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Засвоєння вимови слів, які розрізняються місцем наголосу 

в українській і російській мовах 

Мільковська Тетяна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Ю. М. Тельпуховська 

 

Однією з умов правильного мовлення є дотримання норм наголошення.  

Словесний наголос – це виділення одного складу слова за допомогою 

артикуляційних засобів, властивих мові. Через певну близькість української та 

російської мов в українському мовленні учнів часто трапляються помилки в 

наголошенні слів, викликані впливом російської мови. Такі помилки 

називаються акцентологічними.   

І в українській, і в російській мовах наголос має однакові характеристики: 

1) він є силовим, або динамічним: наголошений склад у слові вимовляється з 

більшою силою, тобто сильнішим видихом струменя повітря, та виділяється 

більшою тривалістю; 2) вільним (нефіксованим): у різних словах він припадає 

на різні склади: сантиме'тр, а'нгел, грана'та; 3) рухомим: може 

переміщуватися в межах слова: по'ле — поля', бага'ж ‒ багаже'м, рука' ‒ ру'ки; 

4) і в російській, і в українській мовах є певна кількість слів, які мають 

подвійний наголос: по'милка – поми'лка, за'вжди ‒ завжди', та'кож ‒ тако'ж. 

Отже, теоретично наголос в українській і в російській мовах має однакові 

характеристики. Однак на практиці багато слів, які мають однаковий або 

схожий звуковий і буквений склад в цих двох мовах, наголошується по-

різному. Такі слова є небезпечними з точки зору інтерференції, бо часто їх 

вимовляють, наголошуючи за аналогією їхніх російських еквівалентів.  

Нами були проаналізовані підручники української мови для 1-4 класів 

шкіл з російською мовою навчання з метою визначення кількісного та якісного 

складу представлених там українських слів, що різняться місцем наголосу з 

відповідними російськими. 

Так, підручник для 1 класу містить тільки два таких слова: ве'рба (рос.) ‒ 

верба' (укр.), ба'бушка (рос.) – бабу'ся (укр.).  

У підручнику для 2 класу нами було вилучено 6 слів, що розрізняються 

місцем наголосу: до'чка (рос.) – дочка' (укр.), крапи'ва (рос.) – кропива' (укр.), 

оди'ннадцать (рос.) – одина'дцять (укр.), де'ревце (рос.) ‒ деревце' (укр.), 

четы'рнадцать (рос.) ‒ чотирна'дцять (укр.), оле'нь (рос.) ‒ о'лень (укр.). 

Підручник для 3 класу пропонує для засвоєння правильного наголошення 

9 таких слів: а'дрес (рос.) – адре'са (укр.), то'поль (рос.) ‒ топо'ля (укр.), оле'нь 

(рос.) ‒ о'лень (укр.), доска' (рос.) ‒ до'шка (укр.), ру'сло (рос.) ‒ русло' (укр.), 

ненави'деть (рос.) ‒ нена'видіти (укр.) та ін. 

У підручнику для 4 класу таких слів 6: посереди'не (рос.) – посере'дині 

(укр.), вчера' (рос.) – учо'ра (укр.), фа'ртук (рос.) ‒ фарту'х (укр.), ру'копись 

(рос.) ‒ руко'пис (укр.), про'сека (рос.) ‒ просі'ка (укр.), в середи'не – у сере'дині.  

Для засвоєння правильного наголошення таких слів методисти 

рекомендують використовувати прийом порівняння слів. Міжмовне порівняння 

допомагає глибше засвоїти як спільні, так і відмінні мовні явища, формує 

правильне наголошення слів обох мов. 


