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Ще в античному світі приділяли увагу милозвучності мови. Афіняни задумувались над 
силою і красою мовленого слова, групували слова за характером їх звучання і 
музикальності, а славетний римський оратор Ціцерон говорив, що від мови повинен 
«зазнавати насолоди слух». 

Бо ж мова, як найважливіший засіб людських стосунків, не лише передає думки й 
почуття, створює уявні образи. Їй як фізичній реальності властиві й певні акустичні якості. 

З поняттям мови пов’язане поняття краси. Проте «єдиного критерію краси, позитивних 
ознак мови, серед них і чисто зовнішніх, — зауважує М. А. Жовтобрюх, — не існує. Одним 
мовам надає привабливості їх граматична стрункість, іншим — ясна будова слів чи 
своєрідна акустичність приголосних або голосних тощо»1. 

Яскраво вираженою ознакою естетики української мови є евфонічність, тобто саме 
привабливий акустичний лад її. Чи це розмовна або й розмовно-побутова мова, художньо-
епічна розповідь чи пейзажний опис, художньо-психологічна характеристика чи емоційно 
схвильоване мовлення, публіцистичний виступ чи ділова документація, або навіть 
приватний лист — скрізь однаковою мірою діє закон милозвучності. Він проявляє себе, 
коли ми говоримо і коли пишемо. І його родовід, безперечно, починається в живому 
мовленні народу. 

Краса звучання мови полягає насамперед у злагодженості звуків, звукосполучень і цілого 
мовного потоку2, в ретельному униканні важкого для вимови і неприємного для слуху 
скупчення звуків. 

Які ж струмки вбирає в себе та течія, що називається милозвучністю української мови? 
Які фонетичні елементи створюють її? 

Тут передусім треба вказати на евфонічне чергування звуків. Загальновідомо, що для 
надання українській мові милозвучності прийменники у, в, сполучники і, й, початкові звуки 
у, в та і, й чергуються: у з в, і з й. Після слова, яке закінчується на голосний, вживаються 
приголосні в та й, за винятком тих випадків, коли після прийменника в і сполучника й слова 
починаються цими самими звуками. 

Якщо ж кінцевий попереднього слова приголосний, то далі йдуть у та і. На початку 
речення частіше вживається варіантний у, але при умові, якщо наступне слово починається з 
приголосного або коли на приголосний закінчується останнє слово попереднього речення. 
Абзац розпочинається також здебільшого варіантним у. На початку речення та після 
розділового знака вживається сполучник і. 

Ця фонетична закономірність виробилась багаторічною мовною практикою народу і 
закріплена «Українським правописом» (1960). 

Погляньмо, чи завжди і послідовно в мові наших газет, наукової і суспільно-політичної 
літератури та ділової документації дотримуються такого евфонічного чергування звуків, чи 
завжди зважають на відповідні правописні настанови. 

Наведемо лише невеличкий перелік прикладів: «На період жнив в (замість у) 
господарстві потурбувалися про все необхідне для забезпечення потреб механізаторів»; 
«Сільська Рада подбала, щоб всі (замість «усі») оселі були обнесені штахетником»; 
«...виростили в цьому році високий врожай (замість «урожай»); «Останнім часом 
україністика у (замість в) зарубіжних університетах активізується»; «Добротвір — місто 
енергетиків. В (замість у) ньому працює велика електростанція...»; «Світова література знає 
декілька систем віршування, що закріпились в (замість у) національній літературі того чи 
іншого народу» (з газети). 

                                                           
1 М. А. Жовтобрюх. Слово мовлене. К., 1969, стор. 31—32. 
2 У цьому випадку до уваги беремо найхарактерніші вияви милозвучності загальнонародної мови. В 
художньому ж мовленні є спеціальні засоби милозвучності. Це — алітерація, асонанс, ритм, рима (у віршах), 
стопи в ритмізованій мові. 



Або: «Тут висловлено і (замість й) інші міркування»; «Це нова соціалістична спільність 
людей — радянський народ, з його характером й (замість і) культурою»; «...не ідеться 
(замість «йдеться») про те, щоб...»; «Паніка і (замість й) розгубленість охопили валютний 
ринок» (з газети). 

У наведених фразах і зворотах допущено важкий для вимови збіг голосних або 
приголосних, не використовуються варіантні в—у, і—й, вибір яких має залежати від 
попереднього та наступного звуків. Такі огріхи — правописні, а заодно й стилістичні, — 
подибуємо часто на шпальтах газет і журналів та сторінках деяких книжок. 

Існують також деякі відхилення від узвичаєного чергування названих звуків. Це буває 
тоді, коли акустичний малюнок фрази до деякої міри залежить від змістового навантаження 
певних слів чи словосполук. Отож, якщо це навантаження особливо велике, перед такими 
словами і словосполуками — для підкреслення значимості висловленого — в живій мові 
народу робиться пауза (її, зрозуміло, треба відображати і в писемних текстах). Коли ж їм 
передує прийменник у (в), то, ясна річ, паузу робить виразнішою лише голосний. Напр.: 
«Смисл життя у праці»; «Наші думи спрямовані у майбутнє». Триваліші зупинки, тобто 
яскраво виражені паузи, мають Місце і на межі двох віддалених чи, на перший погляд, 
навіть несумісних понять, як, приміром, у висловленні: «Пісня у металі». Хоч у цих 
ситуаціях і порушується узвичаєний принцип чергування звуків, але це не завдає шкоди 
фонетичній злагодженості. Тут сама пауза, яку увиразнює варіантний звук, є елементом 
звукової гармонії, своєрідним засобом евфонічності. Перевага варіантному у надається 
також у заголовках книг, брошур, статей, тому що такі формулювання вимовляються 
повільно, карбовано, адже в них кожне слово має велике значення, як ось: «Наука у боротьбі 
за довголіття»; «Посланці Росії у Таджикистані», «Суфікси у назвах осіб». 

Відхилення в чергуванні і — й пов’язані з особливостями інтонації переліку в реченнях, 
до складу яких входять однорідні члени. Ця інтонація залежить від змістової спорідненості 
перелічуваних понять. Так, у темпі вимовляння нема помітного перепаду між словами, дещо 
близькими за значенням, а тому й сполучники і та й, що з’єднують ці слова, вживаються 
згідно з загальним принципом чергування їх: «вдумливо й уважно»; «річки й озера», 
«єдність і дружба». Натомість однорідні члени, які називають поняття віддаленіші, 
переважно з’єднуються сполучником і, бо між такими словами виразніше затримується рух 
інтонації. Пор.: «Найкращих із кращих послали до Києва юнаки і дівчата нашої країни на 
фестиваль дружби радянської і болгарської молоді» (з газети). Так само і в заголовках 
здебільшого вживається сполучник і (аналогічно до прийменника у): «Роль рідної мови у 
розвитку освіти і культури народу»; «Слово і термін» та ін. 

У евфонічній структурі мовлення неабияку роль відіграє, також чергування варіантних 
прийменників з — із— зі, що має на меті уникнути важких для вимови звукосполучень або 
збігу тих самих звуків. Однак цієї можливості в писемних текстах інколи не 
використовують, напр.: «Члени гуртка ознайомили письменників з (треба із) своєю 
творчістю»; «...фрагменти сторінок з (треба із) слов’янських першодруків»; «Надіслали 
привітання з (треба зі або із) святом»; «боротьба з (треба зі або із) стихією» (з газети). 

Належна організація сусідніх звуків — це лише частковий прояв милозвучності 
української мови. А є й багато інших засобів, якими досягається евфонічність мовлення. 
Серед них, зокрема, звукова організація в межах словосполук та цілих фраз. Приємна для 
слуху фонетична будова цих мовних відрізків у першу чергу передбачає уникання 
повторності. Йдеться про такі повторення слів, складів, звукосполучень, а то й окремих 
звуків, які порушують фонетичну злагодженість мовного потоку. 

Свого часу І. Г. Чередниченко наголошував на тому, що «погане враження справляє 
настирливе звучання у контексті повторюваних фонетичних елементів, які не мають ні 
смислового, ні художнього виправдання»3. Проте, як відомо, повторення буває і спеціальним 
експресивним прийомом, мета якого — зосередити увагу на повторюваних словах і, тим 
самим, зробити переконливішою думку або чіткіше змалювати образ (пор. синтаксичні 
                                                           
3 І. Г. Чередниченко. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови, К., 1962, стор. 216. 



повтори, звукові повтори у віршованій мові). Повторність, яка не відіграє стилістичної ролі, 
є свідченням мовної невправності. Огріхи такого типу зустрічаються як у писемному, так і в 
усному мовленні. 

Приміром, навіщо в реченні «Для школярів влаштовуються екскурсії на виробничі 
ділянки, влаштовуються зустрічі з ветеранами праці» повторювати слово «влаштовуються»? 
Тут мовлення експресивно нейтральне, а тому й повторювати слово нема потреби. Часто 
шкодять милозвучності вислову недоречні повторення займенників я, він, ми. Наприклад, у 
контексті: «Ось скульптура захисника Вітчизни. У воїна залізний меч, на нього він 
опирається своїми сильними руками, якими він колись держав кермо трактора» — 
займенник він, очевидно, повторений помилково. Взагалі милозвучність вимагає не вживати 
в мові тих самих слів на близькій відстані. При цій нагоді варто зазначити, що Флобер і 
Мопассан радили не ставити в тексті однакових слів ближче, ніж на 200 рядків. 

Належне фонетичне оформлення словосполуки або фрази не допускає і застосування 
однокореневих слів (якщо це, знов-таки, не є стилістичним прийомом), напр.: «Праця різних 
трудівників розрізняється за якістю»; «Промовистою мовою плаката»; «Можливо, ви 
зможете це пояснити»; «зображено образ»; «письменник написав...» тощо. 

Руйнує мелодичний малюнок висловлення повторність однакових складів чи 
звукосполучень, якщо вони розташовані на стику слів або взагалі близько одне від одного. 
Напр.: «Щаслива юнь збирається біля клубу і плете квіти в вінок з колоссям жита та 
пшениці», «Кінець кінцем, це утруднює сприйняття його віршів...». Щоб уникнути 
однакових складів у словосполученні «Господарчі речі», можна сказати «Господарські речі» 
або «Господарчі товари». Буває, що однаково закінчується кілька однорідних членів 
речення. При такій граматичній організації повтор не сприймається як мовний недогляд: 
«Проміння місяця ламалося в хвилях, блищало, миготіло і рябіло»; «Колгоспи не можуть 
розвиватися без постійного розширення своїх виробничих, страхових, культурно-побутових 
фондів». Аналогічне явище і з однорідними членами, які починаються тим самим 
звукосполученням: «Заспівали, защебетали пташки». Але при інших граматичних зв’язках 
між суміжними словами однакова кінцівка або однаковий початок цих слів справляє 
неевфонічне враження, як ось: «питання виховання молоді», «закономірні зауваження» і т. 
ін. 

Стилістично-евфонічне опрацювання нехудожнього тексту пов’язане з урівноваженням 
голосних і приголосних звуків у висловленні. Звичайно, висловлення не може обійтися без 
повторення звуків, бо їх у мові не так уже й багато. Але, разом із тим, внутрішні закони мови 
певною мірою і обмежують повторність. Очевидно, важливу роль відіграє тут позиція звука. 
Найбільш «чутливими» щодо повторів є початок і кінець слова, початок синтагми, а також 
проклітики4 і подекуди енклітики5. Крім того, має значення граматична організація слів і 
частково — акустичні властивості звука. 

Легко помітити, як шкодить милозвучності фрази часта повторюваність не лише 
звукосполуки, а й окремого звука на початку слів, що не є однорідними членами речення. 
Уникнути повторів особливо зручно, коли є варіантні звуки. Зокрема, тенденцію настирливо 
повторюватись мають у, в, і, й, адже вони виступають і в ролі службових слів. До того ж 
серед усіх прийменників найбільш поширені в українській мові саме у, в6, а серед 
сполучників — і, й7. Щоб запобігти надмірній повторності цих звуків, доводиться 
відхилятись від узвичаєного чергування. Наприклад, речення «В сучасному йому 
літературному житті С. Пилипенко брав активну участь» звучить краще, ніж коли б 
прийменник в замінити паралельним у (незважаючи на те, що це початок речення і наступне 

                                                           
4 Проклітика — ненаголошене слово, яке об’єднується з наступним наголошеним. 
5 Енклітика — позбавлене власного наголосу слово, що стоїть після наголошеного і утворює з ним одну 
акцентуаційну одиницю. 
6 Див.: «Сучасна українська літературна мова. Морфологія. За загальною ред. акад. АН УРСР І.К. Білодіда. − К., 
1969, стор. 476. 
7 Там же, стор. 516. 



слово починається з приголосної), бо звук у і без того часто повторюється: в кінці та на 
початку слова він виступає п’ять, а всього в реченні — сім разів8. 
Мабуть, і в формулюванні «знання та праця», де а виступає у п’яти суміжних складах, не 

все гаразд із погляду евфонічності. Хоч а належить до тих звуків, які в нашій мові 
функціонують дуже часто, проте, на нашу думку, більш вдалим був би варіант «Знання і 
праця». 

У деяких позиціях звертає на себе увагу немилозвучна повторність приголосних — 
носових, сонорних, шиплячих тощо. 

Зокрема, відчутно порушує звукову будову вислову дзвінкий фрикативний ж, якщо ним 
починається або закінчується кілька слів, близько розташованих одне від одного, або коли 
він становить енклітичну частку біля якогось із них: «Жінка жалісно поглянула»; «Мені ж 
доведеться також туди поїхати» та ін. 

Той, хто пише, завжди має дбати про звукове сприймання мови, зважати не тільки на 
зміст, а й на форму вислову. 
 

                                                           
8 Правила чергування у – в, і – й, як справедливо зауважує М. М. Пилинський, залежність цього чергування від 
інших факторів, крім звукових оточень, і навіть залежність від самого звукового оточення чомусь майже не 
привертали уваги наших дослідників фонетистів і фонологів (див., ж. Мовознавство», 1971, № 5, стор. 86). 
Отже, зважаючи на те, що в «Правописі» розглядається фонетичне чергування у – в, і – й без урахування 
стилістики фрази, варто було б детальніше вивчити і уточнити цю правописну норму, що зокрема, зроблено у 
вузівському «Курсі сучасної української літературної мови», в праці М.А. Жовтобрюха «Слово мовлене» (К., 
1969), у зазначеній статті М.М. Пилинського, в «Нарисах із загальної стилістики сучасної української мови» І. 
Г. Чередниченка (К., 1962) та ін. 


