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ТВОРЧ1 МОЖЛИВОСТ1 
УКРАШСЬКО! АБЕТКИ З ТЕКСТ1В,

ДЕ ВС1 СЛОВА НА ОДНУ Л1ТЕРУ

В статтi йдеться про творчi можливостi «Украгнськог абетки з текстiв, де 
eci слова —  на одну лтеру», представлент у  мережi Фейсбук. Матерiали вiртуаль- 
ног стортки стали основою потбника «Абетковий дивограй: тавтограми, монофо- 
ни...». Це колективна праця, котра поеднала в собi твори однойменног стльноти й 
користувачiв Всесвтньог мережi. Матерiали стортки i потбника доцыьно викори- 
стовувати в освтньому процет для збагачення словникового запасу, полтшення 
ораторськог майстерностi й розвитку мови та мовлення.

ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УКРАИНСКОГО АЛФАВИТА ДЛЯ ТЕК
СТОВ, ГДЕ ВСЕ СЛОВА НА ОДНУ БУКВУ

В статье говорится о творческих возможностях «Украгнськог абетки з 
текстiв, де вт слова —  на одну лтеру» в сети Фейсбук. Материалы виртуальной 
страницы стали основой пособия «Абетковий дивограй: тавтограми, монофони... ». 
Это коллективный труд, объединивший произведения одноименного сообщества и 
пользователей Всемирной сети. Материалы страницы и пособия целесообразно ис
пользовать в образовательном процессе для обогащения словарного запаса, улучше
ния ораторского мастерства и развития речи.

UKRAINIAN ALPHABET FOR TEXTS, WHERE ALL WORDS IN ONE LETTER
The article shows the creative possibilities o f «Ukrainian Alphabet for texts, where 

all words in one letter» on Facebook. The materials o f the virtual page became the basis o f 
the handbook «Абетковий дивограй: тавтограми, монофони...». This is a collective 
work that brings together the works o f the community o f the same name and the users o f the 
World Wide Web. The materials o f the page and manuals are purposefully used in the edu
cational process to enrich vocabulary, improve oratorical skills and develop speech.

Навчально-методичний пошбник «АБЕТКОВИЙ ДИВОГРАЙ: тавтогра
ми, монофони...» — це колективна праця, котра поеднала в co6i твори одной- 
менно! стльноти й користувачiв Всесвггньо! мереже 1дея створити УКРА1Н-
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СЬКУ АБЕТКУ, де тексти на кожну букву складались би 3i ^ íb на одну лггеру, 
народилася у Микола1вському обласному шститул тслядипломно! педагопч- 
но1 освiти. Iнiцiатива викликала неабиякий iнтерес (https://www.facebook.com/ 
groups/1640075546056506/?fref=nf). Подiбнi тексти потрiбнi для полiпшення 
вимови, набуття власного стилю мови, полшшення власного мовлення.

До вiртуального колективу авторiв долучилися представники з рiзних 
регiонiв Украши й поза и меж. До старшого поколiння творщв вiртуальноi 
Абетки — украшських педагогiв-новаторiв (Ольга Сирота, Ольга Криворотен- 
ко, Наталя Немировська. Людмила Малюта, Галина Запорожченко, Наталiя 
Фокiна) — долучалася унiкальна творча молодь. От тшьки кiлька iмен — Лiлiя 
Прозорова, Л ш я Майборода, Снiжана Бутко (Тимченко), Олена Жигайло, 
Наталя Запольська... Ольга Криворотенко, наприклад, надiслала iнформацiю i 
тексти сво1х колег — учителiв украшсько! мови та лiтератури з Донецько! об- 
ластi Тетяни Лггвшово! та Олени Янченко.

У прикладах Абетки переважають тексти, створенi техшками монофону й 
тавтограми. Монофон (в(д грец. monos — «один единий» та phone — «звук») — 
коротка орипнальна розповiдь, кожне слово яко1 починаеться з однакового звуку 
(лггери), що обираеться за бажанням автора монофону. Його рiзновидом е тавто- 
грама — вiрш, уш рядки якого починаються однiею й пею самою буквою. Моно
фон пишеться на певну тему, це не просто набiр речень, рiзних за змiстом й мае 
нараховувати не менше, нiж сто ctíb (для початкiвцiв) лише на один конкретний 
звук, використання штттих звукiв забороняеться; службовi слова можуть починати- 
ся на будь-якi звуки, але повиннi бути односкладовими (або двоскладов^. Напри
клад «в», «у», «на», «до», «поряд», «i», «та» тощо; слова, що використовуються в 
текст монофону декiлька разiв враховуються в юльюсному спiввiдношеннi тшьки 
один раз (це при визначенш кiлькостi ctíb). Монофон сприяе розвитку вiдчуття 
ритму, розширюе словниковий запас, систематизуе слова за звучанням, кла- 
сифiкуе за аналопею [http://blogonika.ru/tehniki-razvitiya-rechi/].

Тавтогр^ма (вiд грец. xahxó «те саме» + y p á ^ a  «буква») — лiтературна 
форма: текст, в с  слова якого починаються з одше! i тiеi ж букви. Частш е 
зустрiчаеться в поезп, проте таю тексти вiдомi й у прозк Зазвичай, носить про- 
вий, жартвливий характер. 1х часто зустрiчають у лiтературi для дiтей, з педа- 
гогiки. Вiдомi тавтограми серед дитячих вiршiв, часто у виглядi скоромовок: - 
Пилип прилип, прилип Пилип. Пилип плаче. Пилип пошяв просо, Просо по- 
спiло, Пташки прилетши, Просо поши; — Побшя Прокопа паляницi пекла; — 
Поля поле поливае, поле й переполюе.

Тавтограми, як i монофони, здатш емоцшно полшшити мову, ширити 
словниковий запас i допомогти авторовi вщчути смак свободи творчостi.
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Наприклад, Bapiaffra використання монофонiв: 1) читання текслв, бажано -  
вголос, тодi досягаеться максимальний ефект; 2) написання власних монофошв, 
що також досить ефективно [1]. До тавтограм звертались pi3rn автори. Серед 
них е таю, котpi працюють i3 тавтограмою систематично. Вражають i змiстом, i 
обсягом, i словниковим наповненням тексти вчительки Любовi Сердунич i3 
Хмельниччини.

Майже повнiстю створено поетичну Абетку з текспв, де всi слова на 
кожну лiтеpу Нaтaлi Nataliya Hammouda, теpнопiльчaнки з Тунiсу. От один i3 !! 
текстiв: БУКВА «З».

Замтала зима заметЫ, завивали завИ завихри,
ЗасипАла замети-завади. Загребла, загорнула, загай.
Заховала, змотала-згм»яла, заслонила замерзлим заггр»ям,
Закувала заснгжену землю заствала : »Засни, засинай».

Засвтилисъ засргблено зверху забудови зненацъка знищш.
Задзвенши закохат зор1. Заблищали, заграли, зтшлисъ,
Закружляли... застигли... змовчали, захмелш, згорш, зтлш,
Задивившисъ замргяно-згубно, загскрилися, знов зайнялисъ...
Збipочкa Нши Багнюк (Лша Вересень) «Словоцвтв дивний свгг» мштить 

дев'ять пейзажних, психолопчних i фiлософських етюдiв, в яких кожне слово 
починаеться на одну лггеру. До речу пaнi Нiнa «образилась» за букву «Ь», з яко! 
не починаються слова в укра!нськш мовi, i написала: «Не претендую нi на що. 
Просто подумала: можливо, ця лггера також мае шанс?» Запропонувала текст, 
який може стати поштовхом до ново! мовно! гри — писати тексти, де в с  слова 
заюнчуються на одну лiтеpу.

СУТЬ В1ДНАЙД1ТЬ 
МимохщЬ, мимохiтЬ 
БiлЬ столiтЬ днесЬ хpaнiтЬ,
GднiстЬ, вipнiстЬ бережггЬ,
СутЬ, мiцЬ вiднaйдiтЬ!

ЛiнЬ-бaйдужiстЬ гетЬ женiтЬ!
ЮнЬ знaнЬ-умiнЬ учiтЬ,
МитЬ натхненЬ ловитЬ сштш'тЬ.
ЛишенЬ любiтЬ, твоpiтЬ, пишiтЬ!
© Лша ВЕРЕСЕНЬ (Нша БАГНЮК)

Видання не тшьки вiдтвоpюе наявний лексичний запас aвтоpiв, а й шюст- 
руе багатство укра!нсько! мови, представляе авторсью новотвори, стае поштов
хом для розвитку словотворчост учaсникiв укра!номовно! спшьноти.
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До творщв текслв — лiтераторiв, бiблiотекарiв, учителiв, просто люби- 
телiв Слова — долучилися дiти — Шапран Анастасiя, Якубовська Ольга, Ново- 
хотько Анна Вони — учениц ученицi 8 А класу Новоград-Волинсько! ЗОШ 
№ 2 з Житомирщини. Смак до тако! мовотворчостi прищепила !м вчителька 
1рина Рожок, теж автор пошбника. Отже, колективний «дитячий» твiр:

СЕРЕДА
Съогоднг середа. Сашко, син Сан-Санича, скликав свогх сус1д1в сомгв 

святкувати свято. Сусгди Сашка спочатку сумнгвалисъ. Соми сидгли. Сонце 
сгдало. Сашко сумував. Сусгд Сан-Санича сом Семен спгвчував Сашковг, схо- 
пившисъ, спонукав сусгдгв святкувати. Сгм сомгв сидгли, святкуючи свято: 
Сан-Санич, Семен, Сашко, Степан, Серг1й, Святослав, Святогор. Святковий 
стгл складав Сашко — сосиски, сушг, сухофрукти, сливовий сироп, суп, сгк, са
лат, солодощг. Сгм сомгв споглядали Сашковий сад. Степан, спочиваючи, сопгв, 
Серггй съорбав сливовий сироп, Святогор спгвав серенаду, Святослав складав 
сонет . Сгмом сомам сподобалосъ святкувати свято!

Тексти, виконаш у формi рiзних техшк, створюються школи як мовш 
Яри, !х використовують на курсах тдвищення акторсько! майстерност для 
вивчення техшк розвитку мови, при навчанш студенев творчих i педагопчних 
професш. Вони полшшують дикщю i вимову, розширюють словниковий запас, 
формують стиль мовця, розсувають горизонти ораторсько! майстерност й 
сприяють розвитковi мови та мовлення. Проте цiкавi й iншi технiки. Прошюст- 
руемо кiлька з них.

Брахжолон — всi рядки з одного складу. Це — типово футуристичш за 
поетикою тексти. Як приклад мовно! гри вчителька початкових клашв Олена 
Жигайло створила брахжолон на лiтеру «В»:

Вш
Весь
Шк
Всм
Шз
В1ск.
Вш
Вдень,
В тч
Шз
Все
В1з.

Були випадки, коли текст, представлений автором коментувався учасни- 
ками сшльноти у такiй спосiб, що вш слова у коментарi теж були на одну лгге- 
ру. Так, «оповщка для дiтей» учительки початкових клашв Туркiвсько! школи
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№ 1 Львiвськоi обл. Тетяни Гребенюк з використанням коментарiв колег до 
тексту став оповщкою для дорослих. Вщредагована, вдосконалена влучними 
веселими висловлюваннями, «перчинками» вщ Lesja Basha, Катерини Кшянчук, 
Татяни Чернышенко, Nataliia Mavdryk колективна жартiвлива оповiдка мае у 
пошбнику такий вигляд:

ВАРЧИН1 ВИШНЕВ1 ВАРЕНИКИ (оповщка для дорослих)
Вгвторкового вечора Василева Варка варила вишневг вареники. Вмгло 

вимшувала, виствувала, вилтляла велит вареники, вкладаючи вишнг...
Василь вигулювався вулицею, вгледгв Варчине вгкно...
Варилися вареники... варилися... Вийняла Варка вареники, виклала висту- 

дитися.. Вхопив Василь великого вишневого вареника, виб1г, втгк... Варка взяла 
вареху, вхопила Василя, вибила, вгдгбрала вареник. «Вибитий» Василь втгкав 
воротами... Василь верещав, вибачався... Вмовив Варку вгддати вареника.

Весела Варка вгддала Василевг вечеряти в с  вареники. Василь Варку вели
чав, вихваляв... Вшв в с  вареники, визбирав вишт, вимастив вишнями вуса, ви- 
терся...

Ввечерг вдягнулися, вийшли вулицею вдвох вигулятися.. Виршив Василь 
висватати Варку. Варка верещала, вселилася вгд Василевог витгвки...

Вусами викрученими всмгхався Варц Володька, варениюв вистачало 
вам... Варка — вигадлива... Варка — вибаглива... Вередлива Варка вибрала Во- 
лодьку. Володька — втськовий. Василь — ветеринар...

Василь Володьку вислгдив, вгдлупцював. Варку вгдгбрав! Володька втгк в 
ВЫницю. В Вгнницг Володька вислгдив Вальку. Валька вабить вс1х великими вух- 
ами. Велик вуха — вада. В с  величають вухатою. Варто виправити ваду, 
вргзати вуха... Володька влюбився, вженився... Володька — везучий, вухата 
Валька — везуча. Вдало вгдгуляли вечгрку. Вирощують виноград, виробляють 
вино, випивають вишнячок, вимшують вЫегрет. Вигодували веприка. Весе- 
ляться!!!!! Вродили Втьку, Ваську, Вгронгку, Василину, Вталгя, Вадима, Ва- 
лергя. Все виннг вишневг вареники...

...Василь Варку вицшовував)) Висватав Василь Варку, Вгдгуляли веСлля... 
В с  веселилися, виствували, витанцьовували... Василь волею володгв. ВЫ Варку 
вимагав вечора витримати. Вдалий веселий веСльний вечгр! Вночг Василь Варцг 
вичитував власнг вгршг...

Варка вранцг встала весела, вихваляла Василя.
Варка — вража вгдданиця))))
Всьому виннг вишневг вареники! Вареники всюди, всякчас вСм втгху 

вгють. Вдалих вам вСм веселих вечоргв!!! Варть вишневг вареники!!! Варто!

118



специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве

Не залишився без уваги i текст-жарт «Оцшка» вщ учительки украшсько! 
мови та лiтератури Ольги Криворотенко з Дншропетровщини:

ОЦ1НКА
Ользг остогидло озвучувати огиднг оцгнки. Ольга обмгркувала, обдумала , 

озирнулась, осмгхнулась, осмглилась омр1яне оприлюднити, ощасливила оди- 
надцятикласникгв оцгнками одмгнними!

Коментарi на сторшщ не забарилися.- Одначе одмгнники оддячать Ользг. 
Отримають оцгнки одмгннг оцього оцгнювання. Обиратимуть одну освту. 
Освгченг особи — основа Отчизни. Ото Ольга обрадуеться! (Мавдрик Наталя), 
От обрадували Ольгу! (Ольга Криворотенко), Ото так обдарування. Ото так 
Ольгу одна ощасливила одначе (Мавдрик Наталя), Отакими окрасами обсипаю 
охапками обдаровану особистгсть! Одпочивайте! Оздоровлюйтесь! Обнгмай- 
тесь! Ощасливлюйтесь! (Ольга Криворотенко). Дехто з авторгв створив 
надзвичайно нгжнг образки. Читаеш -  г дивуешся, як таке можна побачити у  
слОвнику на одну букву? От кглька прикладгв:

ЗИМОВ1 ЗАБАВКИ
Залетгла завгрюхою зима! Закружляла, засипала, замела!
Задоволена... Зайчикгв забачила... Засмгялась, заснгжила, завихрила! Зди- 

вовано заблимали зорг — засоромилась, заспокоглась зима. Знае: зараз забаган- 
ки забороненг. Забавниця!

Запольська Натаия
ЛАКОМКА

Липень. Л1с лгтнгй лопотгв легким леготом.
Лаггдно листочки лтували.
Лоскотун лопушкуватий лагодився ласувати льодяниками. Лунко ллеться 

лтрами лимонад!
Ляпота! Лакомка лгсова. Лгщинка.
Лопушанчик легкодухий лежма ледачкував.
Липучий лизунець! Ланта лиже, лапками лопоче.
Ласощг липневг. Лгтуеться. Леститься. Лакоминка!
Немировська Наташя

САМОТН1СТЬ
Сплелися спориш1. Сиротливим старцем схилився самотнй сонях.
Скрючена слива сколихнулася. Сипалися скупими сльозами сухг синенькг 

сливки. Сполохано скрикнула сорока. Стиха скриплять стерт1 схгдцг. Спткну- 
лася стара, сива Санька. Спинилася. Слова скгнчилися,стихли спгви. Схудла 
стомлено сунеться сгнями. Слгпо споглядае сгрг стгни, стелю свгтлицг. Сонце- 
ликг святг сполотнгли. Скиглять сичг ,степом снують сови. Стемнгло. Сама.
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Сирота Ольга
«Мовна гра» в штерпретацн бiблiотекарки Лесi Шмигельсько! (Леся 

Олександра) — представлена поезiею «Слово», яка складаеться iз чоти- 
ривiршiв, слова в кожному — на одну букву. За ешграф слугуе рядок поета 
Анатолiя Мойшенка «Сгм слгв, с\м струн, с\м сргберних сотанъ... »

СЛОВО
Серед скрижалг смутку серця стуки,
Свтанок стрту сргблом стоголосим.
Свт споконвгчно свтитъся словами.
С1м сл1в. С1м струн. С1м сивочолих смутюв.

Лиманом ллютъся ласки лебедит,
ЛЫове лгто лтитъ лгру лит.
Латае лихо лЫпут-лакей 
Лапатим листям лтнгх лотерей.

Осанна осенг. Оголена образа 
Обвгнчана оковами, осанна.
Остн1 обцтоват оази,
Одвгчнг обрЮ огнг обтоваш.

Валторна, вечгр, ватра, втер, валъс —
Вгч-на-вгч, вдруге, втрете, вп ’яте, всоте.
Вже вкотре вгршем вимолила вас,
Взамт вернула впевненгстъ вже вкотре.

Обкраденг, облатанг. Одт 
Обточенг, обтесанг обрубки.
Одушевлятъ окрилеш онуки 
О одержимI оди огнянИ

С1м сл1в. С1м струн. С1м сивочолих смутюв...
Л. Шмигелъсъка
Або «Монофонята» (коротеньк монофони про природу) селекщонера, 

кандидата сшьськогосподарських наук Андрiя Гапна з Бшоцерювсько! до- 
слщно-селекцшно! станцн:

ДЖЕРЕЛЬЦЕ
Добрий денъ — дзвенитъ джерелъце 
Дивним дзвоном до души 
До дгбров десъ донесетъся 
Дивним докором дощ1в.
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«ЛЬо» з циклу «Пори року» 1рини Кулаковсько! з Чершгова:
Л1ТО

Лто лащиться ламкими лтеями,
Лопотитъ лапатим лататтям,
Лоскоче листавим любистком.
Лавгруе лавандовими лабгринтами.
Лине легесенъкий лепет липи.
Лементуютъ лякливг ластгвки.
ЛиснЮтъ лазурово-лшовг люпини.
Ллетъся ланами, луками лгтеплий леггт.
Л т м  лестощг.
Лтня лагода.
Л т м  любощг.
Лтня легковага.

У представленому Пошбнику bcí тексти, в т. ч. i за названими форма
ми, — зi ^ íb на одну лггеру. Навггь твори, виконаш у техшщ дiаманти, коли 
для роботи з поняттями протилежними за змютом, використовуеться вíршована 
форма з семи рядюв, перша i остання з яких, — поняття з протилежним значен- 
ням: 1-й — тема — íменник; 2-й — означення — два прикметники; 3-й — дíя — 
три дíеслова; 4-й — асощацп — чотири íменника; 5-й — дíя — три дíеслова; 
6-й — означення — два прикметники; 7-й — тема — íменник [https://julija- 
savenko .j imdo.com/%D0%BD%D0%B0] [2].

От приклади дíаманти вщ Olga Syrota й 1рини Рожок:
Olga Syrota

СВ1ТАННЯ
свтлооке, сонячне
спалахуюче, стверджуюче, створююче 
сходження, свт, слава, справдження 
смеркаюче, спотворююче,с попеляюче 
слте, сумне

СМЕРКАННЯ
1рина Рожок

ПЕРЕМОГА
прекрасна, показова 
проствана, показана, перечитана 
тднесення, подарунок, поступ, правда 
проплакана, прихована, призабута 
прикра, тдступна

ПОРАЗКА
Цжаво, що рядки дiаманти можна читати «навпаки»: починати з останнь- 

ого рядка — вийде текст з протилежним значенням.
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Пропонуемо «лшгвютичш Яри» з використанням iнших форм. Серед 
творiв нашо! збiрки немае сенкашв, штрихiв, словникових кубiв — над ними 
автори ще працюють. А це можуть бути тексти за такими «параметрами»:

Лтограма (вщ др. грец. Хегпоура^^ахо^, «зневажати буквою») — лгтера- 
турний прийом, суть якого полягае в написанш тексту без використання в 
ньому яко!сь одше! лiтери. Iсторiя таких творiв розпочинаеться в Давнiй Грецii, 
коли було створено пмн Деметрi, без використання букви «шгма» а, оскшьки 
автор мав проблеми з вимовою вiдповiдного звуку.

Словниковий куб — прийом для проведення словниково! роботи як випе- 
реджувальне iндивiдуальне або групове завдання для кращого розумшня нових 
слiв, понять у шести площинах: 1) значення слова; 2) походження; 3) спшьно- 
кореневi слова; 4) сполучення зi словом; 5) синошми, антонiми, омонiми; 
6) афоризми або п р и ^ в ’я зi словом.

Сенкан — «бший вiрш», в якому синтезовано шформацш. Це — невели
кий слоган з п'яти рядюв, в якому: 1-й — тема — iменник; 2-й — опис — два 
прикметники; 3-й — дiя — три дiеслова; 4-й — вщношення (особисте ставлен- 
ня автора сенкану до предмету чи об'екту) — фраза з чотирьох ^ в ;  5-й — си- 
ношм до першого рядка — iменник.

Штрихи — текст складаеться з кшькох рядкiв, де 1-й — один iменник; 
2-й — два прикметники; 3-й — три дiеприкметники; 4-й — чотири дiеслова; 
5-й — п'ять п ри ^вн и ю в або дiеприслiвникiв; 6-й - складносурядне або склад- 
нопiдрядне речення за темою (http://blogonika.ru/tehniki-razvitiya-rechi/).

Як свщчить аналiз дослщжень i практичних матерiалiв зi творення текспв 
на одну лiтеру, подiбна абеткотворчють використовуеться фахiвцями з почат- 
ково! школи i доттш'лля — логопедами, вихователями, учителями, ттткшьними 
педагогами i викладачами мови та лiтератури, викладачами культури мовлення 
i риторики, на заняттях з розвитку творчих умшь i навичок майстрiв пера, ак- 
торсько! майстерностi та iн. Пошбник прислужиться вчителям укра!нсько! мо
ви, фшологам, студентам i всiм, не байдужим до Слова.

Заклик «УСЯ АБЕТКА!» Лiна Вересень розкривае як абревiатуру — 
Унiкальне Словесне Явище: Антологiя Багатоголосся Ефектних Тавтограм Ко- 
лективу Авторiв. Зазначимо, що сторшка (медiапродукт) в мережi фейсбук 
«Укра!нська абетка з текстiв, де в с  слова — на одну лггеру» перебувае у станi 
постiйного творення, а вщтак можна й н а д ^  вести мову про подiбнi колек- 
тивнi й авторськi одноосiбнi Абетки для дггей i дорослих iз текстiв, де всi сло
ва — на одну лггеру.

Велику роботу по упорядкуванню посбника провела вчителька початко- 
вих класiв Мар,е-Дмитрiвсько! загальноосвггаьо! школи 1-111 ступенiв Софпвсь-
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кого району Дншропетровсько! област Натаия Мавдрик. И креативний шдхщ 
до використання мережi допомiг авторам творенню текстiв у рiзних поетичних 
формах, оскшьки приклади «витягнул» нею з тенет 1нтернету, стали поштов- 
хами для творчого пошуку багатьох авторiв.

Робота з матерiалами посiбника може стати ефективним засобом ак- 
тивiзацп уваги й творчих здiбностей студенлв i учнiв, сприяти засвоенню тео- 
ретичних знань про мову, безпосередньо залучаючи до творення текстiв у рiз- 
них формах i жанрах у виглядi мовно! гри.
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