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Ритм — неодмінна ознака життя, його відчуваємо скрізь — і в природі, і в суспільстві. День 
змінюється ніччю, зима — весною, потім приходить літо, осінь і знову зима... Ритмічно 
відлічує секунди годинник, ритмічно працює мотор машини, ритмічно б’ється серце людини. 
Ритм — це послідовна періодична зміна одного процесу іншим, рівномірне чергування 
певних елементів. Людина вивчає природні ритми, пізнаючи, моделює їх. 

Найчастіше словом «ритм» користуються в музиці. Музичний ритм — це рівномірне 
чергування звуків та пауз. 

Мові, як і музиці, також властивий ритм. Мовний ритм відчуваємо у зв’язній розповіді, 
при читанні тексту. Людина не може вимовляти зв’язані в слова звуки без перерви, вона 
неодмінно робить паузу після певної кількості вимовлених звуків. 

Речення складається з окремих слів, повнозначних і допоміжних, що спільно виражають 
думку. Якби слова в реченні вимовлялися послідовно одне за одним з короткою паузою після 
кожного з них, то це було б називання окремих слів або їх перелік. Думка, висловлена в 
реченні, передається за допомогою різних інтонаційних засобів — підвищенням і зниженням 
тону на певних словах, швидшим і повільнішим звучанням, виділенням окремих слів тощо. 

Як одне ціле, без перерви, ми вимовляємо групи слів. Такі частини тексту 
відокремлюються одна від одної паузами. 

Кожна мова має свій ритм. В одних мовах проміжок звучання між двома паузами 
довший, в інших — коротший. Носії однієї мови встигають вимовляти між паузами більшу 
кількість звуків, іншої — меншу. Це природний ритм, характерний для кожної мови. 
Вченими-фонетистами підраховано, що звичайний ритм мовлення в слов’янських мовах 
становить 8-11 складів між паузами. Слово з більшою кількістю складів не «розривається». 
За плавним звучанням української мови паузи можуть іноді ніби «ховатися», як, напр., у 
реченні: «Красивий, новий, білосніжний палац потопав у цвітінні весняного саду». 

Читаючи текст, ми можемо змінювати ритм, зокрема продовжувати паузи, щоб звернути 
особливу увагу на якесь слово. При цьому багато також залежить від розділових знаків. 
Розділові знаки і відповідно паузи впливають на зміст висловленої думки пор.: 

1) Прослухавши текст кілька разів, я намагався його переказати.  
Прослухавши текст, кілька разів я намагався його переказати. 
2) Бригада, створена з молодих виробничників у кінці минулого року, завоювала 

першість. 
Бригада, створена з молодих виробничників, у кінці минулого року завоювала першість. 
3) Директор заводу, начальник зміни, перевіряючий товариш з групи народного 

контролю зайшли в цех. 
Директор заводу, начальник зміни, перевіряючий, товариш з групи народного контролю 

зайшли в цех. 
Звичайно без паузи вимовляється слово і підсилювально-видільна частка, що вживається 

з ним. Якщо частка виділяє інше слово, то змінюється й зміст речення: Діти / навіть 
купалися. Діти навіть / купалися.  

Особливої уваги до паузи як сигналу змістової єдності вимагає віршована мова. 
Трапляється, що на межі рядків слова вимовляються без паузи, а в середині рядка потрібна 
тривала пауза, напр.: 

Тиша в морі... ледве-ледве  
Колихає море хвилі,  
Не колишуться од вітру  
На човнах вітрила білі  

(Леся Українка). 
З неба голубої миски  
Ллється спека... Золотою  



Йду травою, як водою,  
Коники з-під ніг — як бризьки  

(Д. Павличко). 
Мохнатий джміль із будяків червоних  
Спиває мед. Як соковито й повно  
Гуде і стелеться понад землею  
Ясного полудня віолончель 

(М. Рильський). 
Для точного вираження думки важливо правильно розставити паузи, вибрати ритм та 

інтонацію мовлення. 
 


