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Спілкування державною й іноземними мовами є ключовими 

компетентностями Нової української школи. Відповідно до 

навчальних програм з іноземних мов «випускник основної школи – це 

патріот України, який знає її історію; носій української культури, який 

поважає  культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно 

спілкується державною мовою; володіє також рідною…й однією чи 

кількома іноземними мовами» [2: 4]. 

Тому на сучасному уроці англійської мови повинно звучати якісне 

українське мовлення, таке, що відповідає загальним ознакам культури 

мовлення і є правильним, різноманітним, виразним, ясним, чистим, 

стислим, доцільним. Правильність мовлення забезпечено його 

відповідністю мовним нормам: орфоепічним, акцентологічним, 

орфографічним, лексичним, граматичним, пунктуаційним, 

стилістичним. 

В орфоепічній діяльності важливо виразити ознаки власне 

українського мовлення: 

 завжди чітку вимову [а], [і], [у] та всіх наголошених 

голосних; наближення [еи], [ие], [оу] у слабкій 

(ненаголошеній) позиції: [жиґти] – [жиетґ:аґ], [сеґла] –           

[сеилоґ], [роґзум] – [роузуґмник]. 

 збереження дзвінкості приголосних у кінці складу: [каґзка], 

[сад], [мороґз], але повне оглушення у словах нігті 

[нґі′хт′і], кігті [к’іхт′і], легко [леґхко], вогко [воґхко], 

дьогтю [д′оґхт′у];  

 тверду вимову губних і приголосного [р] у кінці складу: 

[гоґлуб], [степ], [кров], [с′ім], [г’іркиґй]; шиплячих [ж], [ч], 



[ш], але м’яку перед [і]: [чоло] – [ч’іґл′ний], [н′іж] – 

[нож’іґ], [гроґшей] – [гроґш’і].   

 спрощення у групах приголосних: [см’ійеґц':а], [см’ійеґс':а], 

[приейіж:аґти], [ш’іс:оґт]. 

Звертаємо окрему увагу на розрізнення звуків [г] і [ґ]. Український 

правопис (§15) подає перелік слів із літерою ґ: загальновживаних 

(аґрус, ґава, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, ґеґати, ґедзь, ґелґотати, 

ґерґотати, ґерґотіти, ґиґнути, ґирлиґа, ґлей, ґніт  (у лампі), ґоґель-

моґель, ґрасувати, ґрати (іменник), ґратчастий, ґречний, ґрунт, ґудзик, 

ґуля, дзиґа) і діалектних (ґазда, ґандж, ґринджоли, джиґун, дзиґлик) та 

прізвищ Ґалаґан і Ґудзь за традицією [4].  

Важливо диференціювати вимову приголосних [г] і [ґ] для 

розрізнення лексичного значення слів у таких омонімічних парах: 

Гніт – «тиск, тягар, утиск, пригноблення» [1: 248] і ґніт – «стрічка 

або шнур, що використовується для горіння у деяких освітлювальних 

та нагрівальних приладах, для змащування чого-небудь» [1: 270].   

Грати – дієслово і ґрати – «переплетення металевих (зрідка 

дерев’яних) прутів, штаб, що використовується для загорожі» [1: 270]. 

Гулі – «веселе проведення часу; пара голубів; кликання голубів» [1: 

265] і ґулі – «заокруглені опуклості, нарости на тілі людини або 

тварини від запалення, удару» [1: 270]. 

Глей – «пластична глина (здебільшого гончарна) сизого, червоного та 

2н.. кольорів» [1: 244] і ґлей – «загуслий сік, що виступає на стовбурі 

деяких фруктових дерев» [1: 270]. 

Гречаний – «виготовлений із гречки» [1: 260] і ґречний – «шанобливо 

ввічливий у поводженні з людьми, чемний» [1: 270]. 

Не менш важливими нормами сучасної української мови є 

акцентологічні. Правильне наголошування слів викликає значні 

складнощі не тільки в дітей, але й у дорослих. Це зумовлено історико-

культурними умовами розвитку і функціонування нашої мови в різних 

регіонах країни, характером наголосу (вільний, рухомий), відсутністю 

єдиної загальнопедагогічної грамотності у школі. 

Пропонуємо словник нормативно наголошуваних слів, уживаних 

на уроці англійської мови: 



Іменники: Аркушик, видАння (місце і час), виданнЯ (обряд), 

вимОва, вимОга, вИпадок, вІрші, довІдник, завдАння, зАкладка (у 

книзі), кіломЕтр, крапкИ, дві крАпки, мерЕжа, облАднання 

(сукупність приладів), обладнАння (процес), ознАка, перЕпад, 

пОзначка, понЯття, УкраЇна, украЇнський, уподОбання, читАння. 

Іменники іншомовного походження: айвА, бАрмен, грЕйпфрут, 

жалюзІ, йогУрт, каталОг, лАсо (аркан), мАркетинг, піцЕрія, 

псевдонІм, фЕйсбук, фОльга, фОрзац. 

Прикметники: багаторазОвий, живопИсний, зрУчний, корИсний, 

кОсий, котрИй, новИй, пІдлітковий, страшнИй, текстовИй, тонкИй, 

яснИй.  

Числівники: вісімдесЯт, одинАдцять, чотирнАдцять, сімдесЯт. 

Дієслова: брестИ, везтИ, вестИ, местИ, розповістИ. 

Прислівники: горІлиць, долІлиць, натщЕсерце,обІруч, хвАцько. 

Слова з подвійним наголосом (без зміни лексичного значення 

слова): апОстрОф, бАйдУже, веснЯнИй, зАвждИ, рАкУрс, пОмИлка, 

стАрІти, тАкОж, УсмІшка [3]. 

Важлива складова уроку англійської мови – якісний переклад 

українською, що ґрунтується на лексичних і граматичних нормах 

сучасної української літературної мови. 

Під час перекладу  потрібно пам’ятати, що український варіант має 

бути якісним: об’єктивним, точним, правдивим, грамотним, 

милозвучним.  Тому потрібно уникати кальок, суржику, тавтології, 

плеоназму, порушення лексичної сполучуваності, недоречного 

вживання паронімів, неточного вживання фразеологізмів як типових 

лексичних помилок, представлених у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Англійською 
Українською  

НЕправильно Правильно  

Enjoy your meal! 

(Bon appetit!) 
Приємного апетиту! Смачного! 

То do work Робити роботу  Виконувати роботу 

My own choice Мій власний вибір 
Мій вибір; 

власний вибір 

Effective method Ефектний метод Ефективний метод 



Effective appearance Ефективна поява Ефектна поява 
 

Однією  зі «слабких» граматичних категорій є рід незмінюваних 

іменників. Так, перекладаючи з іноземної мови, важливо правильно 

визначити родове закінчення слова в українській мові: 

 іменники-істоти – відповідно до статі (little Suzy – маленька 

Сьюзі, little Jeremy – маленький Джеремі, little puppy – 

маленьке цуценя); 

 чоловічий рід – назви тварин (interesting pony – цікавий поні, 

bright flamingo – яскравий фламінго), вітрів (terrible tornado – 

жахливий торнадо), страв (hot BBQ – гарячий барбекю); 

 жіночий рід – назви риб (dangerous fugue – небезпечна фугу), 

мов (ancient Hindi – давня гінді), страв і продуктів (delicious 

salami – смачна салямі, fresh kohlrabi – свіжа кольрабі); 

 середній рід – назви рослин і плодів (ripe avocado – стигле 

авокадо, favorite mango – улюблене манго), страв (vegetable 

rago – овочеве рагу, cheese canapйs – сирне канапе), убрань 

(new kimono – нове кімоно, yellow sari – жовте сарі). 

Родову приналежність окремих незмінюваних іменників 

визначаємо в контексті речення. Наприклад: Emily has a wonderful 

soprano – Емілі має чудове сопрано (голос); Emily is a wonderful 

soprano –  Емілі є чудовою сопрано (співачкою). 

Інша «слабка» граматична категорія – активні дієприкметники. 

Помилково їх калькують, забуваючи, що не від кожного дієслова в 

українській мові можна утворити  дієприкметники на -уч- (-юч-), -ач- 

(-яч-). Так, нормативними варіантами перекладу англомовних 

словосполучень будуть такі: 

Working parents – працюючі батьки; 

shining eyes – сяючі очі; 

loving granny – любляча (люб’яча) бабуся; 

burning sun – палюче сонце; 

healing power – цілюща сила. 

Натомість сполуки reading pupil, walking man, dreaming teacher, 

sitting place, leading class не можна перекласти буквально. Доречно 

застосувати прикладку або описовий зворот, як наведено в таблиці 2. 



Таблиця 2 

Англійською 
Українською  

НЕправильно Правильно  

Reading pupil Читаючий учень 
Учень-читач; 

Учень, що читає 

Walking man Ідучий чоловік 
Чоловік-пішохід; 

Чоловік, що йде 

Dreaming teacher Мріючий учитель 
Учитель-мрійник; 

Учитель, що мріє 

Sitting place Сидяче місце Місце для сидіння 

Leading class Лідируючий клас 
Клас-лідер; 

Клас, що лідирує 

Сleaning agent Чистячий засіб 
Засіб для чищення; 

Очисний засіб 
 

Отже, сучасний урок англійської мови повинен забезпечувати 

якісне функціонування української мови як державної, адже в такий 

спосіб ми популяризуємо нашу країну у світі, реалізуємо готовність 

до міжкультурного діалогу. 
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