sт′],
[молод′бf], [кроў], [анеґдjт], [могтb], [стtжка].
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Âïðàâà 32. Çàïèø³òü ä³ºñëîâà ó ôîðìàõ 2-¿ òà 3-¿ îñ³á îäíèíè òà 3-¿ îñîáè
ìíîæèíè òåïåð³øíüîãî ÷àñó, çàì³íèâøè êðàïêè â³äïîâ³äíîþ áóêâîþ. Ïîÿñí³òü îñîáëèâîñò³ íàïèñàííÿ ³ âèìîâè.

З р а з о к: питає…(ся) — питаєшся, питається, питаються.

Роби…ся, знає…ся, грає…ся, води…ся, коти…ся, боре…ся,
бере…ся, криви…ся, змагає…ся, порає…ся, вчи…ся, гріє…ся.
Ïðî÷èòàéòå óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ïðèñë³âÿ, ïîÿñí³òü ¿õ çì³ñò. Ç
òðüîìà ç íèõ, ÿê³ âàì âèäàëèñÿ íàéá³ëüø ïîâ÷àëüíèìè ³ ÿêèõ
âè ðàí³øå íå ÷óëè, ïîáóäóéòå ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ.

1. Як постелишся, так і виспишся. 2. Гостре сло#
вечко коле сердечко. 3. З ким поведешся, од того
й наберешся. 4. Говори мало, слухай багато, а думай ще
більше. 5. Хто питає, той не блудить. 6. Як стараєшся, так
і маєшся. 7. Як гукнеш, так і відгукнеться. 8. Вола в’я#
жуть мотуззям, а людину — словом. 9. Хто в Бога питаєть#
ся, той не вагається. 10. Густо дивиться, та рідко бачить.
11. Посієш вітер — пожнеш бурю. 12. Шовкова борідка, та
розуму рідко. 13. Крапля і камінь довбає. 14. Щастя — не
підкова, під ногами не трапляється.
Âïðàâà 33. Çàïèø³òü ñëîâàìè ò³ ÷èñë³âíèêè, ó âèìîâ³ ÿêèõ ïåâíà ãðóïà çâóê³â
óïîä³áíþºòüñÿ. Ï³äêðåñë³òü ó ñëîâàõ áóêâè, ùî ïîçíà÷àþòü öþ
ãðóïó çâóê³â. Ïîÿñí³òü (óñíî), ÿêå óïîä³áíåííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó öèõ
ñëîâàõ. Ïðàâèëüíî íàãîëîøóéòå ÷èñë³âíèêè!

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30.
Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ³ ñòèë³ñòè÷í³ îñîáëèâîñò³ âæèâàííÿ ñë³â. Ç
âèä³ëåíèìè ñëîâàìè ñòâîð³òü òåêñò (68 ðå÷åíü) ïðî ðîáîòó
äîâ³äêîâî¿ ñëóæáè.

Áдрес — адрtса, зfпал — запfл, лeпа — лупf, до#
рjга — дорогf, особjвий — особbстий, громfдсь
кий —
громадzнський, уzва — уzвлення.

%

×åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â
При зміні слова одні приголосні звуки можуть пере#
ходити в інші. Це — чергування звуків (можливе чергу#
вання навіть звукосполучень). Чергування приголосних
звуків дуже давні, вони обов’язкові, бо це — фонетична
особливість мови.
Основні чергування приголосних в українській мові
такі:
1) [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш]: друг — друже, рука —
ручка, муха — мушка; пекти — печу, втекти — втечу,
могти — можу, стерегти — стережу;
2) [г], [к], [х] — [з′], [ц′], [c′]: крига — кризі, мукá —
(у) муцí, друк — (у) друці, вухо — (у) вусі;
3) [д] — [дж]: сидіти — сиджу, ходити — ходжу, буди#
ти — буджу, судити — суджу;
4) [зд] — [ждж]: їздити — їжджу, від’їздити — від’їж
джають [і виїздять];
5) [с] — [ш]: писати — пишу, носити — ношу, просити —
прошу;
6) [з] — [ж]: возити — вожу, казати — кажу, загроза —
загрожувати;
7) [зк] — [жч]: брязкати — бряжчати, Кузько — Куж
ченко;
8) [ст] — [шч]: пустити — пущу, свистіти — свищу,
простити — прощати, мостити — намощую;
9) [ск] — [шч]: тріскати — тріщати, пискнути — пи#
щати, верескнути — верещати.
Âïðàâà 34. Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ, çíàéä³òü ó íèõ ³ âèïèø³òü ó ñòîâï÷èê ñëîâà,
â ÿêèõ â³äáóëèñÿ ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ. Äî êîæíîãî ñëîâà ïîäàéòå òàêó éîãî ôîðìó, â ÿê³é º áóêâà (÷è áóêâîñïîëó÷åííÿ), ùî
ïåðåäàþòü ÷åðãóâàííÿ çâóê³â.

З р а з о к: У солом’яній стрісі старезної бабиної хати гніздилися
ластівки.

(У) стрісі — стріха.
1. Від вечірнього сонця, теплої росинки, запашного при#
вілля мені стало так весело, так радісно, що я співав (Г.Тю
тюнник). 2. Засвіт встали козаченьки в похід з полуночі
(Нар. тв.). 3. Типова поліська річка із звивистим річищем
тихою спокійною течією в’ється низенькими берегами. 4. Пет#
ро Дем’янович відчув на душі знайоме потепління (О.Гончар).
5. Рух швидшає, перед очима пропливають поперечні до#

&

Þ.Áðàíäò.
Êîçàöüêå âåñ³ëëÿ

роги, прокладені ще з осені через
ріку, яскраво позначені слідами
полоззя саней і сотень коней
(В.Гжицький). 6. Ще доповів, що
робота на дорозі йде добре, а гро#
мада з Нагуєвич вийде зустрічати
цісаря (Р.Горак). 7. Саме тут, в
українському степу, в козацьких
низах творилися славнозвісні
українські народні думи (В.Бой
ченко). 8. На титулі цієї невели#
кої книжечки був зображений
сліпий співець (М.Міщенко).
9. Сонце було схоже на згасаюче
осіннє багаття, біля якого діти пе#
чуть картоплю (за М.Стельма
хом). 10. Ой не крийся, природо,
не крийся, що ти в тузі за літом, у
тузі (П.Тичина).

Âïðàâà 35. Äî êîæíîãî ñëîâà äîáåð³òü óñíî òàê³ îäíîêîðåíåâ³ ñëîâà, ÿê³ çàñâ³ä÷àòü ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ.

З р а з о к : Луг — лужок, у лузі. Крок — крочок, у кроці.
Страх — страшно, у страсі (в страху).

Рука, нога, око, вухо, бік, язик, сік, грушка, буряк, сонях,
булка, бук, покришка, пляшка, фартух, рушник, друг, пастух,
вояк, свояк, крик, звук, слух, скрипка, блискавка, морок.
Âïðàâà 36. Ïîáóäóéòå ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ ç íàâåäåíèìè ñëîâàìè â òàê³é ôîðì³,
ÿêà çàñâ³ä÷èòü ÷åðãóâàííÿ âèä³ëåíî¿ áóêâè ÷è áóêâ (ó âèìîâ³ 
öå ÷åðãóâàííÿ çâóê³â).

Зразок: дорога. У дорозі хліб ніколи не зайвий.

Юнак, стежка, ложечка, пискнути, блиск, сміх, міх, во#
рог, плуг, подруга.
Âïðàâà 37. Ïðî÷èòàéòå âãîëîñ âèðàçíî ïîåòè÷íèé òåêñò. Óñíî ïîÿñí³òü, ó
ÿêèõ ñëîâàõ â³äáóëèñÿ ÷åðãóâàííÿ çâóê³â ³ ÿê³ ñàìå (ÿêèé çâóê íà
ÿêèé çì³íèâñÿ) òà â ÿêèõ ñëîâàõ ç öüîãî òåêñòó ìîæëèâ³ ÷åðãóâàííÿ
ïðèãîëîñíèõ â ³íøèõ óìîâàõ êîíòåêñòó.

Вітер хворий віє стиха,
Ледве ходить, ледве диха,
То щось здумає неначе
І без голосу заплаче.

'

То в гаю зламає гілку,
Стане, виструже сопілку,
І на дудці тихо грає
Й перехожим серце крає.
То біжить над море синє,
То за гори тихо лине.
І над кручею в задумі
Передумує всі думи.
Часом гнів його ужалить,
Він забуде болі, жалі.
Він, як вихор, вже несеться,
І шаліє, і сміється.
(Олександр Олесь)
Âïðàâà 38. Â³äòâîð³òü ïî÷àòêîâ³ ôîðìè ñë³â ³ çàïèø³òü îáèäâ³ ôîðìè.

Зразо к: У стрісі — стріха.

(На) яблуньці, ніжці, (у) річці, (на) язиці, друже, (на) кризі,
(у) книжці, кашці, вовче, крихточці, китичці, кішечці, (на)
мотузці, дочці, грудці, (на) подушці, юначе, подрузі, (у) молоці.
Âïðàâà 39. Ïðèãàäàéòå, ÷è âëàñòèâå ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèì ðóìóíñüêî¿
ìîâè. ßêùî âëàñòèâå, òî ÿêå ñàìå (íàâåä³òü ïðèêëàäè).
Âïðàâà 40. Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, çàì³íèâøè òðè êðàïêè íåîáõ³äíîþ áóêâîþ.

1. На тоненькій гілоч…і гойдалося маленьке пташеня.
2. На льодовій гір…і зібралися всі однокласники. 3. Попа#
м’ятаєш, вра…е, силу дружби нашої. 4. Засвітило сонце і в на#
шій сторононь…і. 5. Втіха — добре, та не все у вті…і жити.
6. На гарній ніж…і і постолик гарний. 7. У нього що на дум…і,
то і на язи…і. 8. У тій в’язоч…і було п’ять прутиків. 9. Юна…е
й юнко! Не згубіть у вихорі життя свої обдарування!
Âïðàâà 41. Â³ä íàâåäåíèõ ñë³â óòâîð³òü ïðèêìåòíèêè, çàïèø³òü ¿õ, óñíî ïîÿñí³òü, ÿêå çâóêîâå ÿâèùå â³äáóëîñÿ ïðè öüîìó ó âèìîâ³ òà íà ïèñüì³.

Якість, честь, контраст, баласт, вість, виїзд, поїзд, студент,
тиждень, місто, турист.
ÇÀÏÈÒÀÍÍß

1. ×îìó óêðà¿íñüêó ìîâó íàçèâàþòü ïîâíîçâó÷íîþ ³ äçâ³íêîçâó÷íîþ? ×îìó ïðî íå¿ êàæóòü ñï³âó÷à? 2. ×èì óïîä³áíåííÿ çâóê³â â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ÷åðãóâàííÿ? 3. Äëÿ ÷îãî ìîâà ïîòðåáóº óïîä³áíåííÿ ³ ÷åðãóâàííÿ çâóê³â? 4. ×îìó â³äáóâàºòüñÿ ñïðîùåííÿ ó ãðóïàõ ïðèãîëîñíèõ? 5. Ùî òàêå ìèëîçâó÷í³ñòü? Ùî òàêå ãðàô³êà ³ ùî òàêå îðôîãðàô³ÿ? 6. Ùî òàêå ïåñòëèâ³ ôîðìè ñë³â? Íàâåä³òü ïðèêëàäè. 7. À ùî
òàêå ôîðìè çäð³áí³ëîñò³? Íàâåä³òü ïðèêëàäè. 8. ×è º òàê³ ôîðìè â
ðóìóíñüê³é ìîâ³?

!
Ñòâîð³òü òåêñò (78 ðå÷åíü) ïðî äæåðåëà êðèíè÷íî¿ âîäè, âèêîðèñòàâøè ñëîâà ïðîáèâàºòüñÿ, íå íàïºøñÿ, êîâòî÷îê, ³ êîëè
ç³ñòàðèøñÿ.

§ 4. ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß ÍÀ ÏÈÑÜÌ² ÌßÊÎÑÒ² ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ
М’які за вимовою приголосні звуки на письмі по#
значаються буквами ь (м’який знак, або знак м’якшен#
ня), і, є, ю, я. Наприклад: день, сіль, український, батько,
синє, яблуня, буря, Люда, ллє, Ліда, рідко, тіні, сісти. Ці
букви (крім і) в українських словах не пишуться після тих
приголосних, які не можуть бути м’якими, тобто після б, п,
в, м, ф, ж, ч, ш. Буква і може після цих букв писатися, але
звук [і] лише частково пом’якшує губні та шиплячі звуки:
пізно, місто, вітер, біля, жінка, чіткий, шість. Так само
лише трохи пом’якшуються при подовженні шиплячі, піс#
ля двох букв, що позначають подовжений звук, можливі я,
ю: річчю, узбіччя, підніжжя, піддашшя. Перед звуком [і] при#
голосні г, ґ, к, х лише пом’якшуються: гідний, кігтик, хімія,
Ґібралтар. Порівн. іншомовні: бюро, пюре, пюпітр та ін.
М’який знак пишемо:
а) після д, т, з, с, дз, ц, л, н на позначення м’яких
приголосних у кінці слова та складу: мідь, суть, князь,
вісь, ґедзь, палець, даль, день, дядько, ганьба, кільце;
б) у словах на зький, ський, цький, зькість, ськість,
цькість, зько, сько, цько, ськи, цьки, зьки: близький,
близькість, близько; людський, людськість, військо, по
українськи, поузбецьки, покавказьки;
в) у словах на енька, енько, онька, онько, енький,
есенький, ісінький, юсінький: рученька, серденько, голі
вонька, соколонько, гарненький, малесенький, гарнюсінь
кий, тонюсінький;
г) для позначення м’якого л перед наступним приголос#
ним: пальчик, кільце, сільський, їдальня, спільний;
д) у родовому відмінку множини іменників жіночого
роду м’якої групи I відміни й середнього роду на нн(я),
ц(е) II відміни: крамниць, пісень, робітниць; бажань, зав
дань, ридань, сердець, слівець;
е) у дієслівних формах дійсного та наказового способів:
носить, принесіть, знають, знаються, ходять, ходіть, ста
ньте, здається, хочеться, будьте.

!

М’який знак не пишемо:
а) після р у кінці складу або слова: кобзар, каменяр, діг
тяр, лікар, вірте, перевірте, Харків;
б) після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами ств(о),
ськ(ий): інший, кінчик, менший, тонший, селянство, пан
ство; волинський, освітянський;
в и н я т к и: доньчин, няньчин, няньчити, бриньчати, бо:
бренькіт, донька, нянька;
в) після букв на позначення м’яких приголосних, крім
л, якщо за ними йдуть інші букви, що позначають м’які
приголосні звуки: кінцівка, користю, радістю, світ, свя
то, слід, сміх, сніп, сьогодні, танцювати, щастя, але: різь
бяр (різьбар), тьмяний і похідні від них;
п о р і в н . : Гальці — бо Галька, дівчиноньці — бо дівчи
нонька, редьці — бо редька, (у) письмі — бо письмо;
але: галці — бо галка, сторінці — бо сторінка, у пасмі — бо
пасмо;
г) між подвоєними буквами, що позначають подовжені
м’які приголосні: буття, волосся, галуззя, гіллястий, жит
тя, каміння, ллється, сіллю;
д) після д, т, н перед ченк(о), чук, чишин: Безбатчен
ко, Федченко, Радчук, Гринчишин, Панчишин, але після л
пишемо м’який знак: Михальченко, Пальчук, Михальчук;
е) після ц у кінці слів — іменників чоловічого роду ін#
шомовного походження: палац, Галац, шприц, а також у
вигуках: бац, гоц, клац, буц.
Склад з м’яким приголосним може містити в собі бук#
восполучення ьо після приголосного: бадьорий, (у) нього,
льон, синього, трьох, крайнього, пізнього.
Як видно з прикладів, ьо пишемо після букв, що по#
значають м’які приголосні, з цього буквосполучення не
починається ні слово, ні склад слова.
М’який приголосний є і в складі з йо. Це буквосполу#
чення пишемо: на початку слова (тут маємо склад [й] +
[о]) та після голосного попереднього складу: його, серйоз
ний, крайовий, знайомий, бойовий, гайовий, Йосип, район;
після приголосного, переважно на початку складу: буль
йон, батальйон, курйоз, мільйон, Соловйов, вйокати, сер
йозний.
Âïðàâà 42. Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, ï³äêðåñë³òü ñëîâà, ó ÿêèõ º ìÿê³ (àáî ïîìÿêøåí³) ïðèãîëîñí³. Óñíî ïîÿñí³òü, ÿêèì ñïîñîáîì ¿õ ìÿê³ñòü ïåðåäàíà íà ïèñüì³. Âèìîâòå ö³ ñëîâà âãîëîñ.

!

1. Поезіє, журо і віро, допоки слово буде жить, твоєї іс#
тинності міра: людино, що тобі болить? (Б.Бунчук). 2. До само#
зречення молюсь роботі і віру дня сповідую нову (С.Май
данська). 3. Були атланти, і були гіганти. Були боги. І в тому
була рація. Тепер нема. Тепер одні мутанти. А винен хто? Зви#
чайно, радіація (Г.Тарасюк). 4. Я йду у світ, де хтось за щастя
вмер. Звичайне щастя — тішитись і жити (Т.Севернюк). 5. Не
бійсь нового дня, який зі шкіри ночі вилущується в світ, об
правду дре боки (С.Галябарда). 6. Батьківщина — завше од#
нина, в Батьківщини множини немає! (Б.Мельничук).
Âïðàâà 43. Ñòâîð³òü ³ çàïèø³òü òåêñò, ÿêîìó á ñëîâà ³ç ñóô³êñàìè ñóáºêòèâíî¿ îö³íêè  -îíüê, -î÷ê, -åíüê, -óñ³íüê, -þñ³íüê ³ ïîä.
íàäàâàëè êîëîðèòó ïåñòëèâîñò³ àáî é çìåíøåíîñò³.
ÇÀÏÈÒÀÍÍß

1. ßê³ ïðèãîëîñí³ ó ðóìóíñüê³é ìîâ³ ìîæóòü ïîìÿêøóâàòèñÿ ³ ÿêèì
ñïîñîáîì öÿ ìÿê³ñòü ïåðåäàºòüñÿ íà ïèñüì³? Íàâåä³òü ïî äâà ïðèêëàäè íà êîæåí âèïàäîê. 2. Çÿñóéòå, ÷è º ó Âàø³é ð³äí³é ìîâ³ ïðèãîëîñí³, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè ìÿêèìè. ×è º òàê³ ïðèãîëîñí³, ùî ëèøå ïîìÿêøóþòüñÿ? 3. ßê âè ðîçóì³ºòå ìÿê³ñòü ³ ïîìÿêøåííÿ? ×è º ð³çíèöÿ ó ¿õ
ïîçíà÷åíí³, ÿêùî ñëîâî òðåáà çàïèñàòè ôîíåòè÷íî?
Âïðàâà 44. Ïðàâèëüíî âèìîâòå ñëîâà ç³ çâóêîì [³] ï³ñëÿ ð³çíèõ ïðèãîëîñíèõ.
Âèä³ëåí³ ñëîâà óñíî ïåðåêëàä³òü ðóìóíñüêîþ ìîâîþ.

Вісім, зірка, гіркий, гість, гнідий, ніч, дім, синій, стіна,
міра, гідний, грітися, жінка, шість, Василіка, Родіка, Юлія,
Юрій, Надія, Марія, Ауріка, (на) узбіччі, (у) збіжжі, осінні,
піч, (на) печі, чітко, хімія, фільм, фізика, кефір, хвіртка,
взірець.
Âïðàâà 45. Ïðàâèëüíî âèìîâòå ñëîâà ç ìÿêèìè ïðèãîëîñíèìè, ìÿê³ñòü ÿêèõ
ïîçíà÷åíà áóêâàìè º, þ, ÿ. Äî âèä³ëåíèõ ñë³â äîáåð³òü ³ çàïèø³òü
ðóìóíñüê³ â³äïîâ³äíèêè.

Зоряна, рясний, мряка, сяяти, тягнути, Настя, тяжкий,
дядько, вдячний, Христя, дятел, листя, Женя, Уляна, За#
поріжжя, ніччю, піччю, журюся, синю, любити, люблю, тю
пати, нюхати, тюльпан, бурю, підбадьорювати, сюди, всюди,
матусю, бабусю, синє, могутнє, мужнє, їхнє.
Âïðàâà 46. Ç³ ñëîâàìè ó êëè÷íîìó â³äì³íêó áàáóñþ, ä³äóñþ, ìàòóñþ,
òàòóñþ, Âîëîäþ òà ïðèêìåòíèêàìè ëþáèé, ð³äíèé, íåçàáóòí³é
ó ïîòð³áí³é ôîðì³ ñêëàä³òü êîðîòêèé ëèñò ³ çàïèø³òü éîãî. Óñíî
ïîÿñí³òü, ÷îãî âè äîñÿãëè âæèâàííÿì òàêèõ êîíñòðóêö³é.

