
Тема. Правопис слів зі спрощенням у групах приголосних  

План  
1. Орфоепія та орфоепічні норма 

2. Спрощення у групах приголосних. Позначення спрощення на письмі. 

 

1. Орфоепія та орфоепічні норма  

МОВНІ 

НОРМИ 

РЕГУЛЮЮТЬ        

ПРАВИЛЬНІСТЬ 

ПРИКЛАДИ 

 

ОРФОЕПІЧНІ 

Й 

АКЦЕНТИЧНІ 

належної вимови звуків і  

звукосполучень, 

наголошування 

 та інтонації 

леу, а не л`еф  

шіздес`ат, а не шестдесат 

 

 

    

  ГРАФІЧНІ 

 

передавання звуків на 

письмі 

 

сторіччя, а не сторічча  

чотирма, а не чотирьма 

           

 

ОРФОГРА  

ФІЧНІ 

Нап    

                         написання слів згідно з 

                         чинним правописом  

грати в шахи 
бароко,а не барокко 

конвеєр,а не конвейєр 

на-гора,а не нагора 

 

 

      

ЛЕКСИЧНІ 

 

слововживання у властивих 

їм значеннях на сучасному 

етапі 

ідеться про ,а не мова йде                               ідеться                         будь- який,а не 

любий 

        ппроппропро ппбудь-який ,а не любий  протягом,а не на пр   протягом  дня  

надійшов,а не прийшов лист 

настала , а не наступила 

зима  

 

  МОРФОЛО – 

      ГІЧНІ 

 

    уживання морфем 

найкращий, а не самий кращий 

брати,а не приймати участь 

навчальний,а не учбовий рік 

 

   

 

 СИНТАКСИЧНІ 

керування, узгодження, 

поєднання та розміщення 

слів, 

речень 

 

Повідомлення надіслано за 

призначенням,а не За 

призначенням повідомлення 

надіслані 

кабінет завідувача кафедри, а 

не кабінет завідуючого 

кафедрою 

   

 

СТИЛІСТИЧНІ 

відбір мовних елементів 

відповідно до умов 

спілкування 

Він кваліфікований працівник, 

а не Він добрий роботяга 

 



Орфоепічна правильність українського мовлення 
 Висока культура усного мовлення ґрунтується на дотриманні 

орфоепічних норм. Вони є зразком, яким потрібно користуватись у вимові. 

  Основою правильної літературної вимови є наявність нормальної 

артикуляційної бази, уміння правильно вимовляти звуки, інтонувати звуковий 

потік. 

    А зараз дізнаємось про основні правила української літературної 

вимови. 

 

,,Вимова голосних та приголосних звуків”.  
 

Правила вимови Приклади 

Вимова голосних звуків 

Усі голосні в наголошеній позиції, а також 

[а], [у], [і] в ненаголошеній позиції 

вимовляються чітко 

вечір [вѐч’ір] 

Звуки [е] та [и] в ненаголошеній позиції 

вимовляються відповідно як [еи], [ие]. 

Звук [о] перед складом з наголошеним [у] в 

основі слова наближається до [у]: [оу] 

весна [веиснá] 

зима [зиемá] 

зозуля [зоузўл/а] 

 

Вимова приголосних звуків 

Приголосні перед голосними і в кінці слова 

вимовляється чітко 

дуб [дуб] 

Глухі перед дзвінками вимовляються як 

парні їм дзвінкі 

боротьба [бород/бá] 

Дзвінкі перед глухими переважно не 

оглушуються. Оглушується перед глухими 

лише [г] у словах нігті, кігті, легко, вогко, 

дігтяр, а також префікс з- 

казка [кáзка] 

легко [лéхко] 

зсунув [с:унув] 

У префіксах роз-, без- дзвінкий [з] перед 

наступним глухим вимовляється дзвінко (у 

повільному темпі мовлення) або глухо (у 

швидкому темпі) 

розписав 

[розпиесáв] 

і [роспиесáв] 

Тверді приголосні [д], [т], [з], [с], [ц], [дз], 

[л], [н] 
перед м’якими уподібнюються до парних 

пісня [п’íс/н/а] 

 

світло [с/в’íтло] 

 

   ПУНКТУАЦІЙНІ 

уживання розділових 

знаків, коли вони 

змінюють зміст вислову 

ідеться про ,а не мова йде                               Додавати,  не можна   Додавати,  а не 

можна віднімати віднімати 

Додавати не можна, віднімати 

 

 

 

     



м’яких; приголосні [з], [с], [ц], [дз] 

уподібнюються до   парних м’яких ще перед 

напівпом’якшеними 

 

Звуки [з], [ц], [с] перед шиплячими [ж], [ч], 

[ш] вимовляются відповідно  як [ж], [ч], [ш] 

принісши 

[приен/íш:ие] 

Шиплячі [ж], [ч], [ш] перед [з], [ц], [с] 

вимовля- 

ються  відповідно як [з/], [ц/], [с/] 

книжці [книз/ц/і] 

Звуки [дж], [дз], [дз/] вимовляються злито ходжу [ходжу] 

Буквосполучення -ться, -шся у дієсловах 

вимов- ляються відповідно як [ц/:а],[с/:а] 

пишуться 

[пишуц/:а] 

дивишся [дивиес/:а] 

 

,,Наголос - ,,серцебиття” у слові” 
Важливе значення для правильності усного мовлення має наголошування 

слів, тобто дотримання акцентуаційних норм. 

 

• Розставте наголос у запропонованих словах. 

Вимова, запитання, завдання, загадка, вірші, новий, нести, пишу, везла, 

листи, заголовок, діалог, випадок, вимога, довести, лапки, корисний, різновид, 

п`ятдесяти, одинадцять, ненавидіти, привезли, довести, донести, заочі, 

напровесні, старанний, наспіх, насухо, неабиякий, добридень, подруга, 

приятелька, новий, помилка, несемо, вела, кілометр, каталог, перука, 

філірувати, манікюр, клієнт, зачісувати. 

- Як перевірити, якщо є сумнів, наголошування слів та їхніх форм ? 

Як відомо, від наголосу залежать відтінки лексичного значення слова. 

2. Спрощення у групах приголосних. Позначення спрощення на 

письмі. 

Поняття милозвучності мови. Засоби милозвучності 

Звуки в мовленнєвому потоці організовуються так, щоб їх легко було 

вимовляти, щоб вони були розбірливі для слухача і щоб гармоніювали між 

собою. Усе це надає мовленню мелодійності, приємного звучання, тобто 

милозвучності. 

Цій вимозі підпорядковані всі українські слова, і далеко не завжди їй 

відповідають слова іншомовного походження. У цьому легко переконатися, 

вимовляючи поряд питомі українські й запозичені слова: спонукання й 

інстинкт (з латинської), крапка і пункт (з німецької), повітря і аероіонізатор 

(з грецької), загін і ар’єргард (з французької). 

Можна виділити три основні засоби милозвучності, які використовує 

українська мова. 

1. Важливу роль у тому, що українська мова звучить мелодійно, 

відіграють вільний рухомий основний наголос і побічні наголоси в слові. 

Вони ритмізують усне мовлення, надають йому співучості. 



Фраза, як правило, будується так, щоб не стикалися між собою 

наголошені склади. Якщо ж такий збіг неминуче стається, то або один із 

наголосів зникає, або між наголошеними складами робиться пауза. 

2. Легкості у вимові українській мові надає уникання збігу однотипних 

за місцем і способом творення приголосних в одному слові або на стику слів. 

Наприклад, відомі рядки з Шевченкового вірша «Садок вишневий коло хати, 

хрущі над вишнями гудуть..». милозвучні насамперед тому, що приголосні 

звуки, які йдуть у них один за одним, творяться в різних місцях і по-різному. 

Приголосні за місцем творення тут розташовані так: зубний с + зубний д (але 

на відміну від попереднього дзвінкий і зімкнений) + задньоротовий к + 

губний в + піднебінний ш + губний в + піднебінний й + задньоротовий к + 

зубний л + задньоротовий х + зубний т і т.д. 

3. Важливим засобом милозвучності є також уникання збігів голосних 

(насамперед) та збігів приголосних. Цим досягається плавність у вимові слів, 

словосполучень і речень. 

Спрощення у групах приголосних 
В українській мові відбувається спрощення груп приголосних, що 

сприяє поліпшенню її мелодійності. Іноді при творенні або змінюванні слів 

виникає важкий для вимови збіг трьох приголосних, найчастіше зубних. Тоді, 

як правило, середній приголосний у вимові випадає. 

У групах приголосних -ждн-, -здн-, -стл-, -стн- випадають  д і т, які 

при зміні слова з’являються: корисиний – користь, чесний – честь, поїзний – 

поїзд, щасливий – щастя, якісний – якість, улесливий – лестощі. 

Виняток становлять слова: зап’ястний, кістлявий, пестливий, 

хвастливий, хвастнути, хворостняк, шістнадцять, в яких літера т 

зберігається. 

Не відбувається спрощення у групі приголосних -стн-, в яких т 

зберігається, в прикметниках, утворених від іменників іншомовного 

походження з кінцевим -ст чи -нт: аванпост – аванпостний, баласт – 

баластний, компост – компостний, контраст – контрастний, форпост – 

форпостний; студент – студентський. 

У групах приголосних -зкн-, -скн- випадає к при утворенні дієслів із 

суфіксом -ну-: брязк – брязнути, блиск – блиснути, писк – писнути, плюск – 

плснути, тріск – трснути. 

Виняток: випуск – випускний, виск – вискнути, риск – рискнути. 

У групі приголосних -слн- випадає л: масний – масло, умисний – мисль, 

ремісник – ремесло. 

Позначення спрощення на письмі 
На письмі спрощення позначається не завжди. 

Групи приголосних, що спрощуються на письмі й у вимові 

1. Групи приголосних стн і стл спрощуються на сн і сл у вимові й на 

письмі: перстень — персня, честь — чесний; пристрасть — пристрасний, 

область — обласний, щастя — щасливий, користь — безкорисливий. 

Винятки становлять: 



а) слова кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, зап'ястний, 

шістнадцять (у слові шістнадцять, як і в шістдесят та шістсот, звук т у вимові 

випадає); 

б) прикметники, утворені від іменників іншомовного походження на cт: 

контрастний, баластний, форпостний, компостний. 

2. Групи приголосних скн, зкк і шчк спрощуються на сн, зн/шк у 

вимові й на письмі: тиск — тиснути, блиск — блиснути, брязк — брязнути, 

горщок — горшка, дощок — дошка. 

Але немає спрощення в словах випускний, пропускний, рискнути, 

вискнути (від виск), тоскно, скнара, скніти, брезкнути і споріднених. 

В утвореному від іменника писк дієслові допускається двояке 

написання: писнути і (рідше) пискнути. 

3. У вимові й на письмі відбувається спрощення ще в таких словах: 

а) тижня, тижневий — від тиждень; 

б) проїзний, виїзний, під'їзний — із коренем -їзд-; 

в) серце — при формі сердець; 

г) ченця — родовий відмінок від чернець; 

г) скатерка — від скатерть. 

Групи приголосних, спрощення яких відбувається лише у вимові  

а) у групах приголосних стц, стч; невістка — невістці [не- в'іс'ц'і], 

невістчин [нев'ішчин], хустка — у хустці [хус'ц'і]; 

б) у групах приголосних стськ, нтськ, нтств: турист — туристський 

[турис'кий], студент — студентський [сту- ден'с'кий], студентство 

[студентство]. 

Такі слова пишемо за морфологічним принципом. 

 

Вправи на закріплення вивченого матеріалу 

 

Тестові завдання 

І. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення 

приголосних. 

1. Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно. 

2. Доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк. 

3. Шістсот, провісник, вискнути, свиснути, гуснути. 

4. Безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий. 

5. Ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний. 

 

ІІ. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних? 

1. Ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий. 

2. Власний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий. 

3. Тріснути, масний, хворостняк, вискнути, писнути. 

4. Ремісник, зап'ястний, навмисне, провісник, шістнадцять. 

5. Серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний. 

 



ІІІ. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення 

приголосних. 

1. Шістнадцять, чесний, рідкісний, ненависний, контрастний. 

2. Обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, випускний. 

3. Якісний, цілісний, хвастливий, тижневий, усний. 

4. Улесливий, щасливий, пізній, якісний, шелеснути. 

5. Бризнути, вісник, гуснути, шелеснути, тріснути. 

 

Вправа 1. Утворіть від поданих іменників прикметники. З’ясуйте, в яких 

словах відбулося спрощення приголосних, а в яких — ні. 

Честь —   Контраст — 

проїзд —   користь — 

баласт —   пестощі — 

щастя —   тиждень — 

зап’ястя —   компост — 

 

Вправа 2. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені літери. 

Поясніть правопис слів. 

Пристрас…ний, контрас…ний, прихвос…ні, сон…це, чес…ний, 

мес…ник, сер…це, студен…ський, фашис…ський, влас…ний, очис…ний, 

дилетан…ський, доблес…ний, кож…ний, повіс…ці, пос…лати, ровес…ник, 

свис…нути, совісн…ий, ус…ний, хрус…нути, ціліс…ний, словес…ний, 

виїз…ний, шіс…десят, зліс…ний, у кіс…ці, шіс…надцять, ях…смен, 

капос…ний, журналіс…ський, вартіс…ний, якіс…ний. 

 

Вправа 3. Утворіть від поданих слів прикметники та запишіть їх. 

Поясніть їх написання. 

Кількість, область, честь, захист, якість, студент, кореспондент, вартість, 

совість, пропагандист, парламент, інтелігент, рецензент, диригент, сержант, 

інтурист, лейборист, сепаратист, соціаліст, колективіст, агентство, 

пристрасть, проїзд, радість, щастя. 

 

Вправа 5. Утворіть від поданих слів іменники із суфіксом -ство. Запишіть 

ці слова, поясніть їх вимову й написання. 

Президент, студент, практикант, педант, сектант, капітулянт, комедіант. 

 

Вправа 6. Випишіть слова у дві колонки: у першу - відбувається 

спрощення, у другу - не відбувається. 

Пристрас/ний, контрас/ний, хвас/нути, кількіс/ний, у доблес/ному, 

зап'яс/ний, знавіс/нілий. радіс/ний, у мас/ному. 

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву – прочитаєте 

словосполучення. 

 


