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І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА

БУКВЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ  
ДЕЯКИХ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§ 1. Правопис наголошених і ненаголошених Е, И

Наголошені голосні е та и у вимові виразні, тому 
їх пере даємо тими самими буквами: далéко, вúсоко. 
Ненаголошені е та и невиразні у вимові. Їх передаємо тими 
самими буквами, що й під наголосом: велúкий, величéзний, 
бо вéлич; держý, бо одéржати; клекоті́ти, бо клéкіт; 
несý, бо принéсений; село, бо сéла; шепоті́ти, бо шéпіт; 
кривé, бо крúво; тримáти, бо стрúмувати, ширóкий, бо 
шúроко та ін.

У словах із постійним наголосом невиразний звук пере
віряємо за словником: левáда, кишéня, минýлий.

§ 2. Уживання І, И на початку слова

На початку слова звичайно пишемо і відповідно до 
вимови: Івáн, і́грашка, і́дол, і́кати (‘вимовляти і замість и’), 
ікóна, іменувáти, ім’я́, індúк, і́ноді, іржá, існувáти, і́стина, 
ітú.
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Деякі слова мають варіанти з голосним и: і́рій і úрій, іі́род  
і úрод (‘дуже жорстока людина’).

И пишемо на початку окремих вигуків (ич!), часток (ич 
який хитрий), дієслова úкати (‘вимовляти и замість і’) та 
похідного від нього іменника úкання.

И на початку слова вживаємо в деяких загальних і влас
них назвах, що походять із тюркських та інших мов, від
повідно до їх вимови в цих мовах: ийбéн, ир, Ич-обá, Кім 
Чен Ин.

§ 3. З, Ї

Букву ї, що позначає звуки й + і, пишемо:
1. На початку слова та після букви, що позначає 

голосний: герої́зм, ї́жа, їжáк, їздéць, ї́здити, ї́сти, їх, ї́хати, 
краї́на, мої́, наї́вний, твої́, руї́на.

2. Після м’якого знака: Анáньїн, Віньї́.
3. Після апострофа: в’їзд, з’їзд, об’ї́хати, під’ї́зд, 

Захáр’їн.
4. В іншомовних словах після букви, що позначає го

лос ний: архаї́чний, егої́зм, еліпсóїд, мозáїка, прозáїк, 
целулóїд (див. ще § 126).

Примітка. Ї не пишемо після префікса або першої 
частини складного слова, якщо вони закінчуються буквою, 
що позначає голосний, а наступний склад або друга частина 
складного слова починаються з і: доісторúчний, заінтригу-
вáти, переінáкшити, поінформувáти; новоірлáндський, старо- 
 інді́йський. 
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§ 4. Я, Ю, Є

Букви я, ю, є пишемо:
1. На початку слова, після голосного та після апострофа 

для позначення звукосполучень й + а, й + у, й + е: я́кість, 
юродúвий, єствó; моя́, знáю, твоє́; п’ять, м’я́та, в’юн, 
б’ють, п’ємó.

2. Після букви на позначення приголосного звука для 
передання його м’якості: дя́дько, лю́ди, остáннє, сюдú, 
ряд, ря́сно, рюкзáк, рюш.

БУКВЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ  
ДЕЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§ 5. Буква Г

Буква г передає на письмі глотковий щілинний при
голосний звук як в українських словах (берегтú, вогóнь, 
гáдка, гукáти, дорогúй, жагá, згин, крúга, могýтній, 
пагінéць), так і в загальних та власних назвах іншомовного 
походження (на місці h, g) (аборигéн, агітáція, агрéсія, 
багáж, болгáрин, бригáда, газéта, генерáл, геолóгія, 
горизóнт, грáмота, делегáт, кілогрáм, логопéд, магазúн, 
педагóг, фотогрáфія; Євáнгеліє, Гомéр, А́ нглія, Гаáга) 
(див. ще § 122).
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§ 6. Буква Ґ

Буква ґ передає на письмі задньоязиковий зімкнений 
приголосний:

1. в українських та в давно запозичених і зукраїнізованих 
словах: áґрус, ґáва, ґáздá, ґандж, ґáнок, ґатýнок, ґвалт, 
ґéґати, ґедзь, ґелґотáти, ґелґоті́ти, ґерґелі, ґерґотáти, 
ґерґоті́ти, ґúґнути, ґирлúґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґóґель-
мóґель, ґонт(а), ґрасувáти, ґрáти (іменник), ґрéчний, 
ґринджóли, ґрунт, ґýдзик, ґýля, ґурáльня, джиґýн, дзúґа, 
дзúґлик, дриґáти і дрúґати, ремиґáти тощо та в похідних 
від них: áґрусовий, ґаздувáти, ґвалтувáти, ґéрґіт, 
ґратчáстий, ґрунтовúй, ґрунтувáти(ся), ґýдзиковий, 
ґýлька, проґáвити і под.;

2. у власних назвах — топонімах України: Ґорґáни (гір
ський масив), Ґорóнда, У́ґля (села на Закарпатті), у прізви
щах українців: Ґалаґáн, Ґалятóвський, Ґéник, Ґерзáнич, 
Ґердáн, Ґжúцький, Ґúґа, Ґóґа, Ґóйдич, Ґóнта, Ґрúґа, Ґудзь, 
Ґýла, Ломáґа.

§ 7. Апостроф

Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого 
приголосного на письмі позначаємо апострофом.

Апостроф пишемо перед я, ю, є, ї:
1. Після букв на позначення губних приголосних б, 

п, в, м, ф: б’ю, п’ять, п’є, в’я́зи, солов’ї́, м’я́со, рум’я́ний, 
(на) ті́м’ї, жирáф’ячий, мереф’я́нський; П’я́ста, В’ячеслáв, 
Дем’я́н, Максим’ю́к, Стеф’ю́к.
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Примітка. Апостроф не пишемо, коли перед буквою на 
позначення губного звука є інша буква (крім р), що належить  
до кореня (основи): дзвя́кнути, духмя́ний, мáвпячий, медвя́ний, 
морквя́ний, різдвя́ний, свя́то, тьмя́ний, цвях, але: арф’я́р,  
вéрб’я, торф’янúй, черв’я́к. Коли така буква належить до 
префікса, то апостроф пишемо, як і в спільнокореневих словах 
без префікса: зв’язóк, зв’я́лити, підв’язáти, розм’я́кнути,  
сп’яні́ти.

2. Після р: бур’я́н, міжгі́р’я, пі́р’я, мáтір’ю, кур’є́р, (на) 
подві́р’ї; Валер’я́н, Мар’я́н, Мар’я́на.

Примітка. Апостроф не пишемо, коли ря, рю, рє означають 
сполучення м’якого р із наступними а, у, е: буря́к, бýряний, 
кря́кати, рябúй, рю́мсати, крюк.

3. Після к у слові Лук’я́н і похідних від нього: Лук’я́ненко, 
Лук’яню́к, Лук’янéць.

4. Після префіксів та першої частини складних слів, 
що закінчуються на твердий приголосний: без’я́дерний, 
без’язúкий, від’ї́зд, з’є́днаний, з’ї́хати, з’явúтися, 
напів’європéйський, об’є́м, під’ї́хати, під’ю́дити, 
роз’ю́шити, пан’європéйський; дит’я́сла, камер’ю́нкер, 
Мін’ю́ст.

Примітка 1. Після префіксів із кінцевим приголосним 
перед наступ ними і, е, а, о, у апостроф не пишемо:  
безімéнний, зініціювáти, зеконóмити, загітувáти, зорієнтувáти, 
зумі́ти.

Примітка 2. Про апостроф у словах іншомовного походження 
див. § 138, у прізвищах та географічних назвах див. § 144, 151.
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§ 8. ЙО, ЬО

1. ЙО передає звукосполучення й + о:
1) на початку слова та після букви, що позначає 

голосний: йогó, йомý, завойóваний, привілейóваний, райóн, 
чийóго;

2) після букви на позначення приголосного, переважно 
на початку складу: батальйóн, бульйóн, вйóкати, 
Воробйóв, курйóз, мільйóн, Соловйóв.

2. ЬО пишемо після букви на позначення м’якості при 
го лосного перед о: всьогó, Ковальóв, Линьóв, льон, льох, 
сьогóдні, сьóмий, трьох, тьóхкати, цьогó.

ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ 

§ 9. Чергування О — І, Е — І

1. У сучасній українській мові звуки о, е у відкритих 
складах чергуються з і в закритих складах:

1) під час словозміни:
а) водопі́й — водопóю, дохі́д — дохóду, кінь — коня́, 

кáмінь — кáменя, лід — льóду, мій — могó, сім — семú, 
ýстрій — ýстрою; ніч — нóчі — ні́ччю, пéвність — 
пéвності — пéвністю, рáдість — рáдості — рáдістю, 
вúселок — вúсілка, óсінь — óсені  — óсінню, (у) велúкому —  
(у) велúкім;
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б) гір — горá, ніг — ногá, осіб — осóба, слів — слóво, 
сіл — селó;

в) бáтьків — бáтькового, бáтькова; брáтів — 
брáтового, брáтова; Василíв — Василéвого, Василéва; 
ковалі́в — ковалéвого, ковалéва; Петрі́в — Петрóвого, 
Петрóва; шевці́в — шевцéвого, шевцéва;

г) Кáнів — Кáнева, Кúїв — Кúєва, Фáстів — Фáстова, 
Хáрків — Хáркова, Черні́гів — Черні́гова;

ґ) вівсá — овéс, вівця́ — овéць, вісь — óсі;
д) бі́йся — бою́ся, стій — стоя́ти;
е) вів, ві́вши — велá (вéсти); замі́в, замі́вши — 

замелá (замéсти); міг, мі́гши — мóжу (моглá, могтú); 
ніс, ні́сши  — несý (неслá, нестú); плів, плі́вши — плелá 
(плестú), а також ріс, рі́сши — рослá, ростú;

2) під час словотворення: будівнúк (пор. будóва), 
ві́льний (пор. вóля), кі́лля (пор. колá), підні́жжя (пор. ногá), 
подві́р’я (пор. дворá), робітнúк (пор. робóта); зі́лля (пор. 
зелéний), сільськúй (пор. селó) та ін.

О, Е, що не переходять в І

2. О, е не переходять в і в закритому складі за таких 
умов:

1) коли ці звуки вставні або випадні: вікнó — ві́кон, 
земля́ — земéль, кáзка — казóк, сóтня — сóтень; 
вúтер — вúтру, ві́тер — ві́тру, вогóнь — вогню́, день — 
дня, роздéр — розідрáти, смýток — смýтку, сон — сну, 
трáвень — трáвня.
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Примітка 1. У формах окремих слів о, е не випадають: лоб — 
лóба, мох — мóху, рот — рóта, лев — лéва.

Примітка 2. За аналогією до форм книжóк, казóк маємо о між 
приголосними в родовому множини й у деяких іншомовних словах: 
áрка — áрок, мáрка — мáрок, пáпка — пáпок тощо, але: парт, 
форм, сакль та ін.;

2) у групах -ор-, -ер-, -ов- між приголосними: торг — 
тóргу, хорт — хортá, смерть — смéрті, вовк — вóвка, 
шовк  — шóвку, але погі́рдний (пор. погóрда);

3) у групах із повноголоссям -оро-, -оло-, -ере-, а 
також -еле-: горóд, морóз, пóдорож, пóрох, стóрож; вóлос, 
сóлод; бéрег, пéред, сéред, чéрез; зéлень, пéлех, шéлест 
та ін., але: морі́г, оборі́г, порі́г, сморі́д;

4) у родовому відмінку множини іменників середнього 
роду на -енн(я): знáчень (знáчення), полóжень (полóження), 
твéрджень (твéрдження), твóрень (твóрення);

5) в абревіатурах і в похідних утвореннях: соцстрáх, 
соц стрáхівський, спецвúпуск, спецкóр, спецкóрівський, 
спец óдяг, торгфлóт та ін.;

6) у словах іншомовного походження: агронóм, 
інженéр, студéнт, том та ін.

Примітка. За аналогією до слів української мови, де є 
чергування о, е з і, таке чергування з’явилося й у деяких давно 
засвоєних словах іншомовного походження: Анті́н — Антóна, 
ґніт — ґнотá, кóлір — кóльору, Прóкі́п — Прóкóпа; курі́нь — 
куреня́, папі́р — папéру.
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