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ШАНОВНІ П’ЯТИКЛАСНИКИ! 
 

Мова – це великий дар природи, 
розвинутий і вдосконалений за 
тисячоліття з того часу,  як людина 
стала людиною. У кожного народу своя 
мова. 

К. Крапива 

 

 

Ви – юні представники покоління, яке має вільно володіти 

інформаційно-комунікативними технологіями, легко 

орієнтуватися у великій кількості матеріалу з будь-якого 

питання, встигати за швидкими змінами, що відбуваються в 

сучасному суспільстві. Для цього ви обов’язково повинні 

навчитися здобувати знання, чітко мислити й правильно 

діяти, розуміти інших людей і вміти домовлятися з ними, 

грамотно оформляти папери тощо. Але зрозумійте, що без 

знання мови неможливо досягти успіху!  Від того, наскільки ви 

володієте мовою, як знаєте її закони й правила, залежить 

загальний результат справ.  

Перед вами книга, яка допоможе вам оволодіти 

українською мовою: орієнтуватися в законах граматики, 

дотримуватися фонетичних особливостей, розрізняти типи й 

стилі мовлення тощо. Крім того, цей підручник навчить вас 

логічно мислити та викладати власні думки (усно й письмово). 

Ви ознайомитеся з текстами, які мають виховне значення: 

учать любити свій рідний край, поважати членів родини, 

дослухатися до порад дорослих, пам’ятати своє коріння, 

традиції та звичаї, розуміти поняття «громадянськість», 

шанувати людей різних національностей. 

Мудрі сови допоможуть вам проторувати шлях до знань, 

легко оволодіти основними правилами правопису, 

зосередитися на найголовнішому. Перш ніж почати 

працювати, ознайомтеся з умовними позначками: 
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УМОВНІ ПОЗНАЧКИ: 
 

 

Повторіть!  

Запам’ятайте! 

 

Вивчіть! 

 

Пригадайте! 

 

Подумайте та дайте 
відповідь! 

 

Зверніть увагу! 

 

Прагнемо знати 
більше 

УСПІХІВ  
ВАМ  

У НАВЧАННІ! 
 

Контрольно-
оцінювальний 

блок 

 
 

Виконайте 
практичні завдання 

 

 

Попрацюйте в 
парах (групах) 

 

Лінгвістична гра 

 

 

Виконайте творчі 
завдання 
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ВСТУП 

 
Найбільше і найдорожче добро в 

кожного народу – це його мова, ота жива 
схованка людського духу, його багата 
скарбниця, в яку народ складає і своє 
давнє життя, і свої сподівання, розум, 
досвід, почування. 

Панас Мирний 
 

Ознайомившись із матеріалом, ти: 

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 про значення 
мови в житті 
людини 

 про місце і роль 
української 
мови в державі 

 обгрунтовувати  роль мови в 
житті суспільства, держави, 
необхідність володіння нею 

 визначати, яку роль відіграє мова 
в житті кожного із вас 

 складати висловлювання за 
заданою темою 

 розрізняти різні засоби 
спілкування 

 дотримуватися основних вимог 
до мовлення 

 давати визначення понять 
«державна мова», «рідна мова» 

 місце і роль української 
мови в державі й 
сучасному світі 

 яку роль відіграє мова 
в житті кожної людини 

 як користуватися 
мовними багатствами 
в монологічному й 
діалогічному мовленні 

 правила спілкування 

§1. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ ЛЮДЕЙ.  
МІСЦЕ І РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ДЕРЖАВІ  

 

 

 1. Прочитайте. Знайдіть спільне слово для всіх 

висловлювань. 

1) Народ дає мові силу й красу. Могутність мови – це духовна 
могутність народу. (М.Шумило) 2) Мова – втілення думки. Що багатша 
думка, то багатша мова. (М.Рильський) 3) Мова – це віконця, через які 
людина бачить світ. (В.Сухомлинський) 4) Мова – то цілюще народне 
джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам висихає від 
спраги. (В.Сухомлинський) 5) Без мови людське спілкування неможливе, 
а без спілкування не може бути і суспільства, а тим самим і людини. 
(О.Реформатський)  
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ПРИГАДАЙТЕ! 

2. Як ви розумієте, що таке мова?  
Для чого вона необхідна? 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Мова – це сукупність норм і правил, спільних для 

усіх носіїв мови; це найважливіший засіб спілкування 

та пізнання. 

 

 3. Прочитайте уривки з поетичних творів про 

мову. Поясніть, що хотів передати автор у своїх 

рядках? 
 

1) Мова, наша мова –  
Мова кольорова. 
В ній гроза травнева 
Й тиша вечорова...  

А для мене, мово, 
Ти, мов синє море. 
У якому тоне 
І печаль, і горе 

(Ю.Рибчинський) 

2) Золоте курчатко 
В золотій торбинці 
Принесло сьогодні 
Літери дитинці. 
А дитина з літер 
Збудувала слово, 
І звучить, як пісня, 
українська мова. 

(Г.Чубач) 

3) Прислухайтесь, як океан співає –  
Народ говорить. І любов, і гнів 
У тому гомоні морськім. Немає 
Мудріших, ніж народ, учителів; 
У нього кожне слово – це 
перлина, 
Це праця, це натхнення, це 
людина.  

(М.Рильський)  

4) О слово рідне! Шум дерев! 
Музика зір блакитнооких, 
Шовковий спів степів 

широких, 
Дніпра між ними левій рев... 

(Олександр Олесь) 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

У світі налічується понад п’ять з половиною тисяч мов. 
Українська мова належить до слов’янської групи східнослов’янської 
підгрупи мов. До цієї підгрупи входять також російська й 
білоруська мови. Мовами, нам близькими, розмовляють західні 
слов’яни – поляки, словаки, чехи та південні слов’яни – болгари, 
серби, хорвати, македонці, словенці. 

Іноземні дослідники відзначають милозвучність і лексичне 
багатство української мови, часто ставлять її в один ряд з 
мелодійною італійською.   
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 4. Прочитайте крилаті вислови. Якого значення 
надавав народ мові, як учив ставитися до слова, 
правильно спілкуватися? Запишіть 
висловлювання, вставляючи пропущені букви. 

1) Говори тоді, коли маєш що сказати. 2) Краще посл...знутися 

ногою, ніж язиком. 3) Уміло зронене слово тамує біль. 4) Слухай 

п...рший, говори остан...ій. 5) Рана від шаблі загоїт...ся, від яз...ка – ні. 

 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 5. Скажіть, чи було б людям важко без мови? 
За допомогою мови людина... 
 Спілкується, обмінюється думками. 
 Передає інформацію. 
 Виражає емоції. 
 Формує думки. 
 Пізнає світ. 
 Об’єднує людей в один народ. 
 Виховує естетичний смак. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 6. Прочитайте текст. Яка його основна думка? 
Чому важливо стежити за правильністю свого 
мовлення, удосконалювати його? 

З того, як говорить та чи інша людина, можна уявити собі її 
загальний розвиток, освіту й культурний рівень. Що культурнішою є 
людина, то розвиненішою є її мова. У природі не буває людей, що 
визначалися б високим інтелектом і водночас примітивною, як у 
первісного дикуна, мовою. На жаль, ще часто можна зустріти людей, 
байдужих до своєї мови. 

Російські та українські письменники завжди закликали любити 
свою рідну мову, боротися за її чистоту. Мова – тонкий інструмент. В 
одних вустах вона звучить як прекрасна мелодія, в інших – тільки ріже 
слух, перетворюючись на лушпиння без животворного зерна. Усе 
залежить від того, як кожен із нас уміє володіти цим чарівним 
інструментом – мовою. (за Б.Антоненком-Давидовичем) 
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ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

ПОРІВНЯЙТЕ 
Російською Українською 

Решить задачу 
На сквозняке 
На протяжении недели 
Ухаживать за ребенком 
Тетрадь по математике 
Отправить по адресу 
Из-за болезни 
Уехать в село 

Розв’язати задачу 
На протязі 
Протягом тижня 
Доглядати за дитиною або  
дитину 
Зошит з математики 
Надіслати на адресу 
Через хворобу 
Поїхати до села 

 

 7. Перекладіть речення українською мовою. 

1) Игорь отсутствовал на празднике из-за болезни. 2) В конце 

урока учительница собрала тетради по литературе. 3) Эту тему мы 

изучали на протяжении трёх недель. 4) Ольга поехала в родной город 

ухаживать за матерью. 5) Ты неправильно решил это  уравнение.  

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Українська мова одна з наймилозвучніших мов світу. Нею 
створено понад двісті тисяч народних пісень, багато казок, 
переказів, легенд. Нею ж написано велику кількість творів 
художньої літератури  та наукових праць.  

Нині українська мова разом із російською є державною мовою 
Донецької Народної Республіки. Цей статус закріплено в 10 
статті Конституції ДНР. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

А. Складіть сенкен за темою уроку. 
Б. Складіть міні-висловлювання «Співати добре разом, а говорити – 

поодинці». 
В. Уяви, що ти – словник з культури мовлення. Розкажи про себе 

класу так, аби діти захотіли тебе відкрити та ознайомитися зі 
змістом. 
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ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО  
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

 

 

Ознайомившись із матеріалом, ти: 

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 що кожна із  
самостійних частин 
мови має свої лексичні 
та граматичні 
особливості, властиві 
лише їй. 

  що службові частини 
мови не мають 
лексичного значення. 

  про норми української 
літературної мови. 

 розпізнавати вивчені 
частини мови (за 
загальним значенням, 
питаннями, відомими 
граматичними ознаками). 

 класифікувати вивчені 
частини мови, складати з 
ними словосполучення і 
речення. 

 знаходити вивчені 
орфограми, пояснювати їх 
за допомогою правил. 

 правильно писати слова з 
вивченими орфограмами. 

 як розрізняти 
 самостійні й 

службові частини 
мови. 

 особливості 
словозміни й 
словотворення в 
українській мові 

 синтаксичну функцію 
частин мови в 
реченні. 

§2. ЧАСТИНИ МОВИ, ОСНОВНІ СПОСОБИ ЇХ РОЗПІЗНАВАННЯ, 
ПРАВОПИС. ІМЕННИК. ПРИКМЕТНИК  

 

Чи ти задумувавсь, відкіль от у нашій 
мові злитки золоті? Як намистини, 
диво калинове — частини мови! 

Д. Білоус 

 
  

 Що таке морфологія? 

 Які ви знаєте частини мови? 

 Назвіть самостійні частини мови. 

 Назвіть службові частини мови. 

Перевіримо! 
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ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 8. Прочитайте вірш Дмитра Білоуса. Назвіть 

самостійні та службові частини мови, про які 

згадує поет. Які морфологічні ознаки мають 

іменник, прикметник, дієслово? 

Злитки золоті 

Чи ти задумувавсь, відкіль оті 
у нашій мові злитки золоті? 

Як намистини, диво калинове – 
частини мови! 

 

Який співець, поет, який письменник 
уперше слово вигадав – іменник? 

Іменник! Він узяв собі на плечі 
велике діло – визначати речі, – 
ім'я, найменування і наймення: 

робота. Біль. І радість. І натхнення. 
 

Ну а візьмімо назву – дієслово, 
само підказує, що діє слово! 

Ще й прикладу на нього не навів, 
а вже до півдесятка дієслів. 

 

Прикметник дасть іменнику – предмету 
якусь його ознаку чи прикмету. 

Числівник може визначить тобі 
число речей, порядок при лічбі 

 

А поспитай звичайного займенника, 
за кого він у мові? За іменника! 

(Хоч може цей наш скромний посередник 
замінювать числівник і прикметник). 

 

Прислівник звик, незмінюваний в мові, 
ознаки різні виражать при слові... 

Частини мови! Назви наче й звичні, 
полюбиш їх – красиві, поетичні! 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

 
 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Яка частина мови називається іменником? Наведіть 
приклади. 

 Яка частина мови називається прикметником? 
 Які спільні ознаки мають іменники та прикметники? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Іменник – це частина мови, яка означає назву 
предмета і відповідає на питання хто? або що? 

Іменник має граматичні категорії роду, числа й 
відмінка. 

Іменники можуть означати назви істот (хто?) та 
неістот (що?). 

Прикметник – це частина мови, яка виражає ознаку 
предмета і відповідає на питання який? чий? 

Прикметники змінюються за числами і відмінками, а 
в однині-і за родами. 

Рід, число, відмінок прикметника залежать від 
іменника, з яким він звʼязаний. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 9.Випишіть іменники, поставте питання, 

пригадайте, які іменники відповідають на 

питання хто?, а які на питання що? 

Все про книжку 

Книга звичайно складається з друкованих аркушів. Друкований 
аркуш входить до складу книги у вигляді зошита, що має 16 або 32 
сторінки. 

Усередині книги, крім сторінок тексту, є титул, а в окремих 
випадках – і шмуцтитул, і фронтиспісна. 

На титулі (титульній сторінці) вміщують назву 
книги, прізвище автора, художника, назву 
видавництва, місяць і рік видання, вказують для 
кого вона призначена. Титул є також першою 
сторінкою книги. На звороті титулу друкують 
анотацію – короткий зміст книги. 

Шмуцтитул – окремий аркуш в книзі з назвою 
частини або розділу. Інколи шмуцтитул розміщують у верхній частині 
першої сторінки тексту даного розділу (частини). Фронтиспіс – це 
малюнок, розташований поруч з титулом, на лівій сторінці. Він 
відображає характер усієї книги або є ілюстрацією до 
найважливішого епізоду книги. Це може бути також і портрет автора 
або головного героя книги.  

Є в книзі й вихідні дані. Це – паспорт її. Тут знайдемо ім’я та по 
батькові автора, його прізвище. Прізвища видавничих працівників, які 
доклали рук і вміння до створення книги. Це – редактор, художній 
редактор, коректор, технічний редактор. 

(За О.Єфімовою). 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Поділ іменників на істоти/неістоти не збігається з 
розрізненням живого/неживого в природі. Так, 
сукупність осіб: група, загін, хор, команда 
відносяться до неістот! 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

10. Прочитайте вірш  Дмитра Білоуса. Чому він 

присвячений? Скільки відмінків в українській 

мові? Назвіть ті, які згадує автор у своїй поезії,  

поставте відповідні питання. Який відмінок 

залишився поза увагою автора? 
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Відмінки 

Називний питає хто ти? що ти? 
Хоче він про наслідки роботи 
і про тебе чути лиш похвали, 
щоб тебе як приклад називали. 

Родовий доскіпує свого –  
хоче знати він: кого? чого? 
І про тебе знать, якого роду, 
що немає роду переводу. 

Все давальний дасть – не жаль йому, 
але хоче знать: кому? чому? 
Знать про тебе, гожого на вроду, 
що даєш ти своєму народу? 

У знахідного свої потреби: 
він – кого? і що? – питає в тебе. 
І кого всі ми за друзів маєм, 
і що друзі роблять нам навзаєм? 

А орудний хоче знать: ким? чим? 
У труді орудуй разом з ним. 
Хоче знать: що здатний ти утнути? 
Чим ти сильний? Ким ти хочеш бути? 

А місцевий – де? В якому місці? 
Хоче знати – у селі чи в місті?  

(Д.Білоус) 
 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

11. Розгляньте таблицю. Пригадайте правопис 

іменників жіночого роду III відміни. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 12. Наведіть приклади іменників жіночого роду III 

відміни. Складіть з ними речення.  
 

 13. Спишіть, ставлячи іменники, що в дужках, у 

потрібному відмінку. Позначте в них закінчення. 

Укажіть іменники, у яких можуть чергуватися 

звуки. Вимовте ці звуки. Укажіть іменники, у яких 

наявне подвоєння букв.  

1. Завдання записано на (дошка). 2. Завтра відбудуться змагання 
з (футбол). 3. Пливти за (течія). 4. Наїлися смачної (каша). 5. Зимою 
тротуар посипали (сіль). 6. Сидять за однією (парта). 7. Підкресли 
однією (лінія). 8. У класі троє (вікно). 9. Віднеси журнал (директор). 
10. Сиділи на (берег) річки. 11. Не лазьте по (дерева). 
 

 14. У кожному рядку знайдіть один іменник, який 
в орудному відмінку матиме закінчення -ем. 
Запишіть ці слова у формі орудного відмінка 
однини. 

1. Стіл, окунь, сад.  
2. Ставок, листок, ніж.  
3. Стілець, цвях, молоток. 

 

 15. Випишіть 5 іменників, визначте в дужках рід, 
число, відмінок. 

Я ще не знаю, ким буду, коли виросту. Може, перетинатиму 
кораблем океани чи полечу на інші планети. Або на рідній землі 
вирощуватиму небувалі врожаї пшениці, садитиму квітучі сади. А 
може, приборкаю блискавку, змушу її служити людям. Або винайду 
ліки від найстрашнішої хвороби. Чи створю таку машину, яка б 
замінила матерів на кухнях. Ким буду, я ще не знаю. Але, коли 
виросту, буду працювати, щоб приносити користь людям. 
 *До виписаних іменників доберіть слово, яке 

вказує на ознаку предмета. Запишіть.  
 

 

ПРИКМЕТНИК 

Повнозначна 

частина мови 

Виражають 

ознаку 

предмета 

Відповідає на 

питання 

Який? Чий? 

Змінюється 

за родами, 

числами, 

відмінками 

Уживаються 

в прямому й 

переносному 

значеннях 
У реченні виконує роль означення, присудка 



 

15 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 16. Прочитайте текст. Випишіть з нього 
прикметники в сполученні з іменниками, 
визначте число та рід. Зробіть фонетичний 
розбір виділеного слова. 

Хомутовський степ 

На півдні Донеччини, за два десятки кілометрів від Азовського 
моря, серед буйного різнотрав’я цілинного Хомутовського степу 
підноситься кам’яна брила, на якій стоїть пам’ятна дошка з написом 
про те, що на цьому місці в 1976 році режисером Сергієм 
Бондарчуком знімалася кінострічка «Степ» за однойменною повістю 
А.П. Чехова. Ця повість – один з найліричніших його творів. 
Підкорений чарівною красою південного донецького степу 
письменник так передає захоплений стан своєї душі: «Тільки-но 

зайде сонце й землю обкутає 
мла, як денна туга забута, усе 
пробачено, і степ легко зітхає 
широкими грудьми… І тоді…у 
місячному сяйві, у польоті 
нічного птаха, у всьому, що 
бачиш і чуєш, починає 
ввижатися торжество краси, 
молодість, розквіт сил і 
пристрасне жадання життя…  

(За В.Химченком) 
 
 
 

 

 17. Перепишіть, виберіть потрібний (з поданих у 

дужках) прикметник. Визначте відмінки всіх 

прикметників, виділіть відмінкові закінчення. 

Ще в дитинстві я ходив у трави, 
в гомінливі (трепетні, хвилюючі, зворушливі) ліси, 
де дуби мовчали величаво 
у краплинах ранньої роси. 
Бігла стежка вдалеч і губилась,  
А мені у (безтурботні, спокійні, тихі) дні  
назавжди, навіки полюбились  
ніжні і (замріяні, задумані) пісні. 

(В.Симоненко) 
  

Хомутовський степ 
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 18. Запишіть речення, визначте в них 
прикметники. З’ясуйте рід, число та відмінок 
кожного прикметника. 

В орача руки чорні, зате хліб білий. Білі руки чужу роботу 
люблять. Мак чорний, та смачний, а редька біла, та гірка.  Солодка 
морква, та в сусідовому городі. У доброго господаря і соломинка не 
пропаде. Материна хата краща чужої палати. Від поганого  коріння не 
жди доброго насіння. І на здоровій яблуні гнилі яблука бувають. До 
сухої криниці не йдуть пити водиці. 

(Народна творчість) 
 
 

 19. Прочитайте текст. Знайдіть прикметники. 

Випишіть у перший стовпчик прикметники, вжиті 

в однині, у другий – у множині. 

Зранку киця чепуриться 

Сьогодні Киця встигла зранку 
Поїсти рибки і сметанки, 
Водички чистої напитись 
І заходилась чепуритись. 
Вона собі помила ротик 
Антени-вуса і животик, 
чорнявий носик, гострі вушки, 
м'якенькі лапки, як подушки. 
Помила Киця вікна, двері, 
балкон, підлогу і шпалери, 
Каструлю, ванну, квіти, миску 
і в ліжку сонного Дениска. 

(І.Січовик)  
 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 20. Опишіть кицю за ілюстрацією, використавши 
іменники та прикметники. 
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 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 Хто швидше впорається й більше добере прикметників? 
1 група:   Мова (яка?) рідна, … 

Небо (яке?) безхмарне, … 

2 група:   М’яч (який?) футбольний, … 

Яблуко (яке?) солодке, ... 

 Хто швидше розшифрує прикметники? 
Нийвіль, нявий, ийшвикд, нийчарів, рийхит, утийпер, трлийваи, 

учаснийс, світйил. 

 Хто швидше визначить іменник за ознакою? Про яке дерево 
йдеться? 

Вічнозелена, пухнаста, молоденька – _____. 

Висока, струнка, білокора  – _____. 

Могутній, старий, високий – _____. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 22. Перепишіть, уставляючи пропущені 

закінчення. Визначте рід, число і відмінок 

прикметників. Підкресліть члени речення в 

третьому та четвертому реченнях, надпишіть, 

якими частинами мови вони виражені. 

Повіяло легеньк… вітерцем, і всі дерева в лісі заспівали. Кожне 
шуміло свіж… листям та співало свою пісню. 

Береза співала ніжн… пісню. Вона добротою відгукувалась у 
наших юнацьк… серцях. 

Дуб співав мужн… пісню. Від неї нам хотілося бути могутн… 
відважн… . 

Ось які пісні почули ми в осіннь… лісі. 
(За В.Сухомлинським). 

 

 23. Перепишіть, вставляючи пропущені літери. 
Закінчення прикметників виділіть рамкою. Від 
чого залежить рід, відмінок та число 
прикметника в словосполученні?  

Щир… слово, у щир…й душі; мудр…ми прислів’ями; мудр…й 
приказці; за широк…ми полями; за дрімуч…ми лісами; на широк…й 
дорозі; у глибок…й річці; глибок… морями. 
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 *3 двома словосполученнями (на вибір) усно 
складіть речення. 

 
 

 

ПОВТОРІТЬ! 

1. Яка частина мови називається іменником? Наведіть приклад. 
2. Які іменники пишуться з великої літери, а які з маленької? 
3. У яку семантичну групу об’єднуються іменники, що 

відповідають на питання ХТО?, а в яку ті, що відповідають 
на питання ЩО? 

4. Як змінюються  іменники? 
5. Які роди іменників ви знаєте? 
6. Яку синтаксичну функцію може виконувати в реченні іменник? 
7. Яка частина мови називається прикметником? 
8. На які питання відповідає прикметник? 
9. З якою частиною мови найчастіше пов`язаний прикметник? 
10. Чи може мати прикметник рід та число? 
11. Чи можна визначити відмінок прикметників? 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

24. За допомогою додаткової літератури знайдіть 
відповіді на завдання-загадки: 

 Іменник чоловічого роду ІІ відміни, якому відповідає російське 
слово «пуговица» і який починається з поверненої до 
українського алфавіту літери (як п’ятої). 

 Початкова форма прикметника чоловічого роду, синоніма 
прикметника «чемний», який починається з літери «г». 

 Родовий відмінок множини іменника жіночого роду І відміни, який 
починається з приголосного; у сполученні з дієсловом 
«ловити» утворює фразеологічний зворот, якому в російській 
мові відповідає фразеологізм «ворон считать». 

 Назва сьомого відмінка, яка замінила назву «Клична форма». 
 Префікс у прикметнику обдарований. 
 Іменник чоловічого роду ІІ відміни, синонімами до якого є слова 

«яруга», «байрак». Слово це складається з двох букв, у 
фонетичній транскрипції має три звуки. 

 

  



 

19 

§3. ДІЄСЛОВО. ЗАЙМЕННИК. ПРИСЛІВНИК. ЧИСЛІВНИК  

 

А дієслово ні хвилини, 
Повір, без дії не живе: 
працює, вчить, співає, лине, 
читає, грається, пливе… 
Числівник вміє рахувати 
(і, зауваж, не лиш ворон), 
Щоб знав ти, мало чи багато, 
Один, чи кілька, чи мільйон… 
Щоб не повторювать іменник, 
числівник чи прикметник  –  
час уже згадати про займенник. 
Він виручав мене не раз. 
Завжди незмінний  – взимку, влітку –  
 він виража ознаку дій. 
 І зустрічається нерідко, 
прислівник використать вмій! 

В.Верховень 
 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Яка частина мови називається дієсловом? Наведіть 
приклади. 

 Яка частина мови називається числівником? 
 Яка частина мови називається займенником? 
 Яка частина мови називається прислівником? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Дієсло́во – це самостійна частина мови, що вказує на 
дію або стан предмета і відповідає на питання «що 
робити?», «що зробити?». 

Числ́івник – це самостійна частина мови, яка 
позначає кількість предметів або їхній порядок при лічбі і 
відповідає на питання скільки? котрий? 

Займенник – повнозначна частина мови, яка вказує 
на предмети, але не називає їх. Відповідає на питання 
хто?, що?, який? чий?  

Прислівник – це незмінна самостійна частина мови, 
що виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості і 
відповідає на питання як? де? звідки? наскільки? якою 
мірою? 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 25. Спишіть, вставте пропущені літери. 
Підкресліть дієслова, визначте час дієслів.  

Вітер січе в обличчя. Нам_ло снігу – січневого снігу. Важкувато 
стало пташкам, що з_мують у нас. Але вони не дуже сумують. Ось, 
вес_ло цвірінькаючи, хв_лясто прол_тіла зграйка жвавих щигл_ків, 
ч_жів і коноплянок. Помчали десь по лопухах чи б_різках поснідати 
насіннячком. 

А яке гарне д_р_вце горобини! Червоногруді снігурі обсипали 
його і ягідками ласують. Це наші з_мові гості. Вони прил_тіли з 
далекої півночі, щоб тут п_р_бути зиму. 

(О.Копиленко) 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

В українській мові в дієсловах на ш, шся НЕ 
ПИШЕТЬСЯ мʼякий знак.  

В українській мові в кінці дієслів 3 особи однини після 
букви  т завжди пишеться мʼякий знак. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 26. Спишіть, вставте (де потрібно) пропущені 

літери. 

Птицю пізнаєш_ по пір_ю, а людину по мові. Рідна мова – не 
полова: її за вітром (не) розвієш.  Біл_ше діла – мен_ше слів. Будь 
г_сподарем свого слова. Слово – (не) горобець, вил_тить – (не) 
спіймаєш. Коли стидаєш_ся, то крий решетом голову. Добрим словом 
мур проб_єш_, а лихим і в двері (не) ввійдеш_. Від м_ча рана 
заго_ться, а від лихого слова – ніколи. Від теплого слова і лід 
ро_мерзаєт_ся.    
 

 27. Доберіть до початку прислів’їв, розташованих 

в першому стовпчику, кінець, розташований у 

другому стовпчику. 
 

Впік мене тим словом,… ніж готові гроші. 
Гостре словечко… а на ласкаве не здавайся. 
Де мало слів,.. там непорядки водяться. 
Де слова з ділом розходяться,.. там більше правди. 
Добре слово краще, … не треба й вогню. 
За грубе слово не сердься,… коле сердечко. 

 

 28. Спишіть прислівʼя, вставте (де потрібно) 
пропущені літери. Поясніть правопис -ться, -шся 
у дієсловах. 

Все з рук валит_ся, а він хвалит_ся. Коли стелит_ся доріжка, 
козакові не до ліжка. Як десь болить, торкаєш_ся кожну мить. Людям 
косовиця, а він веселит_ся. Як віз ламаєт_ся, чумак ума набираєт_ся. 
Ти граєш_, як знаєш_, а я скачу, як хочу. Де риба чіпляєт_ся, там і 
вудку кидай. Дружба народжуєт_ся в біді, а гартуєт_ся в труді. Коли є 
згода, здаєт_ся кращою погода. Чого нема, того й хочет_ся. Треба 
нахилит_ся, щоб з криниці води напит_ся. 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 

Займенник 
як частина 

мови 

Указує на предмет, його ознаку або кількість, але не називає їх 

Відповідає на питання 
Хто? Що? Який? 

Чий? Скільки? 

Змінюється 
за відмінками, 

числами й родами 

У реченні виконує роль підмета, означення, 
додатка й інших членів речення 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Особові займенники вказують на особу, якій належить 
висловлювання (я), або на осіб, до яких вона себе 
відносить (ми), на одну особу або на певну кількість осіб, 
до яких звертаються (ти, ви), на особу чи предмет, про 
яких говорять (він, вона, воно, вони). 

У зв'язку з цим розрізняють займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї 
особи. 

Особові займенники мають граматичні значення 
відмінка й числа, а займенники він, вона, воно – ще й роду. 

Особливістю відмінювання особових займенників є те, 
що вони в непрямих відмінках мають іншу основу, ніж у 
називному відмінку: я – мене, він – його, вони – вас. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 29. Прочитайте вірш. Яка основна думка 

гуморески? Перепишіть вірш, підкресліть 

особові займенники. 

Про Юру і фізкультуру 

Щось із Юрою не те: 
Щось наш Юра не росте… 
Він такий у нас тоненький, 
Хворобливий і худенький, 
Мов заморене курча, –  
Одноліткам до плеча… 
Та чи знаєте ви те, 
Чом наш Юра не росте? 
Подивіться: він з дружками 
Мчить по вулиці 
з книжками. 
- Звідкіля біжиш ти, Юро? 
- Я тікаю з фізкультури! 

(Г.Бойко) 
 

 30. Відгадайте загадки. Запишіть їх у зошит. 
Підкресліть особові займенники, провідміняйте 
їх. 

Дуже я потрібна всім –  
І дорослим, і малим. 
Всіх я розуму учу, 
А сама завжди мовчу.  

Взимку вкрили ми навкруг 
Ліс, дорогу, поле й луг. 
А як сонце припече – 
Ми струмочком потечем. 
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 31. Прочитайте вірш. Про що в ньому 

говориться? Поділіться своїми враженнями про 

своє шахтарське місто. Випишіть займенники, 

визначте відмінки. 

Терикони 

Немов шоломи    
богатирів,  
Незвичні гори 
Хтось в небо звів. 
То насипали  
Не дні – роки  
Породу з шахти  
Трудівники. 
А терикони  
Такі у нас,  
Що з них нам видно 
Увесь Донбас. 

(М.Чернявський) 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 32. Прочитайте текст. Про яку пору року 
розповідається в ньому? Доберіть заголовок.  

Спишіть, підкресліть 5 іменників __________ (прямою 
лінією), 5 прикметників ~~~~~~~~  (хвилястою лінією), 
дієслів ======== (двома прямими лініями).  
Доповніть текст 3-4 реченнями, у яких покажіть, які почуття 
викликає у вас особисто даний період осені. 

День був ясний, сонячний та теплий. 

Починалося бабине літо. Надворі синіло, 

як літом. 

Сонце ходило на небі низенько, але 

ще добре припікало косим промінням. 

Тихий вечір ледве ворушився. Над полем 

миготіло марево. Половина листя на 

вербах уже пожовкла, але на тополях, на осокорах лист зеленів, ніби 

влітку. Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумати, що 

надворі не бабине літо, а справжнє літо. Тільки зелена низка озимина 

навкруги току нагадувала про осінь. 

(І.Нечуй-Левицький) 

Малюнок «Шахтарі»  
Надії  Науменко 
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 33. Виразно прочитайте поезію. Намалюйте 
словесну картину на основі поданих у підручнику 
текстів, життєвого досвіду, використавши 
прикметники на означення кольорів. Поділіться 
враженнями із однокласниками.  

Літо бабине, бабине літо…  
Серце чує осінні путі… 
Хтось заплутав зажурені віти 
в павутиння нитки золоті. 
Листя слухає вітру зітхання 
І згортає свої прапори. 
На покірну красу умирання 
сонце дивиться сумно згори… 

(В. Сосюра) 

 *Запишіть поезію. Підкресліть прикметники. 
Визначте відмінки, рід, число прикметників. 

 

 34. Прочитайте виразно вірш. Про яке почуття в 

ньому йдеться?  

Рідна земле в сонячній короні, 
Дорога і люба без прикрас – 
В сполохах заграв і шапках 
териконів, 
Із співучим іменем Донбас. 
Край тополь замріяних і кленів, 
Золотистих нив і зелен-трав, 
Де в містах і білих селищах 
численних 
Кожний з нас під зорями зростав. 

(В. Сосюра) 

 35. Випишіть по два слова з віршів Володимира 
Сосюри в такій послідовності: іменники, 
прикметники, займенники, дієслова. Доберіть 
синоніми до виділених слів. 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

У реченні числівники можуть бути різними членами 
речення: Одна ластівка погоди не робить (означення). І 
один у полі не воїн (підмет). 

Якщо кількісний числівник поєднується з іменником, то 
разом із ним входить до складу підмета, присудка, 
означення, додатка, обставини: Два ведмеді зустрілися у 
одному лісі. Три пари йшли берегом ріки. А глибина тут 
сягає дванадцяти тисячі метрів. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 36. Випишіть числівники (у формі називного 

відмінка), до кожного поставте питання. 

Я – один, а з татом – двоє, тато, мама, я – вже троє, разом з 
братом нас – чотири, ми з четвертої квартири. Ще дідусь, він буде 
п’ятий. Можна далі рахувати (В.Новомирова). На дітей батьки багаті – 
одинадцятеро в хаті (Д.Білоус). Заходилася стонога прямо посеред 
дороги впорядковувати ноги: виплутала першу, п’яту, потім третю і 
дев’яту, двадцять другу й двадцять шосту. Потім… все пішло не 
просто, бо коли знайшла тридцяту, вже забула про двадцяту. А поки 
її шукала, п’ята знову десь пропала (І.Світличний). Усі сто ніжок 
обмітала, усі сто ніжок витирала (Г.Бойко). 
 

 37. Запишіть прислів’я. Визначте числівники, 

підкресліть їх. До кожного з числівників поставте 

питання. Виконайте синтаксичний розбір 

першого речення. 

Брехня стоїть на одній нозі, а правда – на двох. Одному не 
страшно, а двом – веселіше. Природа одному мама, а другому – 
мачуха. Одне літо ліпше, як сто зим. Хто один раз збрехав, тому на 
другий раз не повірять. П’ять днів нічого не робимо, на шостий 
відпочиваємо, на сьомий пригод шукаємо.  У семи няньок дитина без 
носа. Працює до сьомого поту. Хто більше трьох днів гуляє й танцює, 
той двадцять п’ять днів голодує. Це той, що одним пострілом сорок 
сім качок б’є. Багатство одного може стати причиною бідності 
десятьох. Одному мука, а десятьом наука. Хто має надію, до ста літ 
молодіє.  

(УНТ) 
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ПРИГАДАЙТЕ! 

Як ви розумієте, що таке мова?  

Для чого вона необхідна? 
 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Треба розрізняти прислівники, які пишемо разом, та 
однозвучні з ними іменники з прийменниками, від яких їх 
утворено: А на горі ще лежить сніг. Нагорі сніг чистий, 
білий, блискучий, а внизу мокрий, брудний.  

Прислівники, які дають якісну характеристику дії, 
стану, відповідають на питання як?, можуть мати ступені 
порівняння. 

Ступені порівняння мають тільки прислівники, 
утворені від якісних прикметників за допомогою суфіксів –
о, –е: швидкий – швидко, добрий – добре. Ступенів 
порівняння два: вищий та найвищий.  

Вищий ступінь утворюється: 
а) за допомогою суфіксів –ш(е), –іш(е). НАПРИКЛАД: 

голосно – голосніше, тонко – тонше; 
б) від різних коренів. НАПРИКЛАД: гарно – краще. 
Найвищий ступінь утворюється від прислівників 

вищого ступеня за допомогою префікса най-: найдорожче, 
найнижче. 

Для підсилення значення найвищого ступеня 
вживаються префікси що-, як- або обидва префікси 
одночасно: щонайближче. 

 

  

Прислівник 

Прислівник 
означає: 

а) ознаку 
предмета; 

б) ознаку дії; 
в) ознаку іншої 

ознаки. 

Групи за значенням: 
1) якісно означальні 
(як?); 
2) способу (яким 
способом?); 
3) міри і ступеня 
(скільки? 
на скільки?). 

4) місця (де? звідки? 
куди?); 
5) часу (коли?); 
6) мети (з якою метою?); 
7) причини (з якоі 
причини? чому?). 

ПРИСЛІВНИК 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 38. Розподіліть подані нижче частини мови за 

колонками. Прочитайте вислів, підкресливши 

другу від початку букву в кожній колонці. 

Знайомий, один, пахучий, пусто, обовʼязок, два, девʼяносто, 

вночі, спритний, думка, тридцятий, окуляри, жадібно, сімсот, сумно, 

світанок, найкращий, вправна, скоро, великий, привабливі, дихання, 

чудово, вільний. 

Іменник Прикметник Прислівник Числівник 
обовʼязок знайомий пусто один 
 

 39. Випишіть з поетичних рядків прислівники. 
Утворіть (від якісних) ступені порівняння. 

Вони вставали рано на зорі, 
І на автобус йшли бадьорим кроком. 
Бронзоволиці хлопці-шахтарі, 
Що побратались в вибоях глибоких. 

(С.Жуковський) 

Дрімала ніч під зоряним наметом, 
Сюрчав цвіркун, дзюрчало джерело, 
І різнотрав’я пахло диким медом, 
І все навколо первісним було… 
Земля крутнулась, непорушна зроду, 
Натужно заскрипіла її вісь, 
Коли перед очима всього роду 
Уперше покотивсь найперший віз. 

(А.Мироненко) 

Тихо довкіл Тихого Олекси –  
Все мовчить, немов у рот води… 
Лиш верба плакуча, що над плесом, 
пам’ятником докору стоїть. 

(Ю.Доценко) 

…Сніг шарудить, як музика чарівна, 
Хмарки застигли в небі без вітрил. 
Моє тут серце б’ється досить рівно, 
Йому для злетів не потрібно крил. 

(С.Жуковський) 
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КОНТРОЛЬНО-
ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Іменник 
а) означає ознаку предмета і відповідає на 

питання який? яка? яке? які? 
б) означає  дію предмета і відповідає на питання  що 

робить? що робив? що зробить? 
в) означає предмет і відповідає на питання хто? що? 

2. Прикметник 
а) означає  ознаку предмета і відповідає на 

питання який? яка? яке? які? 
б) означає кількість, порядок предметів при лічбі і 

відповідає на питання  скільки? котрий? котра? 
котре? 

в) означає ознаку дії і відповідає на питання як? де? 
куди? звідки? коли? 

3. Займенник 
а) означає назву предмета; 
б) вказує на особу або предмет, ознаки, кількість, але не 

називає їх; 
в) означає ознаку предмета. 

4. Незмінюваною самостійною частиною мови є 
а) прикметник; 
б) прислівник; 
в) займенник. 

5. Числівниками є слова 
а) п’ять, п’ятий, п’ятеро; 
б) п’ятірка, п’ятикутник; 
в) вп’яте, п’ятиповерховий. 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Нижче… – перша частина складних слів, що 
відповідає поняттю «далі, пізніше в тексті». З наступною 
частиною завжди пишеться разом:  нижчезгаданий, 
нижчеописаний. 

Нижче… – прислівник, вищий ступінь порівняння. 
Поклади нижче. Ненормативним є вислів скажемо нижче. 
Правильно: скажемо далі. 

Вище… – перша частина складних слів, що відповідає 
поняттю «раніше, перед тим (про написане, сказане)». 

Вище… – прислівник, вищий ступінь порівняння до 
високо. А він знаходився ще вище. 
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§4. ПРИЙМЕННИК. СПОЛУЧНИК  

 

 
 
Прийменник поведе тебе до школи 
і засміється під вікном. 
Сипне зоринками довкола, 
розкаже казку перед сном… 
Сполучник схожий на місточок, 
що члени речення єдна, 
щоб ти не впав у слів струмочок, 
тому що глибоко до дна. 

В.Верховень 

 

 

 
 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Які частини мови називаються службовими? Наведіть 
приклади. 

 Яка частина мови називається прийменником? 
 Яка частина мови називається сполучником? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Прийме́нник – це службова частина мови, яка разом 
з відмінковими закінченнями іменників, займенників і 
числівників виражає відношення між словами у реченні. 

Сполу́чник – це службова частина мови, яка служить 
для зв’язку однорідних членів речення та частин 
складного речення. 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ 

 

Частина мови Для чого 
слугує 

На яке 
питання 

відповідає 

Як змінюється 

 Прийменник Для зв’язку слів  Не змінюємо 

 
Сполучник Для зв’язку слів і 

речень 
 Не змінюємо 
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ВІДМІНКИ ПРИКМЕТНИКИ ПРИКЛАДИ 

РОДОВИЙ без, в(у), від, до, з,  
за, між, проти, край, коло, з-
під, з-перед, поміж 

Без діла марніє сила. 
З праці радість, а з безділля 
смуток. 

ЗНАХІДНИЙ в(у), у, за, на, між, через, 
понад, крізь, про, під, по, 
незважаючи на 

Цілив у ворону, а попав у 
корову. Гість за поріг, а  кішка 
за пиріг. 

ОРУДНИЙ з, за, між, під, попід, над, 
понад, перед, поміж, у 
зв’язку з, згідно з, слідом за 

 

Живуть між собою, як риба з 
водою. Перед смертю не 
надихатися, перед заліком не 
навчитися. 

МІСЦЕВИЙ в(у), на, о, при, по 

 
Шила в мішку не сховаєш. 
На двох весіллях одразу не 
танцюють. 

 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 40. Спишіть. Підкресліть знайомі вам 
сполучники. Поясніть розділові знаки  в середині 
речень. 

Нерідко початок вересня дивує своїм теплом, яскравістю, 
здається, літо повернулося. Сонце ще довго сяє на ясному 
небосхилі, та воно вже не таке гаряче, як влітку, а ніжно-ласкаве, 
лагідне. 

Повітря прозоре й легке, в ньому далеко чути кожен звук. 
Проте зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. 

(За А.Волковою) 

 *Зробіть  фонетичний розбір слова здається. 
  

Прийменник 
як частина 

мови 

Незмінна 

службова частина 

мови 

Не виступає в ролі 

членів речення 

Разом з іменником, числівником або займенником у формі непрямих 

відмінків вказує на різні смислові відношення (обїект дії, напрям, час, 

місце, причину, мету та інші) 

Виражає залежність іменника, числівника і займенника від інших слів у 

словосполученні й реченні 

Сполучник 
як частина 

мови 

Лексичного 

значення не має 

мови 

Незмінне слово 

Не виступає в ролі членів речення 

Уживається для зв'язку однорідних членів,  

частин складного речення або окремих речень у тексті 
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 41. Прочитайте вірш. Визначте в тексті 
прийменники та сполучники. Яка їх роль у 
мовленні? 

В Донецькому краї 

І степ, і гори обгорілі 
Дощем облило громовим. 
Та знов такі ж вони немилі, 
Нічим не скрасились новим.  
Ревуть гудки. Дими стовпами 
Повзуть за вітром по степу. 
А там, під степом, у склепу 
Шахтар зомлілими руками 
Б'є камінь, вугіль добува, 
У землю вік свій зарива. 

(М.Чернявський) 
 

 42. Перепишіть, на місці крапок (…) уставляючи 

пропущені літери, на місці  лінії (___________) – 

пропущені слова. 

Рідна з…мля 

Рідний край! Дорога серцю з…мля наша. Бе…межні ст…пи, 
з…лені ліси й доли, високі і блакитні н…беса! Хіба є що на світі 
краще за це довкілля? Хіба є що на світі доро…че за Вітчизну?  

 Рідний дім, гостинна ласкава оселя. Тут ти народився, уперше 
побачив світ, уперше ступив крок.  

А _____ порогом відкрився чарівний світ. ________ вікна ростуть 
мальви, соняшник, вишня.  

Ти розумієш, ______ це – твоя Батьківщина !  
Від батьківс…кого порога вона бере свій початок.  

 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 43. У кожному рядку підкресліть «зайве» слово. 

Письмово поясніть свій вибір. Складіть і 

запишіть речення, використавши усі 

прийменники. 

1. Над, ним, в, біля. 
2. А, я, і, щоб. 
3. Не, хай, між, би. 
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ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

ПОРІВНЯЙТЕ 

 Російською Українською 
 По предложению ученика На пропозицію учня, за 

пропозицією учня 

 По Вашему желанию На Ваше бажання, за Вашим 

бажанням 

 Называть по имени Називати на ім’я 

 По зову сердца За покликом серця 

 По итогам За підсумками 

 По трём направлениям У трьох напрямках, за трьома 

напрямками 

 По возможности Якщо можна 

 Списать по негодности Списати через непридатність 

 В дальнейшем Надалі 

 В неделю На тиждень 

 В карман До кишені 

 У власти При владі 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 44. Прочитайте текст. Поміркуйте, чому жителі 

міста встановили чоловікові пам’ятник. Доберіть 

свій варіант заголовка.  

Вода для спраглих 

У маленькому містечку жив бідний старий чоловік. Колись він 
важко працював, а тепер доживав останні дні. Вечорами чоловік 
сідав біля міської брами і людям, які проходили повз нього, 
пропонував кухлик свіжої джерельної води. Так робив він декілька 
років, аж до своєї смерті.  

Коли помер, жителі міста встановили бідному чоловікові 
пам’ятник – викопали криницю. Тепер вода із цієї криниці освіжає 
всіх спраглих (за легендою). 
 

 45. Випишіть з попереднього тексту 5–7 
іменників, зазначте в дужках їхній рід, число, 
відмінок. 

ЗРАЗОК. Містечку (с.р., одн., М. в.).    
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 46. Доберіть антоніми до виділених слів у тексті 

«Вода для спраглих». 
 

 47. Поясніть значення крилатого вислову «Добра 

праця ніколи не пропадає». Які прислів’я та 

приказки про працю ви знаєте? 
 

 48. Перепишіть слова, визначаючи відмінки за 

зразком. Складіть із записаними словами 5 

речень, зберігаючи відмінок іменників. 

Зозуля, матусю, калині, пшенице, на природі, книги, берегу, на 
березі, луки, подругу, білочки, хлопче. 

ЗРАЗОК. Зозуля (Н. в.). 
 

 49. Розгляньте репродукцію картини Ольги Дідик 

«Осінь у лісі». Розкажіть, що на ній зображено, 

яким настроєм  перейнято полотно. Завдяки 

чому автору вдалося передати красу однієї з пір 

року? Які епітети можна використати, описуючи 

зображене? Пригадайте засоби творення 

пейзажу в літературі та образотворчому 

мистецтві. 

 
  

«Осінь у лісі» Ольга Дідик  
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 50. Перекладіть текст, запишіть його. 

Осень в лесу 

Наступила поздняя осень. Стоит ненастная погода. Всё чаще 
дует резкий осенний ветер. С синего неба посылает солнце 
прощальные лучи. 

Как хорош лес осенью! Воздух свеж. Жёлтые, оранжевые, 
багровые листья тихо падают с чёрных деревьев и медленно 
опускаются на холодную землю. Тишину спящего леса не нарушает 
пение птиц, потому что они улетели на юг.  

В аллеях сада стало пусто, бесшумно. А ведь здесь летом было 

так радостно, чудесно!  

СЛОВНИК: Ненастная – непогожа; прощальные – прощальні; багровые –  

багряні; спящего – того, що спить, сплячого; пусто – порожньо. 
 

 51. Виразно прочитайте речення. Усно визначте 

синтаксичну роль іменників. Зробіть висновки. 

Яка головна думка висловлювання? 

Патріотизм починається зі ставлення до своєї мови. Поняття 
рідної мови виступає поряд з поняттям рідного дому, батьківської 
хати, материнського тепла. Культура мовлення – це духовне обличчя 
людини. Мова єднає між собою представників певного народу в часі і 
в просторі. 
 

 52. Прочитайте. Скажіть, про які моральні 
цінності розповідається в тексті. Усно перекажіть 
текст, уникаючи лексичних помилок. Напишіть 
власний твір-мініатюру про бабусю. 

Добра людина 

Дуже доброю людиною я вважаю свою дорогу бабусю Олю. Вона 
мало думає про себе, але завжди піклується про нас, своїх рідних. Я 
часто приходжу до неї в гості. Тоді бабусечка пече мої улюблені 
духмяні пиріжки з картоплею або з вишневим варенням. Бабуся 
хвилюється, чи тепло я вдягнений. Коли я хворію, вона готує для 
мене гарячий компот з вітамінами. 

Моя бабуся не любить сваритися та кричати. Вона завжди 
промовляє спокійним голосом. Тому люди до неї теж ставляться 
доброзичливо. 

Бабуся Оля добра не тільки до своєї родини. Вона допомагає 
також іншим людям, своїм подругам та сусідкам. А також бабуся 
любить тварин. Кожного ранку вона годує бездомних котів та 
невеликих песиків на вулиці. А одного пухнастого кота Василя бабуся 
взяла до себе додому. Так моя добра бабуся подарувала 
безпритульному котові рідну домівку (зі шкільного твору). 
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 53. Поєднайте частини речень у прислів'я, 

запишіть їх. Підкресліть іменники. Поясніть 

(усно) зміст прислів'їв. 

Осінь збирає, що заячий хвіст. 
У доброго хазяїна восени та листопад його перехолодить. 
Весною горшки порожніють, а жовтень – капустою. 
Листопадовий день, а весна з'їдає. 
Вересень пахне яблуками, а восени – повніють. 
Жовтень хоч і холодний, й соломина не пропаде. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 54. Диктант з коментуванням. Поясніть вживання 

великої літери. У першому реченні підкресліть 

граматичну основу. 

Які бувають казки? 

Казки існують в усіх країнах світу. Вони завжди 
закінчуються перемогою доброї сили над злою, правди над 
кривдою. Нам усім добре відомі казки, у яких розповідається про 
хитру лисичку, полохливого зайчика, хижого вовка, незграбного 
ведмедя. 

Є казки фантастичні, де героями виступають сміливі люди. Вони 
перемагають лютого змія, (К, к)ощія (Б, б)езсмертного та інші 
злі сили, захищають скривджених. Такими є (М,м)икита (К, к)ожум’яка, 
(К, к)отигорошко, богатир (І, і)ван. У багатьох казках засуджується 
жадібність, жорстокість, бездушність, висміюються ледарі, боягузи, 
п’яниці. Народні казки прославляють працьовитих, чесних, мудрих 
людей (з календаря). 
 

 55. Перепишіть слова, розкриваючи дужки. 

(Я, я)рослав (М, м)удрий, (Р, р)ічка (Д, д)ніпро, (Ж, ж)урнал «(П, 
п)ізнайко», (М, м)еханік (Г, г)аврилов, (В, в)ітчизна, (О, о)лень, (К, к)іт 
(М, м)урчик,  (Д, д)онбас. 
 

 56. Наведіть власні приклади іменників, які 
пишуться з великої літери.  

 

 57. Доберіть можливі прикметники до наведених 
іменників. З двома-трьома з них складіть 
речення і запишіть. 

Зима, книжка, картина, екскурсія, друг. 
ЗРАЗОК. Письменник – відомий, видатний, визначний, 

талановитий, обдарований, сучасний.  
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 58. Запишіть текст, вставляючи замість крапок 
потрібні літери й розкриваючи дужки. Поясніть 
контрольні моменти. 

Я (не)помилився. Кроків за два від мене пройшов круглий 
нашорошений їжачок. На його голках я запр…мітив якісь з…ленкуваті 
кульки. 

Їжачок пробрався в густий кущ і довго чогось там вовтузився, 
господарював. Згодом я побачив, як він вийшов з куща і кудись 
подався в своїх справах. 

Я …догадався, що в кущі їжачкове житло.    Підповзаючи на 
ліктях, я добрався до куща. Справді, тут була їжачкова комора. 

Перше, що мені потрапило під руки, це були дикі лісові грушки-
гнилиці. 

Довелося взяти з десяток грушок, хоч і шкода було кривдити 
трудягу-їжачка. Поївши, я відчув себе значно краще і був дуже 
вдячний їжачкові. 

Згодом їжачок знову повернувся до своєї комори. Він був увесь 
пр…крашений (не)великими лісовими грушками. Якусь хвилину 
зачудовано дивився на мене з-під насуплених брів, потім пройшов до 
своєї схованки. Коли вийшов звідти, знову глянув на мене 
маленькими оч…нятами. Видно було, що їжачок (не)помітив пропажі, 
а може, й (не)розгнівався на мене за свої груші. 

Весь день і ніч їжачка (не)було. Я вирішив, що він більше 
(не)повернеться до своєї комори…  

(За Ю.Збанацьким) 
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КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Виберіть правильне твердження. 
а) іменники змінюються за родами; 
б) кожен іменник має певний рід: чоловічий, середній, 

жіночий; 
в) іменники бувають жіночого та середнього роду. 

2. Позначте іменник ужитий у реченні в знахідному 
відмінку. 

Вітер розгойдував на воді човен. 
а) вітер;  
б) (на) воді;   
в) човен. 

3. Підкресліть у кожному рядку зайвий іменник. 
а) пісня, сніжинка, півник, ніжка; 
б) джерело, дзеркало, озеро, дядько; 
в) вітерець, гаманець, стілець, сердець. 

4. Позначте рядок з іменниками, написаними з помилками. 
Запишіть їх правильно. 

а) вдячніст'ю, радісттю, матірью; 
б) ніччю, сталлю, вірністю, матір'ю; 
в) міддю, пам'яттю, честю, піччю.  

5. Позначте рядок з іменниками, ужитими в родовому 
відмінку: 

а) кулею, мечем, міддю, телям; 
б) кулі, мечу, міді, теляті; 
в) кулі, меча, міді, теляти. 
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ВІДОМОСТІ  ІЗ 
СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ. 
ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

Ознайомившись із матеріалом, 
ти: 

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 у чому полягає різниця між 
словосполученням і реченням 

  які члени речення є головні, а 
які – другорядні 

  які члени речення вважаються 
однорідними 

 що таке узагальнювальні 
слова при однорідних членах 
речення 

 що таке звертання, вставні 
слова 

 визначати головне й 
залежне слова у 
словосполученні 

 визначати головні й 
другорядні члени 
речення 

 правильно 
розставляти 
розділові знаки в 
реченнях 

 які розділові знаки 
вживаються в кінці 
речення 

 які розділові знаки 
вживаються в 
середині речення 

 що таке інтонація 

 

§5. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ  

 

 
 
У голові словосполучень ціла безліч: 
Вони блукають коридорами пітьми, 
Йдуть, спотикаючись, торкаються 

пліч-о-пліч,  
 До болю ранять одне одного 

крильми. 

Р.Бойчук 
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ПРИГАДАЙТЕ! 

 Що таке «синтаксис»?  
 Що таке «пунктуація»? 
 Що таке словосполучення? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Словосполучення, як і слово, вживають для 
називання предметів, їхніх ознак, ознак дій. Проте 
порівняно зі словом словосполучення є точнішим. 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Словосполучення (рос. словосочетание) – це 
щонайменше два самостійних слова, одне з яких – 
головне, а інше – залежне. 

НАПРИКЛАД: швидко йти, ласкаве цуценя,  гуляти 
парком. 

 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Зрозумійте, що слова в словосполученні зв’язані 
за змістом і граматично. Граматичний зв’язок 
здійснюється за допомогою закінчень і прийменників 
або тільки закінчень. Смисловий зв’язок слів у 
словосполученні встановлюється з питань, які 
ставляться від головного слова до залежного. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 59. Прочитайте. Визначте головне й залежне 
слова в словосполученнях. Поставте питання. 

Донецька земля, рідні копри, ковиловий степ, стоїть на териконі, 
працює щодня, заводський гудок, власниця фабрики, виконувати 
швидко,  повертатися зі зміни, пишатися шахтарями. 
 

 60. Замініть словосполучення близькими за 
змістом (за зразком). 

ЗРАЗОК. Виделка із золота – золота виделка. 
Поличка з дерева, змій з паперу, рушник з бавовни, вулиці 

Донецька, шкарпетки з льону, шафа для книжок, трави в степу, 
вішалка з пластмаси, гілка з берези, народ Донбасу. 
 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 61. Прочитайте пари слів. Подумайте й скажіть, 
чи є вони словосполученнями? 

Брати й сестри, батько працює, з роботи, матір співає, для життя, 
війна та мир, легкий, але теплий, теж прийшов, греблю гатити, бити 
байдики, буду писати. 
 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Не є словосполученнями: 
а) підмет і присудок: прийшов учитель; зірки 

блимають; 
б) іменник з прийменником: від вокзалу;  до 

проспекту; 
в) словоформи: буду займатися; більш цікавий; 
г) слова, з’єднані сполучниками (рівноправні): 

недорогий, але ефектний; додаток і обставина; 
д) фразеологічні звороти: водити за ніс; ловити ґав. 
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 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 62. Прочитайте. Поміркуйте, які сполуки слів є 
словосполученнями, а які не є. Обговоріть з 
напарником. Розподіліть між собою, хто буде 
виписувати в зошит словосполучення, а хто з 
пари – сполуки слів, що не є 
словосполученнями. 

Учень та учениця, зі школи, дружні стосунки, будемо жити, 
швидко наздогнати, любити сина, поставити крапку, мити підлогу, 
вважати героєм, стояти горою, каліграфічний почерк, цікаве 
навчання, легко запам’ятовувати, ходити півнем, строката спідниця, 
біля дерева, директори та завучі. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 63. Розгляньте фотоілюстрацію. Складіть за нею 
твір-мініатюру (8-10 речень). Використайте 
словосполучення з довідки. 

ДОВІДКА. Осінній день. Двоє під парасолькою. Яскраві кольори. 
Мокрий асфальт. Багряні дерева. Додають настрою. Вражений 
красою. 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Послідовність синтаксичного розбору 
словосполучення 

1. Визначте, чи є сполука слів словосполученням. 
2. Назвіть у словосполученні головне й залежне слова. 
3. Від головного слова до залежного поставте питання. 
4. Укажіть, якими частинами мови виражені головне й 

залежне слова. 

Зразок письмового розбору 

 
Зразок усного розбору 

І варіант 
1. У словосполученні велика родина головне слово – 

родина, а залежне – велика. 
2. Родина (яка?) велика. 
3. Головне слово виражене іменником, а залежне – 

прикметником. 
ІІ варіант 

1. У словосполученні бігти швидко головне слово – бігти, 
а залежне – швидко. 

2. Бігти (як?) швидко. 
3. Головне слово виражене дієсловом, а залежне – 

прислівником. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 64. Прочитайте текст. Виконайте синтаксичний 
розбір виділених словосполучень. 

Є.П.Ковалевський перший серед учених-геологів помітив, що 
Донбас – це «велетенський басейн, наповнений осадами порід…, 
нашарування яких являє деяку систему…». Його погляди були 
новітніми й прогресивнішими в порівнянні з поглядами інших геологів, 
які працювали в Донецькому краї, навіть у більш пізні роки. 

(За книгою «Постаті») 
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 65. Виконайте синтаксичний розбір 

словосполучень. Складіть із ними речення. 

Рідний край, земля трударів, червоні троянди, любити працю. 
 
 

 66. Прочитайте вірш Д.Білоуса. Випишіть 
виділені словосполучення. Чим вони різняться в 
українській та російській мовах? 

Ти російську мову знаєш, 
Форми правильно вживаєш: 
«Нужно Настю извинить, 
маму – поблагодарить». 
В українській мові, брате, 
Іншу форму слід вживати: 
«Дякуємо (кому?) матусі, 
Вибачте (кому?) Настусі».  

(Д.Білоус) 
 
 

 67. Перекладіть словосполучення українською 
мовою. Від головного до залежного слова 
поставте питання. 

Считать овец, следить за ребёнком, подражать гению, обучаться 
игре, погрузить весло, согласно документу, на русском языке, 
расстроиться из-за неприязностей, превращаться в лягушку, 
привыкать к порядку. 
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§6. РЕЧЕННЯ. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА РЕЧЕННЯ.  
ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ,  
ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ.  
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В КІНЦІ РЕЧЕННЯ 

 

 

 

А речення – мов зоряний разок слів-
намистин, що світяться алмазно, і все 
довкіл сіяє так виразно.  

О, скільки світла й музики у мові! 

Д. Білоус 
 
 
 
 
 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Що є засобом вираження думки? 
 Які члени речення відіграють найважливішу роль у 

вираженні думки? 
 На які типи діляться речення за метою 

висловлювання? 
 Що таке логічний наголос? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Думка в реченні висловлюється у формі 
ствердження чи заперечення. При цьому думка 
мислиться як дійсна в теперішньому, минулому чи 
майбутньому часі, як спонукання до дії або як бажана 
чи можлива за певних обставин. 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Речення (рос. предложение) – це слово або група слів, 
що виражають відносно закінчену думку. НАПРИКЛАД:: 
Щедро цвіте черешня, світяться мамині вишні. 
(Т.Сугалова) 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Іноді думку може передавати й окреме слово. 
НАПРИКЛАД: Ніч. Вулиця. Ліхтар. Аптека. (О.Блок) 

Слова в реченні зв’язані за змістом і граматично. 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Головні члени речення (підмет і присудок) 
становлять його граматичну основу. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 68. Складіть речення з поданих слів. Поясніть, 
чому слова в реченні пов’язуються за змістом і 
граматично. 

1. Осінь, той, рік, бути, ранній, та, холодний. 
2. Дерева, швидко, змінювати, свій, колір. 
3. Золотий, красуня, ходити, й, розфарбовувати, все, навколо. 
4. Рвучкий, пронизливий, вітер, бігти, за, вона, і, намагатися, 

зіпсувати, яскравий, картина. 
5. Але, виглядати, сонечко, і, багряний, золотавий, жовтогарячий, 

кольори, знов, починати, сліпити, очі. 
 

 69. Прочитайте, правильно інтонуючи речення. 
Дайте відповіді на подані нижче запитання. 

Осінь – пора року, яка в Північній півкулі Землі триває від дня 
осіннього рівнодення (23 вересня) до дня зимового сонцестояння (21 
чи 22 грудня). 

За календарем осінь настає 1 вересня. А в природі вона 
наступає по-різному! Так, осінь ділять на два періоди: перший – від 
перших приморозків до кінця листопада, другий – від кінця листопада 
до зими. 

Перші приморозки – початок осені. Проте нерідко після них 
починається тепла і суха сонячна погода – ніби літо повертається. 
Вдруге зацвітають деякі дерева і кущі, починають літати комахи, які, 
здавалось, уже заховалися на зиму. 

Осінь – час підготовки й переходу рослин до зимового спокою, 
відходу на зимівлю  деяких тварин, відльоту  птахів. 

(З журналу) 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Чи можна стверджувати, що в цьому тексті передані 
прикмети осені, чи впливає на наші образні уявлення і 
почуття цей текст? Чому? 

2. Які слова використані для опису осені в цьому тексті? 
3. Яка основна думка тексту? 
4. Які особливості вересня – першого місяця осені? 
5. Як змінюється інтонація в кінці речення? 
6. Для чого робимо паузу між реченнями? 
7. Які розділові знаки ставляться в кінці речення? 
8. Які ви знаєте види речень за метою висловлювання? 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

Крапка ставиться в кінці розповідного і спонукального речень, 
коли вони вимовляються без окличної інтонації (Ой, три шляхи 
широкії докупи зійшлися (Т. Шевченко)). 

Знак питання ставиться в кінці питального речення, 
передаючи на письмі питальну інтонацію (Яка ж в сій байці, братця, 
сила? (Л. Глібов)). Підсилена питальна інтонація може 
передаватися двома або трьома знаками питання (Де ж слава 
ваша?? На словах! (Т. Шевченко)). 

Знак оклику ставиться в кінці окличного речення, яке за метою 
висловлювання може бути розповідним або спонукальним (Ти 
прекрасна, вечірняя зоре! (Леся Українка)). Коли ж окличне речення 
за метою висловлювання є питальним, то така складна інтонація 
передається на письмі поєднанням знаку питання зі знаком оклику 
(Як ви тільки насмілилися не погодитися з командиром?!). 
Підвищена порівняно зі звичайною оклична інтонація передається 
двома або трьома знаками оклику (Стережися, друже!!!). 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Види речень за метою висловлювання.  
Окличні речення 

Розповідним (рос. повествовательным) називають 
речення, у якому повідомляється про факт дійсності, 
явище, подію.  НАПРИКЛАД: Лелеки прилетіли. 

Питальним (рос. вопросительным) називають 
речення, у якому про щось  запитується.   

НАПРИКЛАД: Чи прилетіли лелеки? 
Спонукальним (рос. побудительным) називають 

речення, у якому виражається спонукання до дії (наказ, 
прохання,порада, вимога, побажання тощо).  

НАПРИКЛАД: Прилітайте, лелеки. 
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 70. Спишіть, виділяючи в тексті речення. Які 
розділові знаки ви поставите в кінці речень? 

Школо моя  радість моя  невпізнанною зробили тебе роки  а ти в 
моїй пам’яті живеш такою  якою я бачив тебе вперше  ти живеш і 
житимеш завжди в серці як свідок неповторної юності давненько все 
те було але його не забудеш не викинеш із життя. (за Ю.Збанацьким) 

  

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

З історії розділових знаків 

Першими розділові знаки почали використовувати   
грецькі філософи. Ці знаки допомагали їм виразно читати  
текст вголос. Грецький учений Аристофан склав першу  
систему розділових знаків, яка складалась… із крапок. 
Кінець думки – крапка вгорі рядка. Крапка знизу – чекай   
продовження думки. Крапка посередині рядка «говорила»  
читцеві, що потрібно зупинитися й перепочити, бо   
речення має кілька частин. 

У VІІІ ст. учений Алкуїн використовував уже кому, але  
тільки з крапкою, знак оклику і знак питання. 

Слов'янське письмо запозичило й собі від греків ці   
знаки, які ділили текст на частини. Ми бачимо їх у  
літописах ІХ ст. і в писемних пам'ятках ХІІІ ст. 

Правила вживання розділових знаків увів у ХVІ ст.  
Мануцій Молодший. Світ користувався цими правилами   
три  століття. 

У ХІХ ст. німецькі вчені розробили досконалішу  
систему розділових знаків, яка діє і в сучасних   
європейських мовах. 

(А.Мовчун) 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 71. Прочитайте виразно вірш. З якими 
проханнями дитина звертається до матері? Про 
що запитує? Які види речень за метою 
висловлювання вживає автор? 

Зорі 

Мамо люба, глянь, як сяють 
Ясні зорі золоті. 
Кажуть люди, то не зорі – 
Сяють душі то святі. 
Кажуть, хто у нас на світі 
Вік свій праведно прожив, 
Хто умів людей любити, 
Зла нікому не робив, 
 

Бог того послав на небо 
Ясно зіркою сіять… 
Правда, мамо, то все душі, 
А не зорі там горять? 
Так навчи ж мене, голубко, 
Щоб і я так прожила, 
Щоб добро робити вміла 
І робить не вміла зла. 

(Б.Грінченко) 
 

 72. Перепишіть. Визначте види речень за метою 
висловлювання. Пiдкресліть у реченнях 
граматичні основи. 

 Вiзьмiть мене, хмари, на крила свої! (Олександр Олесь) 

 Вiтер в небi за хмарами гониться. (В.Симоненко) 

 Чи знаєш ти свiтання в полi або в задуманих садах? (В.Сосюра) 
 Тихо строчать дощi... I навіщо мені ця печаль? (Л.Костенко) 

 

 73. Прочитайте поради Василя Сухомлинського. 
Як ви їх розумієте? Чи потрібно їх 
дотримуватися? Сформулюйте усно ці поради у 
формі спонукальних речень. 

Негідно 

 залишати товариша в біді, небезпеці; 
 ховатися за чужу спину; 
 відступати перед небезпекою, бути боязким; 
 обманювати, лицемірити*, обмовляти товариша; 
 давати нездійсненні обіцянки; 
 перебільшувати особисте горе, страждання; 
 -бути байдужим до іншої людини. 

*Лицемірити – поводитися нещиро; удавати доброчесну, щиросердну 
людину. 
 74. Після прочитання порад Василя 

Сухомлинського, поданих у вправі 73, 
сформулюйте у формі спонукальних речень дві 
власні поради, яких, на вашу думку, мають 
дотримуватися п’ятикласники. 
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 75. Відновіть прислів’я, поєднуючи за змістом 
частини правої і лівої колонок. Запишіть 
відновлені прислів’я. Усно поясніть їхнє 
значення. Визначте види речень за метою 
висловлювання. 

Наука в ліс не веде, а лінь марнує. 
Праця чоловіка годує, а з лісу виводить. 
Вір своїм очам, одна правда останеться. 
На світі все минеться, а не чужим речам. 
Доброго не бійся, а поганого не роби. 

 

 76. Пригадайте прислів’я або приказку у формі 
спонукального речення. 

 

 77. Прочитайте текст. Доберіть заголовок. 
Визначте тему й основну думку. 

Злетів Жайворонок у небо. Попробував співати, а пісня вийшла 
поганенька. Полетів він до Сонця й просить:  

– Сонечко, золотеє Сонечко, навчи мене 
гарної пісні. 

– Бери цей золотий клубочок і тягни до 
землі, – каже Сонечко. 

Узяв Жайворонок золотий клубочок і 
полетів до землі. Потяглася за ним тонка-
тонесенька золота ниточка. Зазвучала чудова пісня. 

З того часу рано-ранесенько Жайворонок підлітає до Сонечка, і 
воно дає йому клубочок золота. Тягне золотую ниточку Жайворонок 
над полями – і чують люди чарівну пісню. Співає блакитне небо, 
співає золота пшениця, співає цілий світ. Як гарно!  

(В. Сухомлинський) 
 

 *Зверніть увагу на правопис слів жайворонок, 
сонечко. Чому ці слова в тексті вжито з великої 
літери? Складіть й запишіть речення, у якому слова 
жайворонок, сонечко будуть писатися з маленької 
літери. 
*На які види поділяються речення за метою 
висловлювання? Які розділові  знаки ставляться 
наприкінці таких речень? Наведіть приклади з тексту. 

 
 78. Складіть речення з поданими дієсловами. 

Визначте, які з них за метою висловлювання 
розповідні, а які –  спонукальні. 

1) Не забувають, не забувайте. 
2) Зібрали, збирайте. 
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3) Пам’ятають, пам’ятайте. 
4) Відчуває, відчувайте. 
5) Береже, бережіть. 
 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

В усному мовленні окличні речення вимовляємо з 
окличною інтонацією, тон підвищуємо на початку і в 
кінці речення. На письмі в кінці окличного речення 
ставимо знак оклику ! 

ПУНКТОГРАМА «РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В КІНЦІ РЕЧЕННЯ» 

НАПРИКЛАД: 
Я слухаю голос природи.  (Я слухаю голос природи!) 
Хіба можна не чути голосу природи? (Хіба можна не 

чути голосу природи?!) 
Слухай голос природи.  (Слухай голос природи!) 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Розділові знаки в реченні існують в усіх мовах. Так, 
наприклад, в Іспанії знак оклику та знак питання ставлять 
не лише в кінці відповідних речень, а й на початку. Учителі 
вважають, що це допоможе учням одразу зрозуміти, з 
якою інтонацією слід читати речення,  причому на початку 
речення розділовий знак ставлять догори ногами, а в кінці 
речення – як зазвичай. 

 

 79. Перепишіть. У кінці кожного речення поставте 
потрібний розділовий знак. Визначте вид 
кожного речення за метою висловлювання. 
Укажіть окличні речення. 

Беріть кошика і гайда в ліс Тільки приглядайтеся пильно Знаєте, 
які гриби хитруни З кожним грибником у піжмурки граються 
Красноголовці з осиками приятелюють Попід ліщиною ніби кріт купки 
нагорнув Розгрібайте обережно Там грузді причаїлися А он біля 
пеньків хороводи водять опеньки Учіться шукати тільки хороші гриби.  

(За Г.Демченко) 

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ 

Розповідні, питальні,  спонукальні речення, 
що виражають емоційні переживання і 
вимовляються з окличною інтонацією 

Розповідні, питальні, спонукальні речення, 
що не виражають особливих переживань і 

вимовляються спокіним тоном 

ОКЛИЧНЕ НЕОКЛИЧНЕ 
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 80. Перепишіть, визначаючи межi речень i 
розставляючи роздiловi знаки. Пiдкресліть у 
реченнях граматичні основи. Визначте вид 
кожного речення за метою висловлювання. 
Укажіть окличнi речення. 

Вечiрнє сонце наближалося до заходу навколо лежав широкий 
степ своїми квiтучими берегами він зливався з велетенським шатром 
неба який простір чи є десь у свiтi така краса сріблястою змiйкою 
звивалася по степу рiчка i губилася за обрієм повівало вечірньою 
прохолодою жодного підвищення в степу не було видно. 
 

 81. Зробіть переклад тексту українською мовою. 
У дужках позначте види речень за метою 
висловлювання та емоційним забарвленням. 

Кто из вас хочет конкретными делами помогать природе? 
Подберите участок леса, примыкающий* к вашему посёлку, городу. 
Группой в несколько человек пройдите его цепочкой. И соберите 
весь мусор! У вас должны быть корзинки или полиэтиленовые 
пакеты. Заранее договоритесь с лесничеством или местными 
властями, куда можно этот мусор сложить. 

(Із журналу) 

*Примыкающий – той, що межує. 

 82. Виразно прочитайте текст. З’ясуйте, чи всі 
розділові знаки відповідають інтонаційному 
оформленню речень. Запишіть 1 та 2 абзаци, 
розставивши потрібні розділові знаки. 

Середина осені? Яскраве сонечко поступається дошкульному 
вітру, а той мовби нагадує – час подбати про теплі речі, бо 
незабаром зима. І тільки осінні квіти, не зважаючи на погоду, дарують 
нам свою ніжність, ще раз підкреслюючи, що кожна пора року має 
свою красу і неповторність. 

Красивими й водночас дуже сумними є легенди про походження 
квітів, особливо осінніх! 

Одними з найпоширеніших у нас є айстри, хоча родом вони з 
Північної Америки? Їх забарвлення надзвичайно різноманітне, 
тоненькі пелюстки зазвичай асоціюються із зіркою! Тож, не дивно, що 
в більшості легенд айстри ведуть своє походження від зірок? 

Китайська легенда про хризантему розповідає про те, як молоді 
люди заснували нову державу, а квітку, що звеселяла серце й 
молодила душу, зробили найулюбленішою?! На честь хризантеми 
навіть названо дев’ятий місяць китайського року… 

Жоржина! Ці квіти вирощували для прикрашання храмів Сонця та 
обрядів сонцепоклоніння?  

(За О.Литовченко) 
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 83. Перепишіть текст, визначаючи межі речень і 
розставляючи розділові знаки. Підкресліть у 
реченнях граматичні основи. Визначте вид 
кожного речення за метою висловлювання. 
Укажіть окличні речення. 

Риби з оригінальними назвами 

Цікаво, хто придумував для риб назви 
нерідко назви риб вдало відображують 
особливості їхньої будови, забарвлення і 
поведінки є назви, які вказують на деяку 
схожість риб з тваринами уяви собі на 
хвилинку, що в морях і океанах є водяний 
слон, морський вовк, риба-мавпа, морський 
кіт та їжак-риба. 

(За Л.Романовою) 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Помилка, пов’язана з порушенням правил пунктуацiї, 
називається пунктуацiйною. Вона позначається значком 
V.  

Пунктуацiйнi помилки найчастiше трапляються у таких 
випадках, як:  

 пропуск роздiлового знака;  
 замiна одного роздiлового знака iншим; 
 наявнiсть зайвого роздiлового знака. 

Щоб не допускати пунктуацiйних помилок, потрiбно 
знати вiдповiднi правила, а також правильно читати й 
iнтонувати речення. 

 

 84. Перепишіть текст, визначаючи межі речень і 
розставляючи потрібні розділові знаки. 
Підкресліть у реченнях граматичні основи. 
Визначте вид кожного речення за метою 
висловлювання. Укажіть окличні речення. 

Голка-риба 

Усім нам добре відомо, навіщо існує 
голка і тобі неважко уявити собі, як вона 
виглядає, але ж чому цю рибу назвали 
голкою подивись на неї й одразу 
здогадаєшся, адже вона видовжена 
точнісінько як голка от здорово голка-риба і 
голка швацька, одна живе в морі, а друга 
оживає в руках кравця. 

(За М.Лєдєнцовим) 
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 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 85. Дослiдження-редагування.  
Прочитайте мовчки текст. Якi зауваження у вас 
з’явилися? Запишіть відредагований  варіант 
тексту. Доповніть його, виклавши власні думки 
стосовно особистого ставлення до осені. 

Якi дарунки осені найприємнiшi. Може, це рум’янi яблука, 
запашнi грушi, солодкий виноград. Хтось найбiльше любить осiнь за 
тихе полювання в лiсi, iншi ж люди люблять її за щедрий урожай на 
полях. А за що ти любиш осiнь! Розкажи? 
 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 86. Прочитайте. Доведіть, що перед вами текст. 
Визначте його основну думку. Випишіть з нього 
10 словосполучень.  Виконайте синтаксичний 
розбір п’яти (на вибір). Визначте види речень за 
метою висловлювання. Назвіть граматичні 
основи речень, підкресліть їх. 

Жовтень і листопад 

Жовтень кликав листопада: 
- Брате, йди, потрібна рада! 

Що робити маю я? 
Погиба краса моя… 
Кучері мої злотисті 

з верховіть вітриська бистрі 
обдирають кожен день, 
залишають голий пень. 

Листопад на нього глянув: 
В гості буду рано-рано 

і тобі свою красу 
в подарунок принесу. 

Ніч минула; жовтий ліс 
Похмурнішав і обліз. 

Друга – й зовсім занімів, 
Білу шапочку надів. 

Із жовтневої чуприни 
не лишилось волосини. 
Листопад йому на сміх 

Постелив на скроні сніг. 
Кивнув жовтень головою 

діточкам, які юрбою 
йшли вітати перший сніг, 
та й у вічність геть побіг. 

(М.Качалуба) 
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§7. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ МІЖ 

ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ 

 

 
 

Знати потрібно, без заперечення, 
головні й другорядні члени речення! 

 

 

 

 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

Пригадайте вивчене в початковій школі й 

поясніть, про які «дивнії два слова», що є 

основою всього речення, йдеться у вірші. 

Відгадайте загадку. 

Що за дивнії два слова –   
всього речення основа?  
Перше того називає,  
Хто предметом виступає.  
А що робить хтось чи щось,  
Другий член відповідає. 
Хто загадку відгадає,  
Хай правицю підіймає! 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Які члени речення становлять граматичну основу? 
 Які члени речення відіграють найважливішу роль у 

вираженні думки? 
 Які члени речення є головними? 
 Які члени речення вважаються другорядними? 
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ПОВТОРІТЬ! 

 

 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Підмет (рос. подлежащее) – головний член речення, 
що означає предмет, про який говориться в реченні, і 
відповідає на питання Хто? Що? Підмет завжди 
пов’язаний з присудком. 

Присудок (рос. сказуемое) – головний член речення, 
який означає, що говориться про предмет, і відповідає на 
питання, Що робить предмет? Що з ним робиться? 
Який він є? Хто він такий? Що він таке? Присудок 
завжди пов’язаний з підметом. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 87. Прочитайте виразно вірш та розгляньте 
репродукцію картини М.П.Кримова. Чим вони 
близькі? 

Граматична основа 

Підмет – це головний член 
речення, що називає   

предмет, про який 
говориться в реченні, і 

відповідає на питання хто? 
що? 

Підмет найчастіше 
виражений іменником або 
займенником у називному 

відмінку.   

НАПРИКЛАД: 

1. Вишня  губить листя на 
причілку хати (М. Боровко).  

2. А я вже стрічалась з 
зозулькою в лузі (Л.Завіщана) 

Присудок – це головний 
член речення, який називає 

дію, стан або ознаку, 
приписувану підмету, і 

відповідає на питання що 
робить підмет?що з ним 

робиться? який він є? хто 
він такий? що він таке? 

У реченні присудок 
найчастіше виражений 

дієсловом, рідше – 
прикметником або іменником.  

НАПРИКЛАД:   

1. І древні села перами тополь 
скорописом листи у літо 

пишуть (М.Боровко).  

2. Книжка – найкращий 
порадник (Нар.творчість). 
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Не лютуй, сніговію! 

Нанесла, намела 
снігу білого зима. 
Подививсь я за ворота – 
Вже й доріженьки нема, 
А згори на двори 
Вже сніжинки летять. 
Взяв я віник і лопату, 
Став доріжку прокладать.   
Тато мій дорогий 
В другу зміну заступив. 
Він у шахті і не знає, 
Що дороги сніг замів. 
Не свисти, не крути,  
Не лютуй, сніговію! 
Скоро тато з шахти йтиме 

По доріженьці моїй.  
 (Г.Бойко)  

 

 88. Порахуйте, зі скількох речень складається 
текст. Підкресліть головні члени в усіх реченнях. 
Виразно прочитайте вірш. Спишіть. Знайдіть і 
підкресліть граматичні основи. 

 

Надходить вечір... 
Синім ланом  
Він простягає тінь свою.  
Я над Дінцем моїм коханим 
В тумані споминів стою. 

Дінець!..  
Тобі крізь дні тривоги  
З любов’ю слав я свій привіт,  
Мої маленькі босі ноги  
Тут на піску лишали слід. 

(В. Сосюра) 
 
 

 89. Визначте межі речень, запишіть правильний 
варіант. Вставте, де потрібно, апостроф. 
Підкресліть у реченнях граматичні основи. 

Їжак 

Восени у їжаків мало харчу поховалися в землю черв…яки, 
зникли прудкі ящірки, скрутилися в клубки змії та чорні вужі важко 
знаходити жуків і жаб ясної осінньої днини ладнає собі дбайливий 
трудар-їжак тепле зимів…я вдень і вночі тягає він у нору під верб…ям 
духм…яне сухе лист…я, чиєсь пір…я та м…який лісовий мох 
сер…йозно готується він до зими. 

(За І.С.Соколовим-Микитовим) 

  

«Зимовий день» М.П.Кримов 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Граматична основа може мати різну будову. 

 

Склад граматичної 
основи 

Приклади 

 підмет і присудок Прямо над нашою хатою 
пролітають лебеді. (М.Стельмах) 

 один присудок і декілька 
підметів до нього 

Відлітають гуси і лелеки у краї 
заморськіі далекі. (Олександр Олесь) 

 один підмет і декілька 
присудків до нього 

Надбігла хмара чорна і закрила 
останній клапоть неба. (Б.Лепкий) 

 один головний член 
речення 

Золотий гомін. (П.Тичина) 
Для добрих друзів відчиняю дім. 
(А.Малишко) 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Речення, у якому наявні підмет і присудок, 
називається двоскладним. НАПРИКЛАД: Ніжно-рожеві 
пелюстки яблуневого цвіту починають потрохи 
осипатись. (М.Івченко)  

Речення, у якому наявний один головний член 
(підмет або присудок), називається односкладним. 
НАПРИКЛАД: Вірю в людину. (М.Сингаївський); Світлая, 
дивная ніч. (Г.Чупринка) 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 90. Прочитайте, узгодивши присудки з підметами. 
Визначте, якими частинами мови виражені 
головні члени речення. Спишіть. Підкресліть 
граматичні основи. 

Зима 

Сном блакитним (заснути) поля,  
і долини, і гори, й діброви.  
(Одягти) білу шубу земля,  
білу шубу зимову.  

(Одлетіти) давно журавлі  
у південні країни з журбою,  

і (заснути) зерно у землі,  
щоб проснутись весною,  

коли очі (закрити) поля,  
(затремтіти) і тополі, і клени,  
й (скинути) білую шубу земля  
і (одягнути) зелену. 

 (В.Сосюра) 
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 91. Визначте двоскладні та односкладні речення. 
Прочитайте, поділіть текст на речення. Спишіть, 
вставляючи пропущені букви. Підкресліть 
граматичну основу кожного речення. 

Вони пр…йшли сюди з с…ла Маруся залю…ки  …гадує той час, 
як вона там із матір…ю ж…ла тільки це давно давно було  вона 
ледве пр…гадує молоде вродливе облич…я з в…ликими т…мними 
очима  вона пр…гадує як це облич…я сх…лялося до неї, а дбайливі 
руки вкр…вали її т…пліше. (Б.Грінченко) 

 

 92. Перекажіть стисло текст українською мовою й 
запишіть скорочений варіант до зошита. 
Підкресліть головні члени речення. 

Легенда о каменном угле 

Однажды бродил охотник по дикой степи  в поисках добычи. Уже 
и подустал малость*. Солнце тем временем сдвинулось с полдня на 
запад, пора было и домой возвращаться – до дома ого-го еще 
сколько топать! 

И он решил отдохнуть немного, а заодно чего-нибудь поесть, 
чтоб пополнить силы. Снял с плеча добытого на охоте зайца, 
тетерева*, рогожную* торбу с несколькими окуньками... А ещё на 
подходе сюда приметил родничок в байраке, к нему он и спустился. 

Затем начал собирать сушняк* для костра. Видит, у подножия 
крутолобого склона балки свежий скат – лисья нора. Однако что за 
диво: земля, которую выгребала лапами рыжая наружу, какая-то 
необычная – чёрная-пречёрная с виду, а в ней поблёскивают чёрные 
камушки, большие и маленькие. Осмотрел нору. Сомнений не было: 
лисья. Да вот и шерсть рыжеватая в бурьяне позастревала. 

Охотник  расчистил старое пастушье кострище, обложил его 
чёрными камнями, принесенными от лисьей норы, высек огонь. Когда 
сушняк разгорелся, положил на жар завёрнутого в лопух* окуня 
целиком, а сверху присыпал той же чёрной землёй, чтоб он 
побыстрее упарился и равномерно спёкся. И прилёг отдыхать ... 

Через какое-то время кинулся поглядеть на пёкшуюся рыбу и 
страшно удивился: земля и камушки, принесенные от норы, были 
теперь не черные, а красные, охваченные поверху синими огоньками. 
Разгрёб поскорее костерок, а от окуня одна зола* осталась – сгорел 
вместе с лопушиными листьями. 

(И.Костыря) 
  



 

59 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Малость –  немного, чуть-чуть (прост.), укр. трохи. 
Тетерев – распространённая птица семейства 

фазановых, обитающая в лесной, лесостепной и частично 
степной зоне Евразии, в том числе и на территории 
России; укр. тетерук, тетеря. 

Рогожный – прил. к рогожа (грубая  упаковочная 
ткань из мочальных лент); укр.рогожний .  

Сушняк – сухие деревья, хворост; укр. хмиз. 
Скат – наклонная поверхность чего-нибудь, пологий 

спуск; укр. схил. 
Лопух – растение, больше известное под названием 

репейник. А ещё его называют дедовник и лопешник, 
репник и репей, рельяк и пепельник; по своей сути это 
сорняк; представляет собой травянистое растение с 
большими яйцевидными листками; укр. лопух.   

Зола –  несгораемый остаток, образующийся из 
минеральных примесей топлива при полном его сгорании; 
укр. зола, попіл. 

 
 

 93. Прочитайте речення з відповідною до 
пунктограми інтонацією.  

 
1. Єнакієве – велике промислове місто. (Остап Вишня) 2. Вітчизна 

– ось альфа і омега. (Д.Павличко) 3. Липневий степ – пора буйного 
цвіту. (О.Ющенко) 4. Місяць жовтень – найдраматичніша пора осені 
(Є.Гуцало). 5. З весни і аж до осені Білогір’я  – ніби острів серед 
колосистого моря хлібів. (І. Цюпа) 
 

 *Поясніть уживання тире. Розберіть за будовою 
виділене слово. 

 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

До групи підмета належить означення, до групи 
присудка – додаток, обставина. Між групою підмета і 
групою присудка на місці пропущеної зв’язки 
ставиться тире (див. вище). 

 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278513
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ВИВЧІТЬ! 

Пунктограма «Тире між підметом і присудком» 

 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 94. Прочитайте висловлювання. Чи погоджуєтеся 
ви з думкою автора? А як починається ваш 
ранок? Запишіть, використовуючи схему: 
Іменник – іменник. 

Для поета чи прозаїка світанок – це плин думок, почуттів, бо в 
цей час розкриваються духовні сили людини. (М.Шаповал) 
 

 95. Перепишіть речення, поясніть правопис тире. 
Підкресліть підмет і присудок, визначте, якими 
частинами мови вони виражені. 

1. Бронзоволиці хлопці – шахтарі, що побратались в вибоях 
глибоких. (С.Жуковський) 2. Я – лілія біла... мене в самоті думки 
обступають, мов квіти оті, і плачуть... (Х.Алчевська) 3. Роман – хлопець 
сміливий, бідовий. (С.Васильченко) 4. Ударити сьогодні будь-яку 
тварину – великий гріх! 5. Свята вечеря – це спільна вечеря всього 

Тире ставиться: 

 коли підмет і присудок 
виражені іменниками в 
називному відмінку або 

дієсловами в неозначеній 
формі.  

При цьому присудок може 
бути як непоширеним, так і 

поширеним: 

Бук — дерево. Мистецтво 
— найкращий  педагог (О. 
Гончар).  
Пісня і праця — великі дві 
сили, їм я бажаю до скону 
служить (І. Франко). Життя 
прожить  — не поле 
перейти. 

перед це (це є), оце, то, ось, 
(це) значить, якщо присудок, 

виражений іменником у 
називному відмінку, 

приєднується за допомогою 
цих слів до підмета: 

Сміле слово — то наші 
гармати, 
Світлі вчинки — то наші 
мечі  
(П. Грабовський).  
Зернина — то життя у 
сповитку  
(І. Кащук). 
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роду. 6. Покрова – це також старовинне народне свято, пов’язане з 
культом поминання предків та творення нових родин. 7. Гойдалка – 
найулюбленіша весняна розвага. 8. Вільний час трудящих – це не 
лише час для відновлення сил для завтрашнього трудового дня, а й 
час для інтелектуального розвитку. (О.Тихий) 
 

 96. Запишіть речення, вставляючи пропущені 
літери. Розставте, де потрібно, розділові знаки. 

Красне слово з..лотий ключ. Кни..ка маленьке віконце. Наука 
срібло, практика з..лото. Стислість с..стра таланту. Зароблений сухар 
кращий від краденого бублика. Корінь праці гір..кий але овоч.. 
с..лодкий. І будень і неділя лінивому бе..ділля. Дурний язик г..лові не 
приятель. З..лото без розуму болото. Розум скарб людини. В..села 
думка половина здоров..я. Підлеслива людина гадюка під квітками. 
 

 97. Запишіть речення. Поставте, де треба, тире. 
Зверніть увагу на інтонацію в реченнях, де 
ставиться тире між групою підмета і групою 
присудка. Підкресліть граматичну основу, 
зробіть висновки.  

1. Природа є нашим великим скарбом. 2. Права, найбільша 
притока Дону Сіверський Дінець. 3. Книга наш вірний друг. 4. Мені 
подобалось відчувати себе сміливим. 5. Батько й мати вірні 
порадники. 
 

 98. Спишіть речення, розставте пропущені 
розділові знаки. Обґрунтуйте свій вибір. 
Підкресліть граматичні основи. Поясніть, як ви 
розумієте зміст одного із поданих речень. 

1. Жити значить безперервно рухатися вперед (С.Джонсон). 
2. Історія це річка, що впадає в прогрес (М.Лижов). 3. Природа це 
художник, мудрий і умілий (І.Роговий). 4. Очі  дзеркало душі. 5. Часто 
сміятися здоровим бути. 
 

 99. Прочитайте виразно текст, доберіть 
заголовок. Визначте стиль тексту. Випишіть 
речення з вивченою пунктограмою, підкресліть 
граматичну основу. 

Назва першого місяця осені пов’язана з вересом. Верес – 
вічнозелений кущ, що квітує із серпня й до кінця жовтня. Верес, як і 
липові гаї, є дуже цінним медоносом. Тож, на думку філологів, назва 
першого місяця осені безпосередньо пов’язана з буйним цвітінням 
вересу. 

З приходом вересня в природі відбуваються істотні зміни. 
Прохолодними стають ночі, нерідко вранці над левадами зависають 
густі тумани, падають на землю перші приморозки. 
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Останній місяць вважається особливо вередливим. Він може 
подарувати яскраве сонце і забивні дощі, прохолодну ніч і теплий 
тихий день – коли над головами пливе павутиння, так зване «бабине 
літо». Не випадково про нього кажуть: «Вересневий час – сім погод у 
нас: сіє, гріє, віє, туманіє, холодніє, гуде ще й згори йде!». 

(за В. Скуратівським) 
 

 100. Випишіть із тлумачного словника або 
енциклопедії три визначення будь-яких понять. 
Поясніть тире між групою підмета і групою 
присудка. 

НАПРИКЛАД: Осінь – одна з чотирьох пір року між літом та 
зимою. Осінь – перехідний сезон, коли помітно зменшення світлового 
дня та поступово знижується середньодобова температура повітря. 
Складається із трьох місяців: у північній півкулі – вересня, жовтня та 
листопада, у південній – березня, квітня та травня. 
 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 101. Порівняйте записані у двох колонках 
речення. Чим вони відрізняються? 

 

Ростуть квіти. На лузі ростуть яскраві квіти. 
Гудуть бджоли. Дзвінко гудуть працьовиті бджоли. 
Сонце посміхається. Золоте сонце радісно посміхається з неба. 
Мама радіє.  Мама радіє успіхам дитини. 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

У реченні, крім головних членів, можуть бути ще й 
другорядні. Другорядні члени речення звичайно 
пояснюють головні, але можуть пояснювати й інші 
другорядні члени. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Речення, яке складається тільки з головних членів 
(граматичної основи), називається непоширеним. 
НАПРИКЛАД: Туркоче голуб. Цвінькає синиця. 
(О.Чекмишев) 

Речення, у якому, крім головних, є інші члени 
речення, називається поширеним. НАПРИКЛАД: 
Поодинці по драбинці ходять раді голуби. (О.Журлива) 

Другорядними членами речення є: додаток (рос. 
дополнение), означення (рос. определение), обставина 
(рос. обстоятельство). 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Прямий відмінок:  Н. (називний) ХТО? ЩО? 
Непрямі відмінки:  Р. (родовий) КОГО? ЧОГО? 

 Д. (давальний) КОМУ? ЧОМУ? 
 Зн. (знахідний) КОГО? ЩО? 
 Ор. (орудний) КИМ? ЧИМ? 
 М. (місцевий) на КОМУ? на ЧОМУ? 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 102. Спишіть речення, розставляючи пропущені 
розділові знаки. Підкресліть головні та 
другорядні члени речення. Поясніть уживання 
тире. 

Другорядні члени речення 

Додаток – це другорядний 
член речення, що означає 

предмет і відповідає на 
питання непрямих 

відмінків: 
 кого? чого? кому?чому? 
кого? що? ким? чим? на 

кому? на чому? 

Означення – це 
другорядний член речення, 

що вказує на ознаку 
предмета і відповідає на 

питання  
який? чий? котрий? 

 

 Додатки найчастіше 
виражаються іменниками 

або займенниками.  
 

НАПРИКЛАД:  
кого? чим? 

Земна краса чарує   
душу  всім (Б.Соя). 

 

Обставина – це 
другорядний член речення, 

що означає місце, час, 
причину, мету, спосіб або 
ступінь дії і відповідає на 

питання  
як?де? куди? звідки? коли? 

з якою метою? якою 
мірою? 

Обставина найчастіше 
виражається прислівником 

або іменником у 
непрямому відмінку з 

прийменником.   
 

НАПРИКЛАД:   
Журавель зітхає 

потихеньку (В.Малишко).  
Місячне світло влилося в 

кімнату. (Л.Завіщана) 

 Означення найчастіше 
виражається прикметником 
або займенником, рідше – 

іменником.   
НАПРИКЛАД:  

З пагона  клена 
                ~~~~~ 

зірвався  широкий 
                ~~~~~~ 

жовтий  лист.  
~~~~~~~~ 

(Гр.Тютюнник) 
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1. Мій отчий незабутній доме, ти вічний поклик з далини... 
(Р.Братунь) 2. На осонні соняшник підроста голову за сонечком 
поверта. 3. Русі вуса у вівса, вуса вся його краса. (За О.Орачем)  
4. А зачарована Десна безмежно гарна, як весна. (А.Лемпіцький)  
5. Дружини, матері, кохані хранительки тепла і чар. (М.Боровко)  
6. Тут кожен крок це шлях у майбуття, стежина кожна спогад про 
минуле. (В.Листопад) 7. Твої вірші думок великий злиток. (В.Симоненко) 
8. Що перша мрієчка село, в якому всі бабусі – наші… Що друга 
мрієчка ріка, над нею думонька пасеться, а пашу ту пильнує серце в 
кофтинці з прутиком в руках. Що третя мрієчка рілля, важка од праці і 
врожаю… (Г.Мороз) 9. Небокрай це неба край. (О.Орач) 
 

 103. Випишіть додатки разом з тими словами, від 
яких вони залежать. Розберіть за будовою 
виділене слово. 

1. Як не любити до нестями  Вітчизни  зоряну красу! (В.Сосюра)  
2. У розлоге вікно пливуть  медові пахощі розквітлих акацій. 
(П.Колесник) 3. Свіжими ранками я перший будив сонну ще воду 
криниці. (М.Коцюбинський) 4.  Не змінилася батьківська хата, лиш у 
землю ще більше вросла. (І.Білий) 5.  Смолою пахнуть набубнявілі 
бруньки. (І.Соколов-Микитов) 
 

 104. Підкресліть у реченнях додатки, у дужках 
поставте питання до них. Поясніть значення 
прислів’їв. 

Птицю пізнають по пір’ю, а людину – по мові. Не борода робить 
чоловіка мудрим. Правда суду не боїться. Без охоти нема роботи.  
 

 105. Перепишіть речення, розкриваючи дужки і 
ставлячи слова в потрібному відмінку. Якими 
членами речення виступають ці слова? 

Вітер з (гай) розмовляє, шепче з (осока). За (сонце) хмаронька 
пливе, червоні (пола) розстилає. Од заходу потягло тихесеньким, 
свіжим (вітерець). Весь степ був переповнений сивою (пряжа). 
Голубина ніч надворі позасвічувала (зоря). 
 

 106. Спишіть. Вставте пропущені букви. Усно 
поясніть правопис слів. Підкресліть головні 
члени речення й означення. Підкресліть букви на 
позначення голосних звуків.  

1. Ясні Доне…ини поля мені на світі наймиліші. (В.Сосюра)  
2. Пр…бережні луки були сірі від роси. (З.Тулуб) 3. Я над Дінцем моїм 
коханим в тумані спом…нів стою. (В.Сосюра) 4. Ро…кований народ 
ро…правив дужі крила і світло дня пр…ніс в копалин гл…бину. 
(В.Сосюра) 5. Навколо тихо бр…нів золотий напівсон передосінн…ого  
степу. (М. Стельмах) 
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 107. Перепишіть речення, доповнивши їх 
словами з довідки. Якими другорядними 
членами речення є вставлені слова? Доберіть 
синоніми до виділеного слова. 

Займався на сході ___ ранок. У ___ безодні неба танули ___ 
зірочки. А ___ обрій усе розгорявся ___ вогнями. Раптом звідти 
бризнула ___ іскорка. І ще одна, і ще. А за ними визирнув ___ край 
___ кола. Сходило ___ сонечко. 

Слова для довідок: далекий, миготливий, погожий, синій, 
рожевий, червоний, вогняний, яскравий, ясний. 
 

 108. Уведіть у речення означення. Підкресліть їх. 
Закінчується ___ осінь. Вона прощається з ___ полями, ___ 

лісами, вулицями міст. Недовго згадуватимуть її ___ дерева та кущі. 

Незабаром їх вкриє ___ сніг. 
 

 109. Підкресліть у реченнях означення, у дужках 
поставте питання до них. Поясніть значення 
прислів’їв. 

Найбільше багатство –  здоров’я. Колос повний до землі гнеться, 

а пустий угору пнеться. Чужі гріхи перед очима, а свої – за плечима. І 

мудрій людині потрібен товариш, і дужій людині потрібна підтримка. 
 

 110. Прочитайте речення, знайдіть у них 
присудки. Від присудків поставте запитання до 
виділених обставин.  Випишіть словосполучення 
«дієслово + прислівник». Усно охарактеризуйте 
приголосні звуки в останньому реченні. 

1. Повсякчасно в уяві моїй чебрецеві  донецькі простори. 
(В.Сосюра) 2. Іду навпростець через заснулу пшеницю. (С.Чернявський) 
3. Поступово перламутровий ранок викочує з-за краю землі 
потуманене сонце. (М.Шаповал) 4. Ніжний дощ росив безтанно. 
(О.Кобилянська) 5. Влітку зелене море хлібів підступає аж до штахетів 
легкого паркана. (І.Цюпа) 
 

 111. Підкресліть у реченнях обставини, у дужках 
поставте питання до них. Поясніть значення 
прислів’їв. 

Працюй ударно, житимеш гарно. Удома й стіни гріють. Одна 
бджола мало меду наносить. Не пізно до свого дому й опівночі. 
 

 112. Із поданих слів підберіть те, яке, на вашу 
думку, найбільш вдало передає зміст речення. 
Підкресліть обставини. Доберіть антоніми до 
виділених слів. 
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(Повільно, урочисто, спокійно) сходило сонце, і світло (лагідно, 
ніжно, щедро) осяяло землю, що прокидалася.  По небі (легко, 
весело, хмурно) пливли невеликі хмари. Старий ліс (радісно, 
урочисто, таємниче, задумливо, глухо) шумів. Могутні ялини і сосни 
стояли (величаво, мовчазно, похмуро). Берізки (весело, радісно, 
завзято, сумно) шелестіли  своїми листочками. 
 

 113. Перепишіть. Підкресліть обставини. 
Старий конюх Антип поставив біля ясел дві цеберки води. 

Жалібно дзенькнули залізні дужки, й вода хлюпнула через вінця на 
вкритий соломою дерев'яний поміст низенької, тісної, підземної 
стайні. Старий колишній шахтар плюнув спересердя й почав 
замішувати палицею полову, хлюпаючи на неї пригоршнями воду.  

(С.Черкасенко) 
 

 114. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. 
Визначте, якими членами речення є слова з 
дужок. 

Старший брат допомагав (дід Матвій), а Юрко одганяв (гілка) 
(в’їдливі мухи), що сідали на (кінь). Буян теж помалу змахував (хвіст), 
тряс (темна грива). Кінь стояв з (опущена голова) і (заплющені очі).  

(І.Білий) 
 

 115. Визначте межі речень. Підкресліть головні 
та другорядні члени речення. Усно поясніть 
уживання тире в першому й третьому реченнях. 

Жук – рослий красивий пес Весь смолисто-чорний, і лиш на 
грудях вибілюється схожа на чималого метелика світла пляма Жук – 
звичайнісінький дворовий пес, напрочуд лагідний, миролюбний удень 
і небезпечний для незваних гостей уночі За це і називали його – 
«Нічний сторож». 

(К.Тесленко, М.Лісовська) 
 

 116. Спишіть, вставляючи пропущені букви. 
Підкресліть головні та другорядні члени речення. 
Поставте питання до всіх другорядних членів 
речення. Підкресліть дзвінкі приголосні звуки. 

1. Пісня залізна труда сер…це донец…кеє кличе. (В.Сосюра)  
2. По блакитному трапу сходить сонце над мар…вом нив. (В.Сосюра)  
3. В бе..владно ро…сипаних хмарах засяяла в…селка. (А. Хижняк).  
4. Ро…тривожилось  сер…це моє на порозі нового дня. (Г.Гордасевич)  
5. В лузі піднімаєт…ся молода трава. (В.Приходько)  
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 
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 117. Прочитайте вірш, випишіть слова, які в 
реченнях виконують роль обставини. 

Золота осінь 

Десь підкралась вона на зорі,  
Листя з яблунь моїх позривала, 
Павутинок шовкових наткала 
І розвісила скрізь у дворі. 
Вийшов я – і садка не впізнав,   
Він стояв у задумі й тривозі 
І дивився, як вітер змітав 
Жовте листя і гнав по дорозі… 
Осінь, осінь… її не спинить, 
Вже ж вона розгулялась нівроку, 
То заплаче, то стихне умить, 
То заходить із іншого боку.  

(Г.Кривда)  
 

 *Розгляньте репродукцію картини Миколи 
Христенка «Золота осінь». Розкажіть, що на ній 
зображено, які настрої вона передає. Які 
другорядні члени речення можна використати, 
описуючи полотно?  
*Напишіть твір-мініатюру з теми «Мелодія 
осіннього саду (лісу)» (5-7 речень). Використайте 
у своєму висловлюванні різні другорядні члени 
речення, підкресліть їх. 

 
 

 118. Прочитайте «Колискову…» Г.Бойка. Які 
слова допомагають авторові змалювати образну 
картину переднічної години? Якими членами 
речення вони є?  

Колискова сину Вадиму 

І. Сонце за обрій скотилося 
В тихі покої свої... 
І находились, 
І натрудились 
Ніжки маленькі твої. 

II. Нічка-бабуся в садочок 
Тихо-тихенько прийшла.  
Спи, мій маленький,  
Спи, мій гарненький, 
Спи, моя пташка мала. 

  

«Золота осінь» М.П.Христенко 
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 III. Зіроньки в небі сіяють, 
Сплять і сади, і гаї. 
Пісню співають 
І колихають 
Діток своїх солов'ї. 

 (Г.Бойко) 
 

 119. До поданих сполук слів додайте інші таким 
чином, щоб вийшли поширені речення. Отримані 
розберіть за членами речення. 

НАПРИКЛАД: Солов’ї сплять – Солов’ї, що співали гарних пісень, 
сплять біля своїх діточок. 

Сонце скотилось, нічка-бабуся прийшла, зіроньки сяють,сади і гаї 
сплять. 
 

 120. Перекладіть і запишіть текст. Підкресліть усі 
другорядні члени речення. 

Путь к Донцу, к древнему монастырю на Святых Горах, 
пролегает на юго-восток, на Азовские степи… 

Предо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган 
стоял вдалеке и, казалось, зорко глядел на равнины. С утра в степи 
было по-весеннему холодно и ветрено; ветер просушивал колеи 
грязной дороги и шуршал прошлогодним бурьяном. 

(І.Бунин) 

Словник: Зорко – пильно; равнины – рівнини; просушивал – 
просушував; колеи – колії; шуршал – шарудів. 
 

 121. Напишіть твір-мініатюру, поширивши  подані 
речення другорядними членами. Доберіть назву 
до твору. 

Підкралася осінь. Дерева прибралися. Вітер зриває. Листячко 

шарудить. Хмарки розповзлись. Курличуть журавлі. 
 

 122. Зберіть зі слів речення, установіть зв’язок 
між словами. Підкресліть усі члени речення. 

1. Роботи, сьогодні, багато, було, йому. 2. Хатку, він, теплу, свою, 
думав, про, тепер, чистеньку. (Б.Грінченко) 3. Антип, конюх, старий, дві, 
поставив, біля, цеберки, ясел, води. 4. Воронько, до, тягся, з, 
цеберки, водою. (С.Черкасенко) 
 

 123. Графічний диктант. Накресліть схеми до 
речень. 

1. Сонце зайшло. 2. Ніч облягала землю. 3. З ріки потягнуло 
прохолодою. 4. Над сонним гаєм підіймався збляклий місяць. 

(За П.Байдебурою). 
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 124. Перекладіть і запишіть текст українською 
мовою. У разі потреби звертайтеся до російсько-
українського словника. Зробіть синтаксичний 
розбір сьомого речення. 

Зима. Вокруг белеют снега. Мороз будто кистью разрисовал 
окна. Деревья обсыпаны инеем и облеплены снегом. Неподвижные, 
белые, словно хрустальные, стоят они, как в сказке, и сияют 
самоцветами от первого лучика январского солнца. Утро. Над каждой 
хатой столбом вьется дым. Тихо. Кажется, что село ещё спит: на 
улицах нет никого, но в каждой хате давно кипит работа. 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

ПОСЛІДОВНІСТЬ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ 
ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 

1. Визначте вид речення за метою висловлювання 
(розповідне, питальне, спонукальне) та за інтонацією 
(неокличне та окличне). 

2. Виділіть граматичну основу (головні члени) речення. 
3. Укажіть вид речення за наявністю другорядних членів 

(поширене чи непоширене). 
4. Визначте другорядні члени (якщо є). 
5. Визначте звертання (якщо є). 
6. Визначте вставні слова (якщо є). 

Зразок письмового розбору 

Чому не спить верба восени? 
      ======        -.-.-.-.-.- 
Речення просте, двосклад., пошир., питальн., неокл. 
       

Зразок усного розбору 

1. Речення питальне, неокличне. 
2. Граматична основа речення – верба (підмет), не 

спить (присудок). 
3. У реченні наявні другорядні члени, тому воно 

поширене. Не спить (коли?) восени – обставина. 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Виконуючи синтаксичний розбір речення, 
підкреслюйте прийменники разом з іменниками, до 
яких вони відносяться! 
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КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Іменник 
а) означає ознаку предмета і відповідає на 

питання який? яка? яке? які? 
1. Який серед перелічених членів речення є головним? 

а) означення; 
б) додаток; 
в) присудок. 

2. Знайдіть речення з правильно виділеною граматичною 
основою. 

а) Легенький вітерець похитував гілочки калини. 
б) Сергій з Андрієм повернулися додому вчасно. 
в) Діти довго дивилися на захід сонця. 

3. Знайдіть односкладне речення. 
а) Настав вечір. 
б) Донецьк – велике промислове місто. 
в) Надворі потеплішало. 

4. На які питання відповідає обставина? 
а) Хто? що?; 
б) де? коли?; 
в) який? чий? 

 
 
5. У якому реченні виділене слово є означенням? 

а) Сонце вже ховалось за гори. 
б) Узгір’я хмариною спускалось в море. 
в) Повіяв ранковий вітер. 

6. У якому реченні виділене слово є додатком? 
а) Шумить, не стихає бурхливе море. 
б) Мерехтить роса навколо на зеленій мураві. 
в) Вітер пісню співає стоголосо. 

7. Укажіть речення, у якому ставиться тире між підметом і 
присудком (окремі розділові знаки пропущені). 

а)   Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний 
дотик до душі. (Л. Костенко) 

б)   Життя стає радістю і святом для кожного в рідному 
краю. (В. Сосюра) 

в)   У Донецьку є чарівні своєю красою й привабливістю 
місця. 
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8. Установіть відповідність між словом та його 
характеристикою: 

 а) підмет  1 Прохолодним ранком пролітали над 
полями журавлі. 

 б) означення  2 Прохолодним ранком пролітали над 
полями журавлі. 

 в) обставина  3 Прохолодним ранком пролітали над 
полями журавлі. 

 г) присудок 4 Прохолодним ранком пролітали над 
полями журавлі. 

  5 Прохолодним ранком пролітали над 
полями журавлі. 

  
9. Виконайте синтаксичний розбір речення. 

Я зроду ще сонетів не писала. (Г.Гордасевич) 

10. Виконайте синтаксичний розбір речення. 
Гей, тремти все живе в степу Половецькому! 

(І.Костиря) 
 

  



72 

 

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ 
РЕЧЕННЯ.  
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ.  
ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ 

 

 

 

Ознайомившись із матеріалом, ти: 

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 чим різняться між 
собою прості й 
складні речення 

  що таке 
безсполучниковий 
зв’язок 

  які розділові знаки 
ставляться між 
частинами 
складного речення 

 розпізнавати прості й 
складні речення 

 виділяти в складних 
реченнях граматичні 
основи 

 відрізняти ускладнені 
речення від складних 

 визначати межі частин 
складного речення 

 розставляти правильно 
розділові знаки між 
частинами складного 
речення 

 як перебудовувати 
 складні сполучникові 

речення на складні 
безсполучникові (і навпаки) 

 яким чином треба 
виконувати синтаксичний 
розбір речень 

 особливості перекладу 
речень 

 як добирати синоніми до 
складних і простих речень 

  функцію частин мови в 
реченні 

 

§8. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. КОМИ МІЖ 

ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ 

 

 

Які члени речення є однорідними? 
Що мають питання спільне, 

поріднене, відносяться до одного члена 
речення, а між  собою синтаксично 
об’єднані! 
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ПРИГАДАЙТЕ! 

 Які члени речення називаються однорідними? 
 Які розділові знаки ставляться між однорідними 

членами речення? 
 Чи завжди однорідні члени речення виражені однією 

частиною мови? 
 Чи можуть бути однорідними головні члени речення? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Однорідні члени речення – члени речення, які 
відповідають на одне й те саме питання, виступають 
одним членом речення та відносяться до одного родового 
поняття. 

Ознаки однорідних членів речення: 

 відповідають на одне й те ж питання; 

 відносяться до одного й того ж самого члена речення; 

 є одним членом речення; 

 зазвичай виражені однією частиною мови; 

 вимовляються з перелічувальною інтонацією, на письмі 
з’єднуються сполучником і комами. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Типи зв’язку між однорідними (рос. однородными) 
членами речення. 

 
   

 Сполучниковий Безсполучниковий Змішаний 
 

(за допомогою 
сполучників) 

(за допомогою інтонації 
переліку) 

(за допомогою 
інтонації та 

сполучників) 
 Місяць пливе 

оглядати 
і небо, і зорі, і море. 

(Т.Шевченко) 

В туман, лиман, у річку 
Конку впадали наші 
голоси. 

(Л.Костенко) 

По воді стрімку 
кардіограму пишуть 
щуки і жаби, окунці. 

(М.Гурець) 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 125. Доповніть кожне речення однорідними 

членами. Визначте  їх синтаксичну роль. 

І. Вечір був чудовий, ___. 
   Дерева від вітру шумлять, ___. 
   Біля школи зацвіли айстри, ___. 
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ІІ. Діти працювали охоче і ___. 
     У цирку виступали і клоуни, і ___. 
     Учні зі святом привітали вчителів, ___. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

ПУНКТОГРАМА  
«КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ» 

Кома між однорідними членами речення ставиться: 

 якщо однорідні члени речення поєднані інтонацією; О, О, 
О. 

 коли слова і (й), та (у значенні і) поєднують кілька 
однорідних членів, то кома ставиться після першого і 
кожного наступного з них;  І О, і О. ( і, й, та ( і ), або, чи). 

 якщо однорідні члени поєднуються сполучниками і (й), 
та, або, чи попарно, кома ставиться між парами 
однорідних членів; О і О, О і О.  ( і, й, та ( і ), або, чи). 

 якщо однорідні члени речення поєднуються 
сполучниками а, але, та (у значенні але), то перед ними 
обов’язково ставиться кома. О, а ((але, та ( але)) О. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 126. Прочитайте речення, назвіть однорідні 
члени речення, поясніть розстановку розділових 
знаків. 

Велика і прекрасна наша Донеччина. Безмежні колосисті поля, 
вишневі та яблуневі сади, широкі степи, різнобарвні луки та затишні 
гаї, мальовничі села, великі міста. Живописні, неповторні краєвиди 
відкриваються з берегів ріки Кальміус. 
 

 127. Спишіть речення, розставляючи розділові 
знаки. Підкресліть однорідні члени речення. 

І над гаєм і над степом ще все мовчить. У небі палає мерехтить 
рожевий ранок. Чарують наш зір хати дерева та квіти. Вражають 
барвами діброви і долини луги і сади. Квітнуть хризантеми айстри 
жоржини. 
 

 128. Запишіть речення, складіть до них схеми. 
Сосни, берези, вільхи виструнчились в ряд. *Були це веселі, 

сильні та сміливі люди. *У безодні неба зникають, тануть зірочки. *У 
нашому саду ростуть яблуні, груші, сливи. *Темно на небі, на узгір’ях, 
на горі. 
 

 129. Спишіть речення, розставляючи розділові 
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знаки. Зробіть його синтаксичний розбір. 
Високий дуб шанобливо схилив своє листя над нами закрив від 

вітру заспівав сумну пісню. 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Ускладненими вважаються такі речення, до 
складу яких належать однорідні члени речення, 
відокремлені члени речення, звертання, вставні й 
вставлені компоненти. Якщо виконання синтаксичного 
розбору з’ясувалося, що речення є ускладненим, то це 
необхідно вказати в письмовій формі! 

 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 130. Складіть речення з однорідними членами за 
поданими схемами. 

1) О, О, О... 
2) О, а (але, та) О... 
3) О, і О, і О... 
4) О, О і О... 

 

 131. Запишіть речення, визначте граматичну 
основу кожного, а також підкресліть однорідні 
члени, наявні в цих реченнях. 

Сіреньке кошеня вийшло на широкий килим, на мить застигло, а 

потім рвонуло з місця. Воно пробігло через усю кімнату і застигло 

біля ялинки… 
 

 

*Розгляньте ілюстрацію. Висловте 
припущення щодо подальшого 
розвитку подій. Викладіть власні 
міркування (3-4 речення), які 
починатимуться словами «А далі 
сталося несподіване…», 
використовуючи однорідні члени, 
підкресліть їх.  

 

 132. Складіть твір-мініатюру «Зима в Донецькому 
краї», використовуючи однорідні члени речення. 
Визначте їх синтаксичну роль. 
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 133. Із ряду слів відтворіть приказки і прислів’я  
про осінь. Запишіть у зошит, розставляючи 
правильно розділові знаки. 

1. у нас: сіє, віє, сім, крутить, В осінній, мутить час, припікає, 
поливає, погод. 

2. підбирайся,  В жовтні, до печі, з сонцем, ближче, розпрощайся. 
3. птахів, та й, Ходить, виганяє,  по краю, жовтень, із гаю. 
4. брат, Листопад, вересню, а грудню, онук, син, рідний, жовтню. 

 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 134. Гра «Брейн-ринг»: одна група ставить 
питання за теоретичним матеріалом, а друга – 
відповідає. 

НАПРИКЛАД: 
1. Які члени речення називають однорідними? 
2. Чи утворюють вони словосполучення? 
3. Коли ставимо кому при однорідних членах речення, а коли – ні? 
4. Як називають речення, в яких є однорідні члени? 

 

 135. Гра «Спіймай однорідні члени речення» 

Учні по черзі виймають з торбинки картку з реченням. Читають 
його, пояснюють, чи є в ньому однорідні члени речення.  

1. Гори, долини, сади сумують за теплом. 
2. Ліс певний час стояв нерухомо. 
3. Я знаходився десь між небом і землею. 
4. Настав тихий рожевий вечір. 
5. Пройшла тепла золота осінь, прилетіла біла зима із 

хурделицями та сніговіями. 
6. Калина кетяги схилила і замислилася. 
7. Стрункими ключами потяглися птахи у вирій. 
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8. Через ліси, через поля, через гомінкі міста високо в небі летіли 
журавлі. 

9. Осінь іде, за собой дощі веде.  
10. В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, крутить, мутить, припікає, 

поливає. 
11. Сніг падав безшелесно й рівно, туманно танули огні (М. 

Рильський). 
12. Сад убрався в іній, проти сонця він – як синій (П. Тичина). 
13. Жовтень хоч і холодний, та листопад його перехолодить. 
14. Листопад і колесо, і полоз любить. 

 

 

КОНТРОЛЬНО- 

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Які члени речення називають однорідними? 
2. Які члени речення можуть бути однорідними? 
3. Які розділові знаки вживаються в реченнях із 

однорідними членами? 
4. За допомогою чого можуть поєднуватися однорідні 

члени речення? 
5. З якою інтонацією вимовляються однорідні члени 

речення? 
6. Назвіть типи зв’язків між однорідними членами 

речення? 
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§9. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПЕРЕД ОДНОРІДНИМИ 

ЧЛЕНАМИ. ДВОКРАПКА ПІСЛЯ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНОГО 

СЛОВА 

 

Вихвалялася Двокрапка: 
«Я зовсім не те, що Крапка. 
Маю я близьких і рідних 
Гурток членів однорідних. 
Стану я – вони за мною 
Всі збираються юрбою, 
А коли мене нема ...» 
   «Не хвалися задарма, – 
   Пан Тире їй відповів, –  
   І не трать хвастливих слів. 
   Це також моя сім'я, 
   І її збираю я. 
   Всі стоять переді мною 
   Так, як лист перед травою. 
        Я вживаюсь після них, 
        Другорядних, головних –  
         Різних Членів Однорідних, 
         А мені близьких і рідних. 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Які члени речення називаються однорідними? 
 Чи можуть бути однорідними члени речення, які 

відносяться до різних членів речення? 
 З якою інтонацією вимовляються однорідні члени 

речення? 
 Що таке узагальнювальне слово? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Узагальнювальним називається слово, яке 
виступає об’єднуючою назвою до перелічувальних 
однорідних членів речення. 

Узагальнювальними словами можуть бути не 
тільки іменники, а й займенники, прислівники, зрідка – 
прикметники. 

Узагальнювальні слова можуть стояти перед 
однорідними членами або після них. 
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ВИВЧІТЬ! 

Пунктограма «Двокрапка і тире  
при узагальнювальних словах» 

Якщо в реченні є узагальнювальне слово, то 
перед однорідними членами ставиться двокрапка.  

Після однорідних членів перед узагальнювальним 
словом ставиться тире. НАПРИКЛАД: І все поволі 
зникає: море, скелі, земля. (М.Коцюбинський) Жито, 
пшениця, овес – усе разом достигло й посохло. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Якщо узагальнювальне слово стоїть перед 
однорідними членами, воно вимовляється 
підвищеним тоном, а перед однорідними членами, що 
вимовляються з перелічувальною інтонацією, 
робиться пауза. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 136. Прочитайте текст і доберіть до нього 
заголовок. Спишіть, вставляючи пропущені 
розділові знаки: коми або двокрапку. 

У табуни збиваються пташки готуються до відльоту в чужі далекі 
краї. 

Величезними табунами літають вони над ланами луками. Дуже 
рано відлітають від нас комахоїдні пташки ластівки соловейки зозулі 
та інші. 

Скоро перша паморозь посріблить траву листя дерев і кущі. 
 

 137. До слів із загальним родовим значенням 
(узагальнювальних) доберіть слова із частковим 
видовим значенням і запишіть їх. Складіть і 
запишіть одне речення з узагальнювальним 
словом при однорідних членах. 

Дерева, метали, пальне, почуття. 
НАПРИКЛАД: канцелярське приладдя: олівець, ручка, лінійка, 

клей, ножиці. 
У магазині на полицях лежало різноманітне канцелярське 

приладдя: олівці, ручки, лінійки, клей, ножиці. 
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 138. З поданими узагальнювальними словами й 
однорідними членами складіть речення таким 
чином, щоб узагальнювальні слова стояли після 
однорідних членів. 

1. Корисні копалини: залізо, вугілля, золото, сіль, уран, мідь, цинк. 
2. Злакові рослини: кукурудза, пшениця, жито, просо, овес, рис, 

ячмінь. 
3. Метелики: махаон, білявка, огневка, павлиноглазка, лимонниця, 

шовкопряд. 
4. Хижі птахи: сокіл, орел, яструб, лунь, сова, пугач. 

 

 139. Прочитайте. Перекладіть речення 
українською мовою. Запишіть, ставлячи потрібні 
розділові знаки. 

1. Виктор Егорович Графф высадил в  питомнике деревья разных 
пород дубы клёны ясени тополя. 

2. В живописных урочищах парка «Половецкая степь» водятся 
животные заяц-русак, лисы, енотовидная собака, ласка, ежи. 

3. Чебрец астрагал шалфей все степные травы наполняют воздух 
чудными ароматами.  

4. Резная мебель одежда вышивки музыкальные инструменты все 
предметы обихода и образцы народного творчества прошлого 
времени представлены в залах музея под открытым небом (по 
материалам книги В.Химченко «Заповедными тропами 
Донетчины»). 

5. Степь река терриконы всё замерло с приходом зимы.  
 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Віктор Єгорович Графф (народився 3 листопада 
1819 – помер 25 листопада 1867) – увійшов у нашу історію 
як піонер степового лісорозведення. 

Ця людина спростувала висновки зарубіжних учених 
про неможливість розведення лісів у відкритій степовій 
місцевості. Донині ростуть посаджені ним ліси, зокрема 
Великоанадольський ліс.  

Розплідник, розсадник  – рос. питомник – місце, 
ділянка, де вирощують молоді рослини для пересадки. 

Уро́чище – будь-яка ділянка місцевості, що 
відрізняється від навколишнього оточення (НАПРИКЛАД: 
ділянка лісу серед степу та інше).  

Астрага́л (astragalus) – рід однорічних і багаторічних 
трав’янистих рослин, рідше напівкущів і кущів родини 
бобових. 
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Предмети (речі) домашнього (хатнього) ужитку – 

рос. предметы обихода – предмети (речі), якими 
повсякденно користуються в побуті. 

Музе́й про́сто не́ба – рос. музей под открытым небом 
– різновид музеїв, де експонати розміщені на відкритому 
просторі. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 140. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем, 
використовуючи речення з однорідними 
членами: 

1. «Одне дерево посадив – недарма прожив». 
2. «Рости, ялинко!» 
3. «Хай б’ється завжди зелене серце природи!» 

У разі потреби пропонуємо звернутися до опорних 
(ключових) слів. Обсяг – 0,5 сторінки шкільного зошита. 

 

СЛОВА-ОПОРИ: очищувати, 
повітря, кисень, зменшувати, 
швидкість, вітер, затримувати, 
випаровування, волога, поверхневий, 
стік, оберігати, посуха, дихання, 
кровообіг, приємний, звук, шелест, 
шарудіння, листя, емоційний, настрій, 
радість, задоволення, праця, майбутнє, 
життя. 

 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 141. Обміняйтеся зошитами із сусідом по парті. 
Після ознайомлення із твором напарника 
визначте сильні й слабкі сторони роботи. 
Ураховуйте, що мовлення має бути змістовним 
(підпорядковане темі й основній думці, без 
зайвої інформації), послідовним (думки 
викладені в певній послідовності, упорядковані), 
багатим (без лексичних повторів), точним (слова 
використані із урахуванням їх значення, підібрані 
найточніші), виразним (дібрані слова й вирази, 
які найяскравіше передають основну думку), 
доречним (з урахуванням обстановки, адресата 
тощо), правильним (із дотриманням усіх норм). 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Основні види помилок 

 Види помилок Суть помилки 

 Змістові (З) Тема розкрита неповно. Є щось зайве. 
Про щось сказано недостатньо. Думки 
викладаються непослідовно. Нечітко 
розкривається основна думка. 

 Лексичні (Л) Ужите не те слово. Ужите зайве слово. 
Невиправдано повторюються схожі 
слова/ речення. Ужиті російські слова 
замість українських. 

 Граматичні (Г) Неправильно утворене слово. Ужита 
неправильна форма слова. 
Неправильно побудоване речення. 

 Орфографічні (/) Неправильно написане слово з точки 
зору правил орфографії. 

 Пунктуаційні (V) Неправильно розставлені розділові 
знаки. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Однорідні члени речення – це: 
а) члени речення, що становлять його граматичну 

основу; 
б) усі члени речення, крім головних; 
в) члени речення, які відповідають на одне й те питання 

та відносяться до одного й того самого члена речення; 
2. Визначте речення з однорідними членами: 

а) По дорозі торохтить зима на возі. (Т.Коломієць) 

б) Стали білі всі доріжки вулиці дахи сади. (Н.Мудрик) 
в) Умостився Морозенко на столітнім дубі. 

(В.Скомаровський) 

3. Позначити речення, у якому однорідні члени 
з’єднуються між собою інтонацією переліку: 

а) Стерня не завжди золота, але колюча для всіх і 
завжди. (В.Слапчук) 

б) Маки там не цвітуть, а горять. (В.Василашко) 

в) Свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, попила. 
(М.Рильський) 
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4. Між однорідними членами речення, не з’єднаними 
сполучниками і, й, та (у значенні і), завжди ставиться: 

а) кома;  
б) тире; 
в) двокрапка.  

5. Позначте речення, у якому між однорідними членами 
потрібно поставити кому:   

а) Працею людина сильна і красива. (О.Гончар). 

б) З добра й любові приходить щастя. (А.Мойсеєнко) 
в) Шукаю вже не щастя а поради. (В.Грінчак) 

6. У реченні Лелеки клекотали завзято і стурбовано. 
однорідними членами є: 

а) присудки; 
б) означення; 
в) обставини. 

7. Прості речення вважаються ускладненими за наявності 
в них: 

а) однорідних членів речення та вставних слів; 
б) звертань та фразеологізмів; 
в) другорядних членів речення. 

8. У реченні  Мухи, бджоли, джмелі ховаються в сухих 
сховищах. однорідними членами є: 

а) підмети; 
б) присудки; 
в) додатки. 

9. Якщо два однорідні члени з’єднані одиничним 
сполучником  і(й), то між ними… 

а) ставиться кома;   
б) не ставиться кома;  
в) ставиться крапка з комою. 

10. Речення з однорідними членами, у якому неправильно 
розставлені розділові знаки, знаходиться в рядку: 

а) Я пам’ятаю ліс, намет біля багаття. 
б) Земля потребує гарної погоди, доброго насіння та 

працьовитого господаря. 
в) На весняній галявині розпустилося все – і проліски, і 

кульбабки, і флокси, і фіалки. 
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§10. РЕЧЕННЯ ІЗ ЗВЕРТАННЯМИ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ. 
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННІ. ВИДІЛЕННЯ ВСТАВНИХ 

СЛІВ НА ПИСЬМІ КОМАМИ 

 

 
Так, вставні слова  – це диво! 
Безперечно, безсумнівно! 
Уявіть собі, будь ласка, 
справді,  може, ваша ласка; 
і напевне, і мабуть, –  
на письмі ти не забудь! 
Кличну форму вже свідомо, 
друже, впевнено вживай, 
правила не забувай! 

 

 
 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Що ви знаєте про звертання? 
 Де може стояти звертання в реченні? 
 Чи є звертання членом речення? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Звертання (рос. обращение) – це слово або 
сполучення слів, що називає того, до кого звертаються.  

На письмі звертання виділяється комами, а у вимові – 
паузами. У реченні звертання може стояти на початку, 
усередині і наприкінці. Якщо звертання стоїть на початку 
речення і вимовляється з підвищеною інтонацією, то після 
нього ставиться знак оклику, а наступне слово пишеться з 
великої літери. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 142. Випишіть речення зі звертаннями. Зверніть 
увагу,  яким чином виділяються на письмі  
звертання.  

Здавна будь-яке джерельце, криничка мали для людини життєво 
важливе значення. Наші пращури ласкаво називали «колисками» 
витоки деяких річок, місця їхнього народження. 

До джерельної води ставилися з повагою. «Не плюй у криницю, 
бо з неї ще будеш пити водицю», – говорить народне прислів’я. 
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Підземну вологу часто використовували для лікування різних хвороб. 
Коли воду несли до хати, не можна було озиратися. Починаючи 
лікування, промовляли: «Ти, земле Тетяно, і ти, вода Уляно, очищала 
ти коріння й креміння, очищай і його серце від хвороб».  

Дівчата ходили до криниці та джерел за водою і не забували 
примовляти: «Водяний струменю, наділи мене чистотою і вродою». 

(За І.Сметаною) 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Пунктограма «Розділові знаки при звертанні» 

Звертання виділяється комами: 
*з одного боку, якщо стоїть на початку або в кінці 

речення; 
*з обох боків, якщо стоїть в середині речення. 
Звертання відокремлюється знаком оклику, якщо воно 

стоїть на початку речення й вимовляється з підвищеною 
інтонацією!  

НАПРИКЛАД: Котику, пісеньку нам заспівай, мою 
дитину заколисай (усна народна творчість). Кораблі! 
Шикуйтесь до походу! (В.Симоненко) 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

На відміну від російської мови, звертання в українській 
мові найчастіше виражені іменниками у формі кличного 
відмінка.   

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Звертання не є членом речення.  
Займенники ТИ, ВИ не є звертаннями! 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

ПОРІВНЯЙТЕ 

 Російською Українською 
 Олег, возьми яблоко. Олеже, візьми яблуко. 
 Мама, дай мне руку. Мамо, дай мені руку. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 143. Прочитайте уривки з народних пісень. 
Спишіть речення, виділяючи звертання 
розділовими знаками. Визначте, якими 
частинами мови виражені звертання.   

1. Ой куди ви голубоньки та й полетите, куди  моє дівування та й 
занесете? (УНТ – усна народна творчість) 2. Ой не стій дубе над водою, 
бо гірка вода під тобою. (УНТ) 3. Зійди дощику дрібнесенький скропи 
травицю-муравицю. (УНТ) 4. Прочини господарю ворота, занесем тобі 
віночка зі злота. (УНТ) 5. Іди, іди дощику дам тобі я борщику, грудочку 
кашки, кільце ковбаски. (УНТ) 
 

 144. Поставте подані слова у формі кличного 
відмінка, утворивши звертання. Поширте 
утворені звертання. Складіть з трьома 
поширеними звертаннями речення. 

Земля, батько, мати, котик, пташка, Лисичка-сестричка, коник, 
пісня, калина, сніжинка. 
 

 145. Перебудуйте речення так, щоб підмети стали 
звертаннями. 

НАПРИКЛАД: Усе жовтень має – мороз і сонце, дощ і сніг, 
лагідне тепло і дошкульний холод, зима й літо.  – Жовтню, усе ти 
маєш – мороз і сонце, дощ і сніг, лагідне тепло і дошкульний холод, 
зиму й літо.    

Звертання в українській мові 

Називає того, до кого звертаються 

Що означає 

Види за будовою 

Непоширені 
(одне слово) 

Непоширені 
(сполучення слів) 

Чим виражається 

Іменником: 
Неси ж мене, 

коню,  
по чистому полю! 

(І. Франко) 

а) іменним сполученням: 
Учітеся, брати моі, думайте, 
читайте. (Т. Шевченко) 
б) цілим реченням: 
Хто в полі, хто в лісі, стережися. 
(Л. Українка) 
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1. Голуб оберігає вічну й ніжну любов родини. 
2. Жайворонок летить до сонця в кінці зими і закликає весну. 
3. Ластівка в’є гніздо під стріхою на щастя і добробут родини. 
4. Півень віщує нам новий день, відганяє від хати злі сили. 
5. Зозуля напророчила багатий рік та довге життя. 

 

 146. Перекладіть українською мовою народні 
усмішки, розставте розділові знаки, визначте вид 
звертання (за будовою) у реченнях. 

1. – Сынок сходи натолки пшена на кашу! 
  – Ох мама ноги болят очень. 
  – Сынок иди кашу кушать. 
  – Мама где моя большая ложка?  
2. Ой жена моя родная, целый день уже хвораю. Свари мне 

вареников. Да не вари сорок –  не съем, а вари тридцать девять 
больших. Может, съем да поправлюсь. 
 

 147. Придумайте і запишіть п’ять речень із 

звертаннями  

а) до казкового персонажа;   
б) до багатьох близьких людей одночасно; 
в) до природного явища; 
г) до видатного представника Донецького краю; 
r) до рідної землі. 

 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 148. Складіть діалог за однією з поданих тем, 
вживаючи в тексті звертання. 

 «Чим приваблюють тебе новорічні свята?» 
 «Який ти син і онук?» або «Яка ти дочка і онучка?» 
 «Яку пору року ти найбільше любиш і чому?» 

 

 149. Складіть діалог за картиною К.Білокур 
«Натюрморт» (1960 р.), вживаючи звертання. У 
разі потреби звертайтеся до опорних (ключових) 
слів. 

СЛОВА-ОПОРИ:  

Вернісаж (від фр. vernissage, буквально – лакування) – урочисте 
відкриття художньої  виставки для запрошених гостей, також для 
фахівців і критиків; часто поєднаний з прес-конференцією. 

Натюрморт (від фр. Nature morte – дослівно – мертва природа) – 
різновид малярства, що зображає зірвані плоди, квіти, спійману рибу 
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та здобич мисливців, пізніше додались предмети, з часом букети 
квітів, композиції овочів, фруктів, посуд тощо. 

Тло – основний колір, тон, на якому зроблено 
або робиться малюнок, візерунок тощо; фон.  

Кольорова гама, палітра кольорів, гамут 
(від англ. Gamut) – ряд гармонійно 
взаємопов’язаних відтінків кольору в 
образотворчому й декоративному мистецтві. 
 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

ПОРІВНЯЙТЕ 

Білокур Катерина Василівна – 
українська художниця, майстер народного 
декоративного живопису, представниця 
«наївного мистецтва» (група художників, що 
не здобули академічної освіти, проте стали 
частиною загального художнього процесу). 

В основному малювала квіти. Нерідко в 
одній картині поєднувала весняні й осінні – 
така картина і створювалася з весни до 
осені.  

В останні роки життя художниця створила чудові картини 
«Півонії» (1959), «Букет квітів» (1959), «Квіти і овочі» (1959), 
«Натюрморт» (1960).  
 

 150. Складіть речення з поданими словами у ролі 
звертань так, щоб вони були на початку, 
усередині та в кінці речення. 

ЗРАЗОК: Земле, люби синів своїх.  – Люби синів своїх, земле. – 
Люби, земле, синів своїх. 

Брат, Марина, Олег, місяць, синок. 
 

 151. Знайдіть помилки. Визначте в поданих 
реченнях звертання. З’ясуйте, чи правильно 
розставлені розділові знаки при них.  

1.Хочу буть тобі ріднею, ти будь ненькою моєю! 2. Іваночку, мій 
браточку, не губи мене в суботочку. 3. Поплинь, віночку по бистрій 
хвилі, поплинь під хату, де живе милий. 4. Ой не хвалися Марусенько, 
бо не ти личко вибілила, не ти косу викохала, а викохала твоя 
матінка. 5. Ой ви дівочки, всі ви Мариночки, Купайла на Йвана. (УНТ) 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Якщо перед звертанням стоять вигуки О, ОЙ, то вони 
від звертання комами не відділяються! 
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 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 152. Зверніться усно до сусіда за партою: 

 зробіть йому (їй) комплімент;  

 зробіть йому (їй) зауваження; 

 підтримайте його (її) після невдалої відповіді на уроці.   
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 153. Розгляньте портрет. Придумайте ім’я жінці.  

Подумайте, хто вона за професією. Зверніться 

до неї. 

 як син (донька); 

 як друг (подруга); 

 як учень (учениця); 

 як незнайома людина, що хоче 
дізнатися, о котрій годині 
розпочнеться лінійка.  

*Запишіть утворені речення. 
 

 154. Культура мовлення. Проаналізуйте 
звертання, подані в реченнях. Які з них, на вашу 
думку коректні, ввічливі? Зробіть висновок про 
вживання звертань в усному мовленні. 

1. Тітко, проходьте вперед. 2. Жіночко, проходьте вперед. 3. 
Шановна пані, пройдіть, будь ласка,  уперед. 4. Жінко, передайте на 
квиток. 5. Громадянко, передайте, будь ласка, на квиток. 6. Папашо, 
сідайте, он місце звільнилося. 7. Шановний, сідайте, будь ласка, он 
місце звільнилося.  
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Пунктограма «Коми при вставних словах» 

Вставними (рос. вводными) називають слова або 
сполучення слів, за допомогою яких виражається 
ставлення мовця до висловлюваного.  

НАПРИКЛАД: Мабуть, тільки значна, небуденна 
особистість може дозволити собі розкіш розмовляти з 
людьми своїм чистим, природним голосом, голосом 
правди, пристрасті, чистої, непідробної любові (за О. 
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Аверченковою-Землянською). Здається, це – світло!(Г. 
Заворотня) 

Вставні слова та сполучення слів не є членами 
речення, до них не можна поставити питання. На 
письмі їх виділяємо комами, а в усному мовленні – 
паузами та інтонацією. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Не бувають вставними слова навіть, майже, все-
таки, мовби, начебто, особливо. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 155. Перекладіть і запишіть речення українською 

мовою. Знайдіть і виділіть комами вставні слова 

(сполучення слів). 

1. Может шёл в атаку? Может лежал в обороне? (Б.Горбатов) 
2. Ну, и конечно – дисциплина. (А.Мартынов) 

3. Горячий воздух стеснял дыхание, и наверное поэтому над 
степью не парило и не пролетало ни одной птицы, и даже 
неутомимый жаворонок не вздрагивал трепетными крыльями, не лил 
переливчатые трели над землёй. (Г.Володин) 

4. Например можно начать с того, что он вернулся из-за границы 
на родину… (Н.Крахмалёва) 

5. Кажется есть песня о Донбассе, терриконы и копры воспеты. 
(Н.Анциферов) 
 

 156. Розгляньте таблицю «Найуживаніші вставні 
слова». Розкажіть, що можуть виражати вставні 
слова та сполучення слів. 

 

Отже, існують такі групи за значенням вставних слів і 
сполучень слів, які: 

Найуживаніші вставні слова 

упевненість невпевненість різні 

почуття 
належність порядок 

викладу 
думок 

увічливість 

звичайно 

безперечно 

безумовно 

справді  

очевидно 

здається 

може 

мабуть  

на щастя 

на радість 

на жаль 

на біду 

по-моєму 

кажуть 

гадаю 

як відомо 

по-перше 

по-друге 

по-третє 

отже 

вибачте 

будь ласка 

дозвольте 

даруйте 
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 виражають упевненість, невпевненість; 

 виражають різні почуття (радість, жаль, тривогу тощо); 

 вказують на джерело повідомлення; 

 вказують на порядок викладу думок; 

 є словами ввічливості. 
 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Порівняйте 

Російською Українською 
Конечно 
Действительно 
Разумеется  
Бесспорно 
Кажется 
Возможно 
Наверное 
К сожалению 
Говорят 
По-моему, по-твоему… 
Как известно 
Итак, таким образом 
Пожалуйста 
Вероятно 
Извините 

Звичайно 
Справді 
Зрозуміло 
Безперечно 
Здається 
Можливо, може 
Мабуть 
На жаль 
Кажуть 
По-моєму, по-твоєму… 
Як відомо 
Отже, таким чином 
Будь ласка 
Імовірно 
Вибачте, даруйте 

 

 157. Складіть 5 речень за малюнками, 
використовуючи подані нижче слова. 

Безумовно, на зміну, зима, як відомо, подобається, по-моєму, на 
щастя, сніг, розваги, отже, пора року. 

     

 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 158. Завдання 1 учню: доповніть подані речення 
вставними словами (сполученнями слів), які 
вказуватимуть на джерело повідомлення. 
Завдання 2 учню: доповніть подані речення 
вставними словами (сполученнями слів), які 
вказуватимуть на порядок викладу думок. 
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Утворені речення запишіть. Обміняйтеся 
зошитами із напарником. Перевірте один одного. 

1. Зранку бульвар Пушкіна засипало снігом. 2.  Кожне з озер 
Донбасу має свою особливість. 3. Горлівка – музейне місто. 4. Георгій 
Тимофійович Береговий – один з  найвідоміших наших земляків. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Однорідні звертання знаходяться в рядку… 
а) Орачу мій, господарю великий, гостило в тебе сонце 

за столом. (М.Стельмах) 
б) Ой водо-водограй, грай для нас, грай. (В. Івасюк) 
в) Луги, луги, пропахлі сіном прілим, чи ви мене 

впізнали, земляка? (В.Симоненко) 
г) Пригадайте, мамо, те прощання край воріт 

(Д.Павличко). 
2. Речення зі звертанням (розділові знаки пропущені) 
знаходиться в рядку… 

а) Неси мене коню по чистому полю. (І.Франко) 
б) На жаль чудес на світі не буває. (П.Воронько) 
в) Луки гори пишні сади все зелене й принишкле. 

(О.Гончар) 

г) А надворі блищало ясне весняне сонечко. (І.Нечуй-

Левицький) 

3. Речення з поширеним звертанням (розділові знаки 
пропущені) знаходиться в рядку… 

а) Навчи мене поезіє терпіння. (Л.Первак) 

б) Кораблі шикуйтесь до походу. (В.Симоненко) 

в) Глянь моя мила зорі повисли над Дніпром. (А.Малишко) 

г) Не стелись тумане не шуміть тополі. (В. Сосюра) 

4. Речення з пунктуаційною помилкою знаходиться в 
рядку… 

а) Прощай, колиско,  прощай, школо наша, прощайте 
дні, незабутні, неповторні. (Ю.Збанацький) 

б) Фантазіє, богине легкокрила. (Леся Українка) 

в) Не боюсь я тебе, доле зовсім не боюсь. (В.Самійленко) 

г) Неси мене, коню, за бистрий Дунай (Л.Боровиковський). 

5. У реченні П.Тичини «Багата будь ти земле наша нене 
люблю твоє поритеє чоло» (розділові знаки пропущені) 
звертання стоїть 

а) на початку речення; 
б) у середині речення; 
в) в кінці речення; 
г) у цьому реченні немає звертання. 
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6. Звертання – це ... 
а) іменник у кличному відмінку; 
б) слово або сполучення слів, що називає того, до кого 

звертаються; 
в) слова,  що не є членами речення, але до них можна 

поставити питання від присудка; 
г) слова, що виражають ставлення мовця до 

висловлюваного. 
7. Звертання, що стоїть на початку речення, на письмі 
виділяється: 

а) комою або тире; 
б) крапкою з комою; 
в) крапкою або знаком оклику; 
г) комою або знаком оклику. 

8. У реченні звертання виконують синтаксичну роль: 
а) тільки головних членів речення; 
б) тільки другорядних членів речення; 
в) не є членами речення 
г) і головних членів речення, і другорядних членів 

речення. 
9. Слова або сполучення слів, за допомогою яких 
виражається ставлення мовця до висловлюваного, – це … 

а) вставні слова або сполучення слів; 
б) звертання; 
в) узагальнювальні слова;  
г) слова ввічливості. 

10. Укажіть речення, у якому є вставне сполучення слів. 
а) Напевно, кожному доводилося спостерігати за красою 

давніх пам’яток. 
б) У центрі Донецька, на вулиці Артема, височить Свято-

Преображенський кафедральний собор. 
в) На місці собору, за словами  літописця, було колись 

поле поза містом. 
г) Загалом споруді властива невимушена, але водночас 

вишукана врівноваженість та досконалість композиції. 
(За С.Висоцьким) 
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§11. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ВИДИ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЧАСТИНАМИ   

СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО 

РЕЧЕННЯ, З’ЄДНАНИМИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ ЗВ’ЯЗКОМ, А 

ТАКОЖ ПЕРЕД І, Й, ТА, А, АЛЕ, ЩОБ, ТОМУ ЩО, КОЛИ, ЯКИЙ 

 

 

Є речення прості, а є складні. 
Як розібратися нам, де які? 
Підказку нам дасть граматична 

основа:   
якщо не одна – це ознака складного! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 У чому полягає різниця між простим реченням і 
складним? 

 Які розділові знаки ставляться між частинами складного 
речення? 

 Скільки граматичних основ має бути в простому 
реченні? 

 Яка мінімальна кількість граматичних основ має бути в 
складному реченні? 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 159. Прочитайте речення й відшукайте граматичні 
основи. Обґрунтуйте свою відповідь. 

Два хлопчики вийшли з лісу на берег і спинились. Приїхали вони 
по хмиз, і їхня смирна конячина залишилася на узліссі, а вони 
вирішили подивитися на річку, чи тріщить на ній лід, чи скоро рушить. 
Вони охопили зором ріку, і їхні лиця ще більше пом’якшали од 
навколишнього простору, од тієї втікаючої далини, яка сягала аж за 
потойбережні горби. Вони й не зразу зауважили ополонку, бо вона 
була майже непомітна, якби лось знову не спробував вискочити на 
лід/ 

(Є.Гуцало)  



 

95 

 
 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Складним (рос. сложным) називають речення, яке 
має дві або більше граматичних основ. 

 
НАПРИКЛАД: 
Олесь згарячу ніяково усміхнувся, поторкав мокрою 

рукавичкою тверду ґулю під оком і, ковзаючись, побрів до 
школи. (Григір Тютюнник) 

Олесь усміхнувся, поторкав  і побрів 
 
1 Граматична основа – речення просте 
 
Під ногами лагідно, мов хмизок у лісі, потріскував лід, 

а біля ока щось обважніло й сіпалось. (Г.Тютюнник) 

Потріскував лід, а біля ока щось обважніло й сіпалось 

1 Граматична основа         2 Граматична основа –  
                                                 речення складне 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 160. Прочитайте речення. Знайдіть граматичні 
основи. Розподіліть речення у 2 колонки за 
наявністю граматичних основ (одна; дві і 
більше). Зробіть висновки щодо будови 
складних речень? 

1. Минає рік. 2. Починалася знову розмова про Кармелюка, що 
саме гримів у той час на Поділлі.  3.Батько й мати на панщині. 4. 
Росте Тарас Шевченко. 5. Батьки на панщині, брат десь пастушить, 
сестра на городі. 6. Посадить малого на вигоні, у ромашках, у ту ямку, 
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що вирили хлопці. 7. Катерина враз опустила вниз сині винуваті очі. 
8. Каже, що ходив він туди, де сонце заходить, бачив залізні стовпи, 
що підпирають небо. (Т.Шевченко) 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Частини складного речення з’єднуються 
безсполучниковим (рос. бессоюзным) і сполучниковим 
(рос. союзным) зв’язками. 

 
 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 Розгляньте схему й скажіть, які зв’язки бувають у 
складних реченнях, за допомогою чого 
з’єднуються частини простого речення в 
складні? 

 
 НАПРИКЛАД: Розумних же вони й жалують, баба їм 

щонеділі білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з 
нього, а він, знай, на печі в просі сидить, у чорній сорочці 
(УНТ). 

 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Речення складається з 4-ох граматичних основ: 1 і 2 
частини з’єднані безсполучниковим зв’язком, 2-4-і – 
сполучниковим зв’язком. 

 
 



 

97 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 161. Спишіть, підкресліть граматичні основи і 
визначте, яким зв’язком з’єднані частини 
складного речення?  

1. Тоді Сіроманець ліг на спину, підняв лапи, і на його лапи 
западав дощ, за дощем – сніг, аж до тих пір, коли на кожній його лапі 
не звили собі гніздечка сорокопуди. 2. Бігла біла вода, відцвітав пізній 
глід, пищали сорокопуденята, і синє небо переходило в небеса.  
3. З води сходило сіре сонце, на ньому скидалась риба, і Сашко 
обнімав Сіроманця за шию. (М.Вінграновський) 
 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 Зробіть усно висновки про зв’язки в складних 
реченнях. 

 

 162. Прочитайте речення, випишіть граматичні 
основи, надпишіть, чим вони виражені. Випишіть 
із 3-ого речення всі словосполучення, виділіть 
головні та залежні слова. 

1. Аля грюкнула кімнатними дверима й притулила долоні до 
гарячих щік. 2. Їй навіть здалося, що рушничок давним-давно 
вишитий! 3. Бабуся розгорнула пакунок, і тут усі побачили біле 
полотно з маленьким хрестиком у куточку та лялечку червоних ниток. 
4. Вона чекала, що по неї от-от хтось прийде, бо час сідати до 
святкового столу! 5. Спочатку Алі стало нудно, а потім вона 
розсердилася. (Г.Малик) 
 Яке речення, на Вашу думку, є зайвим і чому? 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Пунктограма «Кома між частинами складного 
речення» 

Між частинами складного речення ставимо кому. 
НАПРИКЛАД: Чорніли в снігу шапки малечі, сумно 

перемовлялися тітки в плюшевих напівпальто (М. 

Вінграновський). Приїхали вони по хмиз, і їхня смирна 

конячина залишилася на узліссі  (Є. Гуцало). 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Між однорідними членами речення перед 
одиничними сполучниками і, й, чи, або, та (в значенні 
і) кому не ставимо. 

ПОРІВНЯЙТЕ: 1. Ідуть та ідуть. (УНТ) 2. Два 
хлопчики вийшли з лісу на берег і спинились. 
(М.Вінграновський) 3. Кілька разів гонили його стрільці, 
травили його псами, наставляли на нього заліза або 
підкидали йому затруєного м’яса, нічим не могли йому 
доїхати кінця. (І. Франко) 

Між однорідними членами речення перед 
повторюваними сполучниками і, й, чи, або, та (в 
значенні і) ставимо кому. 

НАПРИКЛАД: 1.От паничі пустили того сокола за 
перепелицею, а він як полетів, та й полетів, та 
перекинувся парубком і знову прийшов до батька. (УНТ)  
2. А вже як вибрався на лови – чи до курника, чи до 
комори, то не було сміливішого, вигадливішого та 
спритнішого злодія над нього. (І.Франко) 3. І Хуха мріяла й 
удень, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе 
повернутися до своєї батьківщини. (В. Королів-Старий) 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Між частинами складного речення може ставитися 
двокрапка й тире, крапка з комою (докладніше про це в 
наступних класах). 

 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 Згадайте, які сполучники (рос. союзы) ви знаєте? 

Як відрізнити сполучники від сполучних слів? 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 163. Спишіть, підкресліть сполучники та сполучні 

слова.  

1. Що відлетіло, не впіймати. (В.Черепков) 2. Рукотворні ліси не 
лише прикрашають села, а й слугують оздоровчими зонами. 
(В.Терещенко) 3.Чудувалися люди, а потім зібралися на велику раду: 
як далі бути, як жити. 4. Вирішили в цьому краї залишитися. 5.Озеро 
назвали Синевирським, бо було синє-синє, як небо. 6. Кажуть, що 
Силун і дотепер не затих під землею, пробує вирватися, але 
даремно, бо постарів, і гори більше не ростуть від його ударів. (Із міфів 
та легенд) 
 

 164. Яким чином ви розрізнили сполучники й 

сполучні слова у вправі 163? 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 
 

 165. Закодуйте речення: 
1. Складне речення із сполучниковим зв’язком. 
2. Складне речення із безсполучниковим зв’язком. 
3. Просте речення. 

1. Незабаром дівчина відчула, що батько щось лихе має на 
думці. 2. Вона пішла на берег моря, сіла й зажурилась. 3. Дівчина 
знала батька дуже добре й здогадалася, що той не відступиться від 
свого задуму віддати її за багатія. 4. Дівчина легко розбила той 
камінь, бо він був крихкий. 5.Узяла голку й уколола собі палець. 6. 
Однак доньці відмовити не міг – дуже вже вона плакала, благаючи не 
ламати її долі, не позбавляти щастя з коханим.7. Дажбог уособлював 
мужність, обличчя його уявлялося подібним до сонячного кола, із 
русявою бородою-промінчиками. 8. Одні залишилися на рівнині, інші 
подалися в гори. 9. Орали, сіяли, хліб вирощували, худобу 
доглядали. 10. Одного разу вночі він вийшов надвір подихати свіжим 
повітрям. 11.Так черепаха допомогла закоханим, а в морі відтоді є 
перли й мушлі. 12. Колись на нашій землі була величезна рівнина, 
кінця-краю якій не було видно, укрита шовковистими травами, 
вічнозеленими смереками та ялинами, могутніми буками і яворами, 
берестами ж тополями. (Із міфів та легенд) 
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 166. Утворіть складні речення за допомогою 

сполучників і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, 

який. 
 

 167. Перекладіть подані речення, підкресліть 

сполучники та сполучні слова. 

1. В саду горит костер рябины красной, но никого не сможет он 
согреть. (С.Есенин) 2. Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое 
чело, дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло. (А. Фет) 
3. Осень наступила, высохли цветы, и глядят уныло голые кусты. 
(А.Фет) 4. И вот в туманной вышине запели птички, и восток 
озолотился. 5.  Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит 
ароматом. (А. Блок) 
 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 168. Складіть діалог з 6-7 реплік, 

використовуючи складні речення, на одну із тем: 

 «Дружби дружбою шукають» 
 «Ким бути і ким не бути?» 
 «Природні багатства Донеччини» 
 «Як допомагати тваринам» 

 

 169. Перетворіть подані прості речення на 

складні, з'єднані безсполучниковим та 

сполучниковим зв'язком. Обміняйтеся зошитами 

із сусідом, перевірте один одного. 

ЗРАЗОК. Надійшов вечір. Надійшов вечір, настала тиша. 
Надійшов вечір, і настала тиша. 

1. Ми з друзями вранці прийшли на річку. 2. Вода була чиста й 
прозора. 3. Ліс ще не прокинувся. 4. На галявині ростуть квіти. 5. По 
небу пливуть білосніжні хмарки.  
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 170. Перебудуйте безсполучникові речення на 
сполучникові. 

1. Сім’я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. 2. Поклала 
мати коло хати маленьких діточок своїх; сама заснула коло їх. 
(Т.Шевченко) 3. Гаї шумлять – я слухаю. (П.Тичина) 4. Вітер колоски 
смикнув за вуса, місяць рогом настромивсь на небо. (М.Вінграновський) 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE
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 171. Випишіть із творів української літератури 8-
10 складних речень, частини яких виражають 
одночасність, послідовність дій.  

 

 172. Установіть відповідність між реченнями: 

1. Просте  речення з 
однорідними присудками.  

1. Дівчинка згадала, що в кишені в неї 
лежить ключ від хвіртки з 
королівського саду. (Г.Малик) 

2. Просте речення з 
однорідними підметами. 

2. Раптом вовк насторожився: йому 
почулися постріли. (М.Вінграновський) 

3. Просте речення з 
однорідними  означеннями. 

3. Карлик заметушився й почав 
нишпорити по кишенях. (Г.Малик) 

4. Складне речення з 
безсполучниковим зв’язком. 

4. Брат і сестра аж голови 
попідіймали. (Т.Шевченко) 

5. Складне речення із 
сполучниковим зв’язком. 

5. Сиві, рожеві, блакитні дими 
кучеряві плинуть з високих, мов 
башти, стрімких димарів. (М.Рильський) 

 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 173. Назвіть автора й назву літературної казки,  
до якої підібрано ілюстрацію. Складіть твір-
мініатюру (6-8 речень) «Нечуваний синій звір», 
використавши складні речення з 
безсполучниковим та сполучниковим зв’язками. 
Підкресліть граматичні основи складних речень. 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Послідовність синтаксичного розбору  
складного речення 

1. Підкресліть граматичну основу (підмет та присудок), 
надпишіть, якою частиною мови виражені. 

2. Визначте за граматичною основою будову речення 
(просте чи складне). 

3. Визначте вид речення за метою висловлювання 
(розповідне, питальне, спонукальне). 

4. З’ясуйте вид речення за емоційним забарвленням 
(окличне, неокличне) 

5. Визначте, поширене чи непоширене (за наявністю 
другорядних членів). 

6. Визначте, яким зв’язком з’єднані прості речення в 
складному (безсполучниковий чи сполучниковий).  

Зразок письмового розбору 

дієслово  іменник    іменник  дієслово 

Пробіг автомобіль, і синя хмарка диму за ним 
розвіялась. (М.Рильський) 

Складне, має 2 простих речення, з’єднаних 
сполучниковим зв’язком: 

1 – просте, розповідне, неокличне, непоширене; 
2 – просте, розповідне, неокличне, поширене. 

 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 174. Розкажіть один одному схему синтаксичного 

розбору. 
 

 175. Виконайте спільно синтаксичний розбір 

речення:  

Чи то солов’ї щебетали, чи капали роси з туманів, чи трави 
співали квіткам? (Олександр Олесь) 

 

 176. Перевірте правильність синтаксичного 
розбору один в одного. 
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 177. Спишіть речення, розставляючи пропущені 
розділові знаки.  

1. Сонце пробило в хмарах над байраком вузеньку ополонку 
яскравим променем стрельнуло на левади. 2. Олесь радісно 
мружився йому назустріч зводив очі до перенісся. 3. Надвечір хмари 
опустилися нижче а тополі над селом повищали й набрали 
войовничого вигляду. 4. Під тинами на колодках або просто 
навприсядки сиділи дядьки гомоніли. (Г.Тютюнник) 

 178. Виконайте письмовий розбір 3-ого речення. 
 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

1. Яке речення називається складним? Наведіть 
приклади. 

2. Скільки граматичних основ може мати складне 
речення? Наведіть приклади. 

3. Яким зв’язком з’єднуються частини складного речення? 
Наведіть приклади. 

4. За допомогою чого можуть з’єднуватися частини 
складного речення? Наведіть приклади. 

5. Чим відрізняються сполучники від сполучних слів? 
Наведіть приклади. 

6. Які розділові знаки вживаються в складних реченнях? 
Наведіть приклади. Коли не ставиться кома перед 
сполучниками і, й, та (у значенні і), або, чи? Наведіть 
приклади. Коли ставиться кома перед сполучниками і, 
й, та (у значенні і), або, чи? Наведіть приклади. 
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КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Неправильне твердження знаходиться в рядку 
а) Складне речення має одну граматичну основу; 
б) Частини складного речення з’єднуються 

безсполучниковим і сполучниковим зв’язками; 
в) Складне речення може мати три граматичні основи; 
г) Складним називають речення, яке має дві або більше 

граматичних основ. 
2. Прості речення утворюють складні речення за 
допомогою:  

а) сполучникового зв’язку; 
б) безсполучникового зв’язку; 
в) сполучникового та безсполучникового зв’язку; 
г) інтонації. 

3. Кома не ставиться перед і, та (у значенні і), й, чи, або: 
а) якщо ці сполучники одиничні (неповторювані); 
б) якщо ці сполучники повторювані; 
в) завжди ставиться кома перед і, та (у значенні і), й, чи, 

або. 
4. Речення, з’єднане за допомогою протиставної інтонації, 
знаходиться в рядку… 

а) Сусіди посідали на призьбі, запалили люльки, 
вернулися до своєї розмови. (Т.Шевченко) 

б) Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями 
гудуть, плугатарі з плугами йдуть. (Т. Шевченко) 

в)  Розумний розсудить, а дурний засудить. (УНТ) 
5. Неправильно розставлені розділові знаки в реченні, яке 
знаходиться в рядку… 

а) Давав Кочубей у додачу ще двадцять породистих 
гончих псів, і все ж таки не сторгувалися. (За 
П.Байдебурою). 

б) Донеччино моя – твоїх вітрів дихання я відчуваю знов, 
як в ті далекі дні коли квітки в росі солодкого світання, 
над голубим Дінцем всміхалися мені. (За В. Сосюрою) 

в) Цей вірш знаходиться у Сіверській кімнаті-музеї 
В.М.Сосюри, засновником якої був Микола Панасович 
Гришин. (За Г.Монастиренком) 

г) Дитячі так живі забави, рожеві сни від білих хмар, що 
заглядають у віконце й шепочуть: «Білочко, 
вставай…». (за С.Михайловою) 
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§12. ПРЯМА МОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ. 
ДІАЛОГ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ДІАЛОЗІ 

 

 
 
Раз казала мені мати: 
«Можеш мов багато знати, 
Кожну мову шанувати, 
Та одну із мов усіх 
щоб у серці ти зберіг».  

М.Хоросницька 

 

 

 

 
 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 *Що таке пряма мова? 
 *Які розділові знаки ставляться після слів автора, а які 

– перед? 
 *Що таке діалог?  Чим він відрізняється від прямої 

мови? 
 Які розділові знаки ставляться при діалозі? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Пряма мова (рос. прямая речь) – це точно відтворене 
висловлювання певної особи, передане від її імені.  

Слова автора – це слова, що вказують, кому належить 
пряма мова. Вони можуть стояти перед прямою мовою 
або після неї. 

 

 
ПОРІВНЯЙТЕ: 

«Ти вже поснідав?» − лагідно спитала мати. Мати 

лагідно спитала: «Ти вже поснідав?» 
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ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

 179. Прочитайте лінгвістичну казку  «День 
народження Прямої мови». Спробуйте 
самостійно сформулювати правила вживання 
розділових знаків при прямій мові. 

Про існування країни «Пунктуації» ви знаєте ще з початкових 
класів. Пригадайте, які знаки населяють цю країну (,– : ? ! …). 

І сьогодні на вас чекає цікава подорож у країну «Пунктуація» і 
знайомство з деякими її мешканцями. 

Жителі країни «Пунктуація» були дуже дружніми та 
доброзичливими, тому любили ходити один до одного в гості. 

Одного разу найчесніша сусідка Пряма  мова  запросила на свій 
день народження  друзів. Підійшли друзі до паркану й зупинилися. 
Хто перший привітає Пряму мову? Як встановити чергу? Адже кожен 
з гостей має свій характер! 

Першою пішла Кома, тому що вона була найкращою подругою! 
Далі  протиснулося довге  Тире. 
Слова автора, як справжні джентльмени зайшли останніми. Сіли 

друзі за святковий стіл ось так: 
«П», – а.   
Тоді вони помітили, що запізнилася пані Двокрапка. Слова  

автора  відчинили двері  й  довелося їм сісти так: 
А: «П».  З того часу друзі більше не сваряться, а завжди так 

шикуються. 

 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

В усному мовленні пряму мову вимовляємо 
повільніше й вищим тоном, ніж слова автора. Слова 
автора після прямої мови читаємо швидше і трохи 
зниженим голосом. Між словами автора і прямою мовою 
робимо паузу. 

 

  

___ !? 

«П» А: 

, 

: . 
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ВИВЧІТЬ! 

Пунктограма «Розділові знаки при прямій мові» 

На письмі пряму мову завжди беремо в лапки і перше 
слово пишемо з великої букви. 

Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то 
після них ставимо двокрапку. 

Якщо слова автора стоять після прямої мови, то 
перед ними ставимо кому (знак питання або знак оклику) й 
тире. Слова автора після прямої мови починаємо з малої 
букви. 

НАПРИКЛАД: 
1. «Ніколи не бачила стільки птахів», − каже Ліда. 
2. Лісник сказав: «Я бачив на озері лебедів». 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Схематична будова речень з прямою мовою 

Умовні позначки: 
«П» − пряма мова; 
А – слова автора, що пишуться з великої літери; 
а – слова автора, що пишуться з малої літери. 
 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Пряма мова 

 

Виражає Супроводжується Утворює Стоїть 

чуже 
мовлення, 
передане 
дослівно, без 
змін 

словами автора, які 
вказують, кому вона 
належить 

разом зі словами 
автора речення з 
прямою мовою 

після слів 
автора, перед 
ними 

Інтонація Пунктуація 

Пряма мова вимовляється 
як розповідне, питальне, 
спонукальне чи окличне речення. 
Слова автора вимовляються тільки з 
розповідною інтонацією. 

1. А: «П!(?)» 

2. «П», − а. 

3. «П?» − а. 

4. «П!» − а. 

5. «П (?!)» −а. 
6. «П, −а. – П. (!?)» 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 180. Прочитайте інтонаційно правильно речення, 
визначивши слова автора і пряму мову. Укажіть 
слова, які  підказують вам тон інтонації. 

1. Дівчина вжахнулася: «Та надворі ж дощ!». 2. «Я боюся туди 
йти, – затинаючись, вимовив хлопчик. 3. Бабуся питає: «А де ж 
Михайлик?». 4. Івась замислюється: «А й справді цікаво, які наші 
мами були змалку». 5. Дідусь поцікавився: «Чи бував ти в лісі ранньої 
осені?». 6. «Так підіть, подивіться на це диво!» – заохочував дідусь 
онуків. 
 

 181. Прочитайте речення, правильно їх 
інтонуючи. Випишіть речення з прямою мовою, 
накресліть схему кожного. Поясніть вживання 
розділових знаків.  

1. «Ой Костику, коли вже ти нарешті підростеш?» – питала мама. 
2. Іноді в народі кажуть: «Набрид гірше від гіркої редьки». 3. Бабуся 
казала, що це дуже велика ріка. 4. Згадаймо відоме прислів’я: «Будь 
високий, як верба, а багатий, як земля». 5. У народі говорять, що 
калина – материнська любов і мудрість. 6. Матуся, зітхаючи, сказала, 
що життя прожити – не поле перейти. 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Непряма мова – це чуже мовлення, що 
передається не дослівно, а із збереженням лише 
основного змісту висловлювання. На письмі непряма 
мова не береться в лапки. 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Речення із прямою і непрямою мовою є 
синонімічними, тобто речення з прямою мовою можна 
замінити на речення з непрямою мовою, не змінюючи 
при цьому смислу самого повідомлення, яке передається 
в реченні! 

НАПРИКЛАД: Батько попросив мене: «Зайди, будь 
ласка, до бабусі після школи». – Батько попросив, щоб я 
зайшов після школи до бабусі. 
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 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 182. Утворіть речення за його початком і 
запишіть, розставляючи розділові знаки.  

«Ти в рідному домі, у своїй стороні», −  
«Ти чого не спиш?» − ….. 
Я пригадую таке прислів’я про навчання : «……». 
У мене виникло таке запитання: «…….?» 

 

 183. Складіть речення за поданими схемами. 
І. 1. А: «П».  2. А: «П?»   3. А: «П!»   4. А: «П».    
ІІ. 1. «П», − а.   2. «П?» − а.   3. «П!» − а.   4. «П», − а. 

 

 184. Перебудуйте подані речення на синонімічні 
речення з прямою мовою. Перебудовані речення 
запишіть. 

ЗРАЗОК. Нарешті хлопець зрозумів, що треба серйозно 
ставитися до навчання. – Нарешті хлопець зрозумів: «Треба 
серйозно ставитися до навчання». 

1. Я подумав собі, що побачу різні цікаві речі. 2.  Я сказав другові, 
щоб він пішов зі мною на тенісний корт. 3. Василь відповів, що не 
можна знищувати гнізд корисних пташок, бо пташки – наші друзі. 
 

 185. Спишіть речення, ставлячи пропущені 
розділові знаки. Обґрунтуйте вживання 
розділових знаків при прямій мові. Накресліть  
схеми речень. 

Цок – цок  це в кузні чути коваля. 2. Учитель попросив  
Намалюйте свій рідний край! 3. Запитали в журавля  Де ж найкращая 
земля? 4. Як же нам тепер бути  поцікавились селяни. 5. Лікар 
лагідно всміхнувся і промовив Ваш син обов’язково нам ще заспіває. 
 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Діалог – це розмова двох 
осіб. Діалогічно мовлення 
складається з окремих реплік і 
може супроводжуватися 
словами автора.  

Репліка – це фраза (слова) 
кожного учасника діалогу. 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Пунктограма «тире при діалозі» 

На письмі кожну репліку пишуть з нового рядка. 
Перед нею ставиться тире. Якщо є слова автора, то 
ставлять ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, 
але без лапок. 

НАПРИКЛАД: 
Сторож нашорошено озирнувся, вгледів безпорадно 

розпластаного пса, миролюбно озвався: 
– Ну, іди вже, іди ближче. Не бійся мене. Іди ж-но... 
Жук звівся на ноги, довірливо підступив до старого, 

підставив голову під дідову руку і аж зажмурився від давно незнаної 
ласки. 

– Що ж привело тебе, бідолахо, до мене? – роздумливо 
загомонів сторож. – Може, вигнали, що не породистий? Або 
прошкодився чим, може?  

Яка біда змусила тебе навіть перед таким дрібним 
начальством, як я, повзати на череві?.. Ну, ну, не скавули – в 
житті всяке трапляється. По собі знаю... 

(К.Тесленко) 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 186. Прослухайте уривок із казки, згадайте, як 
вона називається. Хто бере участь у розмові? 

− Здорова була, Лисичко-сестричко!  
− Здоров, Вовчику-братику! 
− А де це ти взяла бичка-третячка та 

саночки? 
− От, де ж там? Бичка заробила, саночки 

зробила та й їду. 
− Ну то й підвези ж мене! 

 

 

 187. Перепишіть текст, почленувавши на речення, 
у виглядi дiалогу. Розставте пропущені розділові 
знаки, поясніть їх уживання. Прочитайте за 
особами.  

Мамо  я уже великий Добре синку Що ж по тому Йду на Буг 
ловити рибку. Щуку принесу додому Ти великий? Для порядку, 
спершу ніж гуляти сину прополи цибулi грядку i сходи до магазину 
Забаганки  син  притлумив дивиться  з-пiд брiв на неньку Каже я вже 
передумав Мамо я iще маленький. (За В.Василашком) 
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ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Забаганка – рос. каприз – примхливе бажання.  
Притлумлювати – рос. заканчивать – припиняти, 

ліквідувати, послаблювати. 
 

 188. Знайдіть речення, у яких допущено 
пунктуаційні помилки. Відредагуйте їх. 

«Книги – морська глибина» – так писав І.Франко. 2. Хворий 
відповів «дякую, мені вже набагато краще». 3. Світить нам у віки 
пророцтво Тараса: «Не вмирає душа наша, не вмирає воля». 4. Як ти 
себе почуваєш – Запитав лікар хворого. 5. «Книги – це ріки, що 
напувають Всесвіт». 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 189. Складіть і допишіть пропущені репліки, 
розставляючи розділові знаки при діалозі. Якими 
реченнями за метою висловлювання та 
емоційним забарвленням є репліки діалогу? 

Велика любов 

Бабусенько, ти у мене найкраща! 
(І чому ж так?) 
Ти такі смачненькі пиріжки печеш! 
(Оце й усе?) 
Ти й картопельку садиш, і їстоньки вариш, і порядок наводиш. Ти 

в мене молодець! 
(От дякую, Назарчику, якщо ти все це бачиш. Візьми за це 

вареничків з вишнями.) 
Дякую, бабусю! Я тебе так сильно люблю, як вареники з 

вишнями. 
(О, то велика любов!)  

 

 190. Запишіть назву терміну за його 

визначенням. 

Термінологічний диктант 

1. Висловлювання якоїсь особи, передане дослівно, без змін, 
______________________________________________________. 

2. Слова, які вказують, кому належить пряма мова, 
______________________________________________________. 

3. Розмова двох або кількох осіб ___________________________. 
4. Слова кожного зі співрозмовників ________________________. 
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5. Рухи м’язів обличчя, які виражають внутрішній душевний стан 
людини, _______________________________________________. 

6. Рухи людського тіла чи рук _______________________________. 
7. Допоміжні засоби спілкування _____________________________. 
8. Зміна основного тону ____________________________________. 
9. Дискусія, бесіда трьох і більше учасників ___________________.  

 

 191. Складіть діалог, використовуючи подані 
репліки. Запишіть складений діалог. 

 

Телевізор у твоєму житті  
– Ти любиш дивитися телевізор? 
– …………… 
– ………. 
– Чому ти стільки часу присвячуєш цьому 

заняттю? Тобі це щось дає? 
– ……….. 
– Чи дивишся ти будь-які програми, чи є в 

тебе улюблені? 
– ……….. 
– Що тебе приваблює в цих передачах? 
– …….. 
– Телевізор не заважає тобі вчитися, спілкуватися з друзями? 
– ……. 

 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 192. Складіть діалог за схемою, використовуючи 

запропоновану ілюстрацію  
 

А: 
– Р? 
– Р, – а. 
– Р? – а. 
                 – Р… 
                 – Р! –  а. 
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ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 1. Що таке пряма мова? Наведіть приклади. 
2. З якою інтонацією вимовляється пряма мова? Наведіть 

приклади. 
3. Чим супроводжується пряма мова? 
4. Що означає поняття «непряма мова»? Яким чином 

пряму мову можна перетворити на непряму? 
5. Що таке діалог? З чого він складається? 
6. Яким чином (з точки зору пунктуації) оформляється 

репліка? 
 

 

КОНТРОЛЬНО- 

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Пряма мова – це… 
а) висловлення певної особи, передане від імені того, 

хто з нею спілкувався; 
б) точно відтворене висловлення певної особи, 

передане від її імені; 
в) приблизно передане висловлення певної особи. 

2. Замість крапок у фразу вставте потрібні слова: «Пряма 
мова …». 

а) береться в лапки; 
б) береться в дужки; 
в) відокремлюється тире з обох боків. 

3. Діалог – це … 
а) зв’язне висловлювання однієї  особи; 
б) різновид прямої мови, що передає розмову двох або 

кількох осіб; 
в) слова, які вказують на того, кому належить пряма 

мова. 
4. Репліка – це 

а)  слово, яке називає особу, що бере участь у діалозі; 
б) заключні слова кожного з діалогів; 
в) слова одного з учасників діалогу. 

5. У реченні: Казав пан: «Кожух дам!» (УНТ) виділені 
слова є … 

а) вставними словами; 
б) словами автора; 
в) прямою мовою. 
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6. Висловлювання – Поїхали з нами, бабусю!    
– Ніколи, синку, їхать, треба йти! – відказала 

бабуся. 
а) є реченням з прямою мовою; 
б) є  діалогом із двох реплік; 
в) є діалогом із трьох реплік. 

7. Складіть схеми речень з прямою мовою. 
Гліб Успенський вперше познайомив читачів з 

донбаськими народними піснями : «Шахтар рубить, 
шахтар б’є,   під землею хід веде». 

«Які теми розкриваються у фольклорних творах 
донецького краю?» – запитала Леся Іванівна. 
8. Поставте розділові знаки в поданому діалозі: 

Мамо тато До нас колядники йдуть закричали діти 
Дядьку пустіть козу в хату 
Холоду напустите  Та й хата маленька 
Та й наша коза маленька – у щілинку влізе 
То заходьте 

9. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 
Спасибі бабусю мовила тихенько і поклонилася 

10. Перебудуйте речення так, щоб замість них були 
речення з прямою мовою і словами автора. 

Я запитав товариша, чи він піде в бібліотеку. 
Мама попросила Максима, щоб він купив хліба. 
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ФОНЕТИКА.  
ГРАФІКА.  
ОРФОГРАФІЯ. 
ОРФОЕПІЯ 

 
 
 
 
 
 

Фонетика (від грец. Phonetikos – звуковий) – це розділ 
мовознавства, що вивчає звуковий склад мови. 

Графіка (від грец. grapho – пишу) – це розділ мовознавства, 
що вивчає систему умовних знаків для передачі звуків на 
письмі. 

Орфоепія (від грец. orthos – правильний, epos – мова, мовлення) 
– це розділ мовознавства, що вивчає правила літературної 
вимови. 

Орфографія (від грец. orthos – правильний, grapho – пишу) – це 
розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів. 

 

Ознайомившись із матеріалом, ти: 

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 ключові поняття теми: 

«фонетика», 

«орфоепія», «графіка», 

«орфографія» 

  чим відрізняється звук 

від букви 

  якими бувають звуки. 

 що таке фонетична 

транскрипція 

 правила вживання 

апострофа та м’якого 

знака 

 основні правила поділу 

слів на склади та 

правила переносу слів 

 основні правила 

правопису слів тощо 

 розпізнавати букви й 

звуки 

 робити фонетичний 

запис слова. 

 виконувати 

фонетичний розбір 

слова 

 писати слова відповідно 

до правил орфографії 

 вимовляти слова 

відповідно до правил 

сучасної орфоепії 

 працювати з 

орфографічними 

словниками 

 працювати з 

орфоепічними 

словниками 

  що таке звук, для 

чого він служить 

 яким чином 

твориться звук 

 особливості 

української вимови 

 відмінність 

української 

фонетичної системи 

від російської 

 особливості 

української 

орфографії 

 як правильно 

передавати на 

письмі усне мовлення 
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§13. ЗВУКИ МОВИ ТА ЗВУКИ МОВЛЕННЯ. ГОЛОСНІ Й 

ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ. ПРИГОЛОСНІ ТВЕРДІ ТА М’ЯКІ,  
ДЗВІНКІ ТА ГЛУХІ. ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ  
НА ПИСЬМІ БУКВАМИ Ь, І, Я, Ю, Є 

 

 
Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, 

але ти, дитино, покликана захищати 
своїми долоньками крихітну свічечку 
букви «Ї», а також, витягнувшись на 
пальчиках, оберігати місячний серпик 
букви «Є»…  

І.Малкович 

 

 

 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Скільки букв і скільки звуків  в українській мові? 
 Які органи людського організму беруть участь у 

творенні звуків? 
 Що ви знаєте про голосні та приголосні звуки? 
 Яку функцію виконує на письмі м’який знак? 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

ПОРІВНЯЙТЕ 

 193. Прочитайте лінгвістичну казку «Країна 
фонетика». Визначте тему й основну думку 
тексту. Чи згодні ви з феєю Орфоепією? 
Обгрунтуйте власні погляди.   

Десь за морями є країна Фонетика. Там у високому мурованому 
палаці  мешкали 38 братів-звуків. Жили дружно, допомагаючи один 
одному в будь-яких ситуаціях. І так довго було, аж поки 
Приголосні не сказали: «Ми – найважливіші звуки, бо при 
творенні кожного з нас залучаються Голос і Шум, а коли 
вимовляється кожен із вас – лише Голос. Тому без вас можна й 
обійтися. «Ні, ми – найважливіші, бо нас легше вимовити!» – 
закричали Голосні.    

Довго вони сперечалися, але ніхто не йшов на поступки. Усі звуки 
пересварилися. Якийсь час вони намагалися жити окремо одні від 
одних. Але нічого в них не виходило! Важко жилося звукам. 
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Звертаючись, приголосні дерли горло, а голосні – розчинялися в 
повітрі.  

Змучені звуки вирішили 
звернутися за допомогою до феї 
Орфоепії. Вислухавши кожного з них, 
вона пояснила, що кожен звук відіграє 
важливу роль у мові. Бо із звуків 
складаються слова, за допомогою 
яких спілкуються всі люди. Тут брати 
помирилися  й стали жити в злагоді! 

 
 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Звук – це найменша одиниця мови та мовлення. 
За допомогою звуків розрізняються слова та форми 

слів. 
НАПРИКЛАД: мив – лив; вода – води. 
Голосні (рос. гласные) звуки 
Звуки, в основі яких лежить голос, називають 

голосними. 
Голосні бувають наголошені (якщо на них падає 

наголос) і ненаголошені (якщо на них не падає наголос). 
Приголосні (рос. согласные) звуки 
Звуки, в основі яких лежить лише шум або шум з 

голосом, називають приголосними. 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

В українській мові 38 звуків: 6 голосних і 32 
приголосні. Голосні: [а], [е], [и], [і], [о], [у]. Решта звуків –  
приголосні. 

Звуки мови ми вимовляємо і чуємо. На письмі звуки 
позначаються буквами. 

 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 194. Прочитайте загадки-жарти про букви, усно 
дайте відповіді на питання, порахуйте кількість 
звуків і букв у слові-відгадці. 

 Що стоїть посеред човна?        (Буква «В»)  
 Гора й долина – що між ними?  (Літера «Й») 
 Чим закінчується літо,  

А починається осінь?         (Буквою О) 
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 *З «і» – лежу я на дивані, 
З «и» – пливу я в океані.    (Кіт-Кит) 

 *Це не літера, а знак –  
Не поставиш абияк! 

 *З ким у нього дружба є? 
Тільки з Ю, Я, Ї, Є!        (Апостроф)  

 *Є вона у слові «день», 
Є вона у слові «пень». 

Безголоса та м’яка 

Дивна літера така.   (М’який знак) 

 *Чим закінчується вечір і починається ранок? (Буквою Р)  
 *Які сто приголосних звуків можуть зупинити рух автомобілів? 

(Сто-п)  
 *Яке слово об’єднує 33 букви? (Алфавіт) 

 

 195. Прочитайте віршик, у виділених словах 
порахуйте кількість звуків і букв.  

Кіт-рибалка 

          Кіт-рибалка у човні 

          Мріє на світанні: 

          – От якби зловить мені 

          Карася в сметані!  (Г.Бойко) 
 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 196. Прочитайте слова, виконайте групову 
роботу. Клас об’єднано в 3 групи (за рядами):   
1ряд виписує слова, у яких однакова кількість 
звуків і букв;  2 ряд виписує слова, у яких звуків 
більше, ніж букв; 3 ряд – у яких букв більше, ніж 
звуків. 

Сиджу, ношу, ялинка, щастя, сніг, поява, літери, дзеркало, 
єдність, ненька, бджола, їжак. 

Із буквами в та т складіть слова, щоб у кожному наступному 
слові букв було більше, ніж у попередньому. 

НАПРИКЛАД: ми, мир, мати, миска, молоко. 
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 197. Гра «Складіть слово» 
Клас об’єднано в 3 групи (3 ряди). Групи мають скласти з 

поданих букв слова, порахувати звуки й букви. При підбитті підсумків 
враховується швидкість і правильність виконання завдання! 

А, Н, С, И, К.    Ю, Х, З, А, І, В, Р, А. 
К, Н, А, І, К, И, Л, У.   С, І, Н, У, Г, Р, А, К. 
Р, О, З, О, М.    А, Л, К, И, Н, Я. 
КЛЮЧ:  Вам допоможуть малюнки!  

 
 

 

 
 

 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Щоб передати на письмі звучання слова, 
користуються звуковим записом – фонетичною 
транскрипцією. НАПРИКЛАД: яблуко [йáблуко], воля 
[вóл'а].  

У транскрипції запис беремо у квадратні дужки; 
кожен звук позначаємо окремою буквою; при цьому не 

використовуємо букви я, ю, є, ї, ь, щ та великі букви; 
якщо в слові два і більше складів, обов’язково 

позначаємо місце наголосу; 
м’якість приголосного позначаємо скісною рисочкою 

вгорі [/], а пом’якшеність знаком [‘]. НАПРИКЛАД: [н/], [б’]; 
довгі звуки позначаємо двокрапкою. НАПРИКЛАД 

знання [знан/:а]; 
звук, до якого наближається вимова основного звука, 

позначаємо маленькою літерою вгорі.  НАПРИКЛАД: село 
[сеило/]. 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Дзвінкими називаються приголосні звуки, утворені з 
участю голосу і шуму.  Глухими – приголосні, утворені 
тільки шумом. 

Приголосні звуки розрізняються за 
твердістю та м’якістю. В українській мові 10 м’яких 
приголосних: [д', т', з', ц', с',  дз', л', н', р', й]. 

Їх м’якість на письмі позначається: 
– м’яким знаком: синь, льодяний, п’ять; 

– буквами я, ю, є: люк, земля, обіднє; 

– буквою і: дід, цілина, обід, діти. 

Тверді приголосні можуть пом’якшуватися 
перед і: двобій, філія, гірка. 

Розподіл приголосних звуків за твердістю та 
м’якістю 

Запам'ятати м'які приголосні легко за допомогою 
вислову: «Де ти з'їси ці лини, дз, р». 

 

Тверді приголосні М’які приголосні 

[д], [ ], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], 
[р] 

[д'], [ '], [т'], [з'], 
[с'], [ц'], [л'], [н'], [р'] 
[й] Губні: [б], [п], [в], [м], [ф] 

Шиплячі: [ж], [ш], [ч], [ ] 

Задньоязикові: [ґ], [к], [х], [г] 
 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ! 

Деякі тверді й м’які приголосні утворюють співвідносні 
пари 

 

Не мають парних м’яких губні звуки, шиплячі та [ґ], [к], 
[х], [г]. Вони лише пом’якшуються перед звуком [і], а також 
перед [а], [у], [є], які позначаються на письмі відповідно 
буквами я, ю, є. НАПРИКЛАД: гілка [г’ілка], пюре [п’уре]. 

Приголосний [й] – м’який. Він не має парного до себе 
твердого звука. 

У звуках [в], [м], [н], [л], [р], [й], а також відповідних 
їм м’яких [н’], [л’], [р’] голос переважає над шумом. Через 
це їх називають ще дуже дзвінкими або  сонорними. 

Дзвінкі приголосні [ ], [ ], [ '] у транскрипції 
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позначаємо двома буквами з дужкою над ними. 
В українській мові розрізняємо звуки [ґ] і [г], які 

позначаємо відповідно буквами ґ і г. НАПРИКЛАД: ґрунт, 
ґудзик, гай, горіх. Звук [ґ] вимовляємо в порівняно 
невеликій групі слів. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Всього чотири звуки є у слові, 
А зміст його міняють початкові: 

1. З [ґ] – буде чорна птиця дика, [ґава] 
2. З [п] – інша, горда і велика, [пава] 
3. З [к] – вже напій пахучий буде, [кава]. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 198. Запишіть слова, порахуйте кількість звуків 
та букв, виконайте їх звуковий запис. 

Земля, парта, льодяник, яблуко, дзеркало, уміння, п’ятірка, 

принесла. 
 

 199. Прочитайте текст, знайдіть букви я, ю, є, ї. 
Поясніть, які звуки вони позначають. 

Добридень тобі, сонечко ясне, 
Ти святе, ти ясне, прекрасне, 
Ти чисте, величне, поважне, 

Ти освячуєш гори, долини 
І високі могили. 

Освіти й мене перед своїм миром, 
Перед усім миром. (УНТ) 

 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 200. Прочитайте вголос слова один одному. 
Знайдіть у кожному з них і вимовте вголос 
спочатку дзвінкі приголосні, а потім – глухі. 
Знайдіть пари слів, які розрізняються лише 
одним звуком. 

Рак, рад, п’ять, п’ядь,  плод, плот, син, сип, сиджу, дзеркало, 
бджола. 

*Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. 
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 201. Прочитайте текст, визначте його тип і стиль 
мовлення. Попрацюйте в парах. Випишіть по 
чотири слова, які мають: а) два і більше дзвінких 
звуків; б) два і більше м'яких звуків. в) виділені 
слова запишіть фонетичною транскрипцією. 

Жук – рослий красивий пес. Весь смолисто-чорний, і лиш на 
грудях вибілюється схожа на чималого метелика світла пляма. Жук 
– звичайнісінький дворовий пес, напрочуд лагідний, миролюбний 
удень і небезпечний для незваних гостей уночі. За це і називали його 
– «Нічний сторож».  

А сторожувати, власне, і не було чого ні вдень, ні вночі. Лиш 
коли господарі придбали «Жигулі», до його незначних, дрібних 
обов’язків додався солідніший  – охороняти хлівець, 
переобладнаний під гараж….  «Свою» машину він міг би вирізнити з-
поміж сотень інших цієї ж марки.  Його ніколи не саджали на ланцюг, 
але кожної миті вдень і вночі варто було гукнути – і він тут як тут. 
Господарі любили Жука і дорожили надійним псом. (М. Лісовська, К. 

Тесленко) 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 202. Змініть слово «піч» на слово  «мак», 
створивши ланцюжок. У ньому  кожне наступне 
слово має відрізнятися від попереднього лише 
однією літерою. 

 

 203. Розгляньте фото. Доберіть і запишіть слова, 

за допомогою яких можна передати красу 

дерева: І варіант – 3 слова із дзвінкими 

приголосними, 2 варіант – 3 слова із дзвінкими та 

глухими. Опишіть усно зображене на ілюстрації 

(3-5 речень), використовуючи ці слова. 
 

 

Ботанічна пам'ятка природи 
знаходиться в селі Мемрик і є 

найдревнішою в Донецькому 
краї 
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§14. ЗНАКИ ПИСЬМА. АЛФАВІТ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ 

М’ЯКОГО ЗНАКА. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА. 
ВИМОВА ТА НАПИСАННЯ СЛІВ З АПОСТРОФОМ. 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОРФОГРАФІЧНИМ ТА ОРФОЕПІЧНИМ 

СЛОВНИКАМИ 

 

А, Бе, Ве, Ге, Ґе, Де, Е – 
Ось вже перша сімка є. 

Є – не сім, а вісім! — 

Сперечались Же, Зе, И — 
Далі пісеньку вели. 

І – мирило їх, а Й – 
в шапочці стоїть новій. 
Ка, еЛ, еМ, еН, О, Пе, еР 
разом ходять відтепер; 
еС — свистало, Те —    товклось, 
У, еФ, Ха, Це, Че здалось: 
Ша і Ща в гурті зівак 
Загубили Ь (м'який знак). 
Ю і Я не вийшли з гри: 
— Всі ми тут, нас — тридцять три! 

Л.Голота 
 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Скільки букв і скільки звуків в українській мові? 
 Українську абетку. Чим вона відрізняється від 

російського алфавіту? 
 Які знаки письма, крім  алфавіту, ви знаєте? 
 Яку букву вилучили з абетки в 1933 році, а повернули – 

у 1991 році? 
 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Алфавітом (абеткою, азбукою) називається система 
букв української мови. Крім алфавіту, є й інші знаки 
письма: апостроф, знак переносу, дефіс, розділові знаки. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 204. Прочитайте текст. Визначте його тему та 
доберіть заголовок, який би відбивав основну 
думку тексту. Запишіть виділені в тексті слова в 
алфавітному порядку. 

Вода. Страшний, широкий і неосяжний світ, що срібним 
маревом то підіймається до мене, то даленіє, падає… 

Я на руках у срібної од води мами… 
Це вона то близько нахиляється до води, і мене майже з 

головою заливає її страшне й блискуче срібло, то швидко підіймає 
мене вгору, до життя і золотого від сонця сяйливого, синього 
неба… І тоді я заспокоююсь і замовкаю… перестаю кричать… 

А моторошно-невідомий і в той же час такий дивно-принадний 
мерехтливий світ тремтить, і переливається всіма кольорами 
райдуги, й широко лине ліворуч, кудись униз, повний пахучої й 
холодної свіжості, весь обсипаний лазурними поцілунками вітру. 

Це моє перше враження життя. 
Я не розумів слів і не знав, що той срібний, страшний і принадний 

світ зветься рікою Дінцем, а те, в чому із сміхом плескотілись і 
дзвінко зойкали люди, – водою. 

Далі я нічого не пам’ятаю (В. Сосюра). 
 

 205. Прочитайте назви страв, які готують під час 
новорічних та різдвяних свят на Донеччині. 
Запишіть слова в алфавітному порядку. 

Гуска, кролик, печеня, кутя, вареники, пиріг, пиріжки, калач, 
шинка, голубці, риба, узвар, холодець, картопля, відбивні. 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Слова, які починаються з тієї самої букви, треба 
ставити в алфавітному порядку чи шукати в словниках, 
ураховуючи другу, третю і т.д. літери: алфавіт, 
алфавітний, ананас, антонівка, аптека, афіша, афішний. 

 
 

 206. Які зимові свята ви знаєте? Запишіть їх в 
алфавітному порядку. 
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 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 207. Ознайомтеся з правилами лінгвістичної гри. 

Пограйте в неї на уроці. «Наскрізний алфавіт». 

Мета гри – запам’ятати український 
алфавіт. 

Перед початком гри кожен її учасник 
повинен написати в колонку (зверху донизу) 
усі літери українського алфавіту за порядком. 

Потім усі учасники гри пишуть слова 
(іменники в називному відмінку однини) так, 
щоб кожна з цих літер стала другою або 
третьою чи четвертою і т.д. (за умовою) у 
наступних словах. 

НАПРИКЛАД: батько, збір, автор, огірок 
тощо. 

Виграє той, хто напише за певний час (5-10 хвилин) слова до 
найбільшої кількості букв алфавіту або перший закінчить писати 
слова. 
 

 208. Розгляньте малюнки лікарських рослин. 
Назвіть їх. З якими із них ви п’єте взимку чай? 
Опишіть одну з рослин у художньому стилі 
мовлення, по можливості добираючи слова з 
м’яким знаком. 

 

     

     
ДОВІДКА: мати-й-мачуха, малина, липа, калина, подорожник, 

м’ята. 
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ПОВТОРІТЬ! 

В українській мові м’якість приголосних на письмі 
позначаємо: 

а) буквою Ь (м’який знак): день, пень; 
б) буквами Я, Ю, Є, коли вони стоять у кінці або в 

середині складу: ллє, нявчати, сюжет; 
в) буквою І: літак, рідний, ліс. 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Основні ознаки художнього стилю: 

 образність; 
 мовлення призначене викликати в читача почуття 

прекрасного; 
 художні засоби (епітети, порівняння, метафори, 

алегорія, гіперболи тощо); 
 індивідуальне світобачення; 
 наявність усього багатства найрізноманітнішої лексики, 

переважно конкретно-чуттєвої; 
 використання емоційно-експресивної лексики 

(синонімів, антонімів, омонімів, фразеологізмів). 
 широке використання різноманітних типів речень, 

синтаксичних зв'язків, особливості інтонування та 
ритмомелодики тощо.  

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Зразок твору «Опис ромашки» 

Ця проста та нехитра квіточка росте всюди: у садочках та 
палісадниках, у парках та на городі. Навіть інколи зненацька 
з’явиться посеред шумної міської вулиці, нагадавши перехожим 
про красу природи. А справжній дім та родина ромашки – у 
великому різнотрав’ї  поля.  

Маленька квітка не впадає в око, не має пишних «вогняних» 
пелюсток. Її не одразу помітиш серед пишних лілей, троянд, 
жоржин та орхідей. Але простенька, скромненька краса ромашки 
все одно незрівнянна. Недарма в літературі ця квітка є символом 
доброти, юності та скромності. 

Кругла серединка квіточки радує око яскраво-жовтим 
кольором. А прямі пелюстки, які оточують її по колу, біленькі та 
ніжні-ніжні. Ромашка, неначе маленьке сонечко, вбране у білі шати, 
усміхається до всіх навкруги.  

Є багато різновидів цієї квітки: ромашка лікарська, садова, 
польова, пахуча та інші. Іноді – це маленька самотня квіточка на 
тонкій стеблині, іноді – ціле поле!  

Скромна ромашка є щедрою. Вона лікує людей від багатьох 
хвороб, дарує солодкий нектар, годує мурашок та комашок-
«сонечок». А також наповнює навколишній світ радістю життя! 
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ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Правопис м’якого знака» 

М’який знак пишеться: 
1) після букв д, т, з, с, ц, дз, л, н наприкінці слова чи 

складу, якщо ці букви передають м’які звуки: сядь, 
донька, суть, злізь, вісь, ґедзь, мідь, швець, жнець, 
гляньте, різьба; 

2) після м’яких приголосних перед о: льон, трьох, сьомий, 
сьогодні, дзьоб, синього; 

3) у суфіксах -ськ-, -зьк-: донецький, європейський, 
козацький, запорізький, ризький, паризький, чеський, 
французький, близький, людський, по-французьки; 

4) у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -оньк-, -ісіньк-, -
юсіньк-: легенько, голівонька, рученька, самісінька, 
малюсінька; 

5) після букви л, що позначає м’який приголосний [л/], 
перед наступним м’яким: учительський, стільця, 
пальці, їдальня, читальня; 

6) у сполученнях  льц, льч, ньц (від льк), ньч: Гальці, 
Гальчин (бо Галька), неньці, неньчин (бо ненька); 

7) у дієслівах на -ть, -ться: робить, спить, складається. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 209. Прочитайте легенду «Про калину».  Випишіть 
з неї слова з м’яким знаком. Поясніть уживання 
м’якого знака в кожному випадку. 

У давні часи дівчат називали не так, як тепер. Одну дівчину 
звали Калина. Йшла вона мимо городів, левад, лугів. А ось і криниця. 
Задивилася Калинка на свою красу, а була дуже гарна. А тут чує 
голос з криниці: 

 – Не дивись довго у воду, бо диво станеться: калиною станеш. 
Не послухалась дівчина та й зачерпнула водички. І 

перетворилася на калину –  гарний, густий кущ. Зашуміла листям, 
усіма своїми стебельцями-суглобами потяглася до людей, до сонця, 
вітру, хмар. Не спить, не п’є водичку, усе просить: 

– Верніть мені дівочу вроду! 
Але ніхто її не хотів слухати, всім було байдуже. 
Минав час. Якось пролітав мимо журавель, задивився він на 

калину, зажурену та одиноку. Накинув він на неї червоне намисто і 
стала вона краще, ніж була. Так і залишився він із нею. Напував її 
водою і беріг від усього злого. А в народі криниця, журавель і калина 
– символи краси, добра, вічності природи і кохання. (УНТ) 
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 210. Прочитайте колискову «Ой ти, коте, 
коточок». Випишіть з неї слова зі зменшено-
пестливими суфіксами, у яких наявний м’який 
знак. Підкресліть орфограму. 

 

Ой ти, коте, коточок!  
Не ходи рано в садочок, 
Не полохай дівочок, 
Нехай зів'ють віночок. 

Ой спи, дитя, до обіду, 
Покіль мати з міста прийде 
Да принесе три квіточки: 
Ой первую зросливую, 

На серденько не кволіло. 
Сонки-дрімки в колисоньку, 
Добрий розум б головоньку, 
А рісточки у кісточки,   

Із рутоньки, із м’ятоньки, 
З хрещатого барвіночку, 
З запашного василечку. 
З запашного василечку. 

А другую сонливую, 
А третюю щасливую, 
Ой щоб спало, щастя знало, 
Ой щоб росло, не боліло, 

Здоров'ячко у сердечко. 
А в роточок говорушки, 
А в ніженьки ходусеньки, 
А в рученьки ладусеньки! 

(УНТ) 
 
 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Кіт 

 
 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

У суфіксах із відтінком пестливості і здрібнілості -
еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк- (-юсіньк-) пишеться 
м’який знак.  

НАПРИКЛАД: гарненький, дрібнесенький, 
чистісінький, тонюсенький. 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

М’який знак НЕ пишеться: 
1) після букв, що позначають губні та шиплячі звуки (б, 

п, в, м, ф, ж, ч. ш, щ): степ, голуб, кров, сім, вісім, любов, 
ніж, піч, ідеш, дощ, робиш; 

2) після р у кінці складу: кобзар, товар, писар, Харків 
(виняток Горький); 

3) між приголосними, якщо перший пом’якшується під 
впливом другого: сонця, пісня, радість, якість, кінця; 

4) після н перед ж, ч, ш, щ: тонший, менший, інший, 
кінчик. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 211. Спишіть прислів’я та приказки. Доведіть, що 
у виділених словах не треба писати м’який знак. 

 Не зігнешся до землі, то й гриби не знайдеш. 
 Коли господар сидить на печі, то пусто в хліві. 
 Яблуко від яблуні хоч і далеко одкотиться, та все ж корінцем 

обернеться. 
 Аби цвіт, а ягідки будуть. 
 Видно, що Гапка млинці пекла, бо й ворота в тісті. 

 

 212. Поставте слова – назви рослин у 
давальному відмінку однини. У яких із 
отриманих форм пишемо м’який знак, а в яких – 
ні? Чому? 

Калинонька, м’ятонька, материнка, ромашка, липа, суниця, 
фіалка, красолька, ялинонька, рутонька, вербичка, сосна, малинка, 
горобина, обліпиха, герань, шипшинонька, ожинонька, 
журавлинонька, конвалія. 
 

 213. Спишіть, слова, вставляючи, де потрібно, 
м’який знак. 

Хлівец…, лаз…ня, багач…, палец…, камін…ці, камін…чик, 
пал…чик, нен…чин, залишают…ся, грают…, співаєш…, с…вято, 
С…вятослав, дз…об, чотир…ох, учител…с…кий, лікар, різ…бяр, 
с…вячений, т…мяний, кін…цівка. 
 

 214. Складіть речення зі словами мимохіть, 
мимохідь. Розрізняйте значення цих слів, 
запам’ятайте їх написання. 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Мимохідь – проходячи мимо кого-, чого-небудь; по 
дорозі.  

Мимохіть – те саме, що мимоволі; без бажання. 
 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 Розіграйте діалог «Для чого в мові м’який знак?» 
 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Сполучення ЙО, ЬО» 

Сполучення ЙО в українській мові вживається для 
передавання на письмі звуків  [й], [о] і пишеться на початку 
слова і складу: йо-го, бо-йо-вий. 

Сполучення ЬО позначає звук [о] і м’якість 
попереднього приголосного, пишеться в середині складу: 
ба-дьо-рий, сльо-за. 

 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 215. Розмежуйте слова з буквосполученнями ЬО 
та ЙО. За якими правилами ви їх розрізняєте? 
Запишіть слова, вставивши на місці крапок 
потрібні літери. 

Кол…оровий, кур…озний, сл…ота, кра…овий, перел…оти, …од, 
трил…он, ра…он, бул…он, зна…омий, л…ох, га…овий, …орж, 
намал…ований, чотир…ох, дз…об, д…оготь, Солов…ов, Плетн...ов. 
 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Порівняйте 

Російською прізвища Українською прізвища 
Ёжиков 

Воробьёв 
Окаёмов 

Лёдов 

Йожиков 
Воробйов 
Окайомов 

Льодов 
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ПОВТОРІТЬ! 

Для позначення на письмі твердої вимови 
приголосних перед буквами Я, Ю, Є, Ї вживається 
апостроф. Апотроф показує, що буквами Я, Ю, Є 
позначено два звуки. У словах, де Я, Ю, Є позначають 
м’якість попереднього приголосного, апостроф не 
ставиться. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 216. Прочитайте легенди про новорічну ялинку. 
Знайдіть у текстах слова з апострофом і м’яким 
знаком. Випишіть в один стовпчик слова з 
апострофом, у інший – з м’яким знаком. 

Як з’явилась новорічна ялинка? 

*В одній з найпопулярніших легенд про новорічні ялинки 
розповідається: якось у морозний ясний Святвечір ватажок німецької 
Реформації Мартін Лютер повертався додому. Дорога пролягала 
через густий ліс. Раптом чоловік побачив дивовижне видовище: крізь 
пухнасте віття однієї з ялинок просвічували зорі!.. 

Той зимовий пейзаж настільки запам’ятався Мартіну, що він 
поставив ялинку в себе вдома й прикріпив до неї свічки. Яскраві вогні 
робили деревце особливо прекрасним та загадковим, нагадували 
чоловікові про зорі. 

*Існує повір’я, що Діда Мороза першими вигадали гуни. Вони 
вірили у бога Йерлу, який першого дня нового року завжди спускався 
на землю. Цього дня гуни традиційно ставили ялинку. Ця традиція зі 
стародавньою історією розповсюдилася по всій Європі. Саме з 
Баварії, де мешкали гуни, новорічна ялинка потрапила до домівок 
європейців. 

*За стародавнім французьким літописом, перші святково вбрані 
ялинки з’явилися в тисяча шістсот п’ятому році в Ельзасі, Франція: 
«На Різдво в тутешніх будинках встановлюють ялинки, а на їхні гілки 
вішають троянди з кольорового паперу, яблука, печиво, шматочки 
цукру й мішуру». 

*У Росії Новий рік стали відзначати згідно з указом Петра І з 1 
січня 1700 року. До цього початок року відзначали 1 вересня. 

Було зазначено: «Знатними й проїжджими вулицями, біля воріт і 
будинків, учинити деякі прикраси з дерев і гілок соснових і ялинкових, 
чинити стрілянину з невеликих гармат і рушниць, пускати ракети та 
запалювати вогні. А людям убогим кожному хоча б по дереву чи гілці 
на воротях поставити!»  
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Це свято стало до вподоби всім слов’янським народам. Люди 
прикрашали домівки, ставили на столи рум’яні пироги, м’ясні та 
овочеві страви. Це було пов’язано з народними повір’ями: якщо на 
Новий рік багато їжі – весь рік не буде голоду! Ну, а вже у двадцятому 
столітті ошатна ялинка була невід’ємним атрибутом зимових свят! 
 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 У яких випадках треба ставити апостроф?  
Чому в словах свято, святковий, різдвяний 

апостроф після букви в перед буквою я не ставиться? 
 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Правила вживання апострофа» 

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї, що позначають 
два звуки [й + а; й + у; й + е; й + і], для позначення 
роздільної вимови твердих приголосних у таких випадках: 

1. Після б, п, в, м, ф: б’є, в’ється, в’ялий, п’ють, 
м’ятний, солов’ї, кав’ярня, полум’яний, пам’ять, 
Прип’ять, торф’яний. 

2. Після твердого р у кінці складу: пір’я, сузір’я, 
матір’ю, бур’ян, у Причорномор’ї. 

3. Після к в імені Лук’ян і похідних від нього словах: 
Лук’яненко, Лук’янівка, Лук’янов. 

4. Після префіксів та першої частини складних слів, 
що закінчуються на твердий приголосний: без’язикий, 
від’їхати, з’ясувати, об’єднаний, під’їзд, возз’єднання, 
між’ярусний, пів’яблука, дит’ясла. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 217. Спишіть прислів’я і приказки. Якою темою їх 
можна об’єднати? Поставте, де треба, апостроф. 

Літо збирає, а зима з…їдає. До завір…юхи треба кожуха. В…яжи 
влітку рукавиці – в листопаді пригодиться. Хто літом ледар…ює, той 
взимку голодує. Зима літо з…їдає, хоч перед ним і тікає. То сніг, то 
завір…юха, бо вже зима коло вуха. Сумний грудень і в св…ято, і в 
будень. Л…ютневі прикмети: метелиці та замети. Зима пройде – і сніг 
зійде, а що посіяно, обов…язково зійде. 

Взимку з…їв би грибок, та сніг глибок. Мороз і залізо рве, і на 
льоту птицю б...є.  



 

133 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 218. Опишіть зимовий день, увівши у свій опис 
прислів’я і приказки з вправи 217. 

СЛОВА-ОПОРИ: морозний, дзвеніти, повітря, рум’яний, 
блискучий, в’ялий, тьмяний, падати, візерунки, слизький, бурульки, 
полум’яний, горобина, хлоп’ята. 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Апостроф не ставиться перед я, ю, є: 
1. Після б, п, в, м, ф, якщо перед ним стоїть 

приголосний (крім р), який належить до кореня: 
дзвякнути, мавпячий, морквяний, святкувати, тьмяний, 
цвях, свято, духмяний, але черв’як, верб’я, торф’яний. 

2. Після р на початку складу (я, ю, є позначають 
м’якість звука [р]): буря, буряк, борються, гарячий, 
дрючок, крюк, моряк, рябий, рясний, рятувати, Рєпін. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 219. Від поданих іменників утворіть прикметники. 
Поясніть правила вживання апострофа. 

ЗРАЗОК: трава – трав’яний. 
Морква, торф, арфа, мавпа, хлопець, зоря, Різдво, курка, жаба, 

капуста, звір, соловей. 
 

 220. Прочитайте іншомовні слова. Запам’ятайте 

їх написання. З кожним словом складіть просте 

речення. 

Інтерв’ю, комп’ютер, прем’єра, пюре, бюджет. 
 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Інтерв’ю – це  бесіда, вибудована за певним планом 
через безпосередній контакт інтерв'юера (журналіста) з 
респондентом (людина, з якою бесідують)  з обов'язковою 
фіксацією відповідей. 

Прем’єра – це перша вистава п'єси в театрі, естрадної, 
концертної або циркової програми, перший показ фільму; 
перен. Говорять про появу чого-небудь нового, про початок 
чого-небудь. 

Бюджет – це грошове  вираження збалансованого 
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розпису доходів і видатків держави/сім’ї. 
 

 221. Спишіть речення, замість пропусків 
поставте, де треба, апостроф. 

1. Село, яке поросло бур…яном, пропахлося мальвами, полином і 
бузковими нетр…ями (І. Рябченко). 

2. Солов…ї голосисті й зозулі немов оніміли, як і саме обійст…я (І. 
Рябченко). 

3. Васильки, оспівані поетами, влітку розквітають уповні, 
духм…яніють в полі, ніби плетиво фарб найкращих на св….ятому 
полотні. 

4. Пам…ятаймо, люди, пам’ятаймо подвиг, що не визначить 
словам, низько голову на мить схиляймо – і назавжди 
пам…ятаймо у віках! 

5. Лютий стогін завір…юхи до оселі рветься. 
6. Старий комп…ютер, старий, розбитий все учить учнів, як в 

св….іті жити. 
7. Правда, учаться всі добре – то «четвірка», а то й «п…ять»! (С. 

Михайлова). 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Лексикографія (від грец. Λεξικογραφία –  словник і 
грец. γράφω — пишу), словникарство – розділ 
мовознавства, пов'язаний зі створенням  словників та 
опрацюванням їх теоретичних засад. 

Правильність написання слів можна перевіряти за 
орфографічним словником. Орфоепічний словник 
допоможе в оволодінні вимовними нормами літературної 
мови, навичками фонетичного запису слів.  
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§15. СКЛАД. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ ЧАСТИН СЛОВА. 
НАГОЛОС. ГОЛОСНІ НАГОЛОШЕНІ Й НЕНАГОЛОШЕНІ, ЇХ 

ВИМОВА І ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ. НАПИСАННЯ СЛІВ ІЗ 

НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ, ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 

НАГОЛОСОМ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ, ЩО НЕ 

ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НАГОЛОСОМ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ 

СЛОВНИКОМ НАГОЛОСІВ 

 

 

Наголос – то зовсім не  дрібниця. 
З наголосом вірно подружи, 
і  відкриє слово таємницю: 
о/брази, обра/зи, образи/. 

В.Романовський  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Що таке склад? 
 Що таке наголос? 
 Яка функція наголосу в мові? 
 Чи всі слова наголошуються? 
 Чи в усіх словах наголос падає на той самий склад, 

наприклад, на перший чи другий? 
 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Склад (рос. слог) – це найменша вимовна одиниця, 
компоненти якої тісно пов’язані між собою в 
артикуляційному й акустичному плані.  У слові стільки 
складів, скільки в ньому є голосних звуків. 

НАПРИКЛАД: ру-ка, о-чі, ви-до-ви-ще, о-сінь, яр, зи-
ма, ки-ше-ня. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 222. Прочитайте уривок з вірша І. Франка. 
Визначте тему. Розкажіть про свої враження від 
прочитаного. 

З Новим роком 

З  Новим роком, браття милі,  
в новім щасті, в новій силі 

радісно вітаю вас 
і бажаю, щоб в здоров’ї, 

в мирі, з братньою любов’ю, 
відтепер ішов вам час. 
І бажаю, щоб трудяще 

Те життя вам якнайкраще 
Без біди минуло всім, 

Щоб думками ви міцніли, 
Багатіли, не бідніли, 

Щоб веселий був ваш дім. 
 

 223. Випишіть із вірша Івана Франка (вправа 222) 
односкладові слова й поясніть, як твориться 
склад. Від чого залежить кількість складів у 
слові? 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

До складу може входити або тільки голосний, або 
голосний з одним приголосним, або голосний з кількома 
приголосними. За кількістю складів слова бувають 
односкладові: річ, звір; двоскладові: бі-да, но-га; 
багатоскладові: не-без-печ-но, до-по-ма-га-ти, слу-ха-ти. 

Склад, що закінчується на голосний звук, називається 
відкритим: ри-ба, го-ло-ва. 

Склад, що закінчується на приголосний звук, 
називається закритим: гір-ський, гор-дість. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 224. Прочитайте поділені на склади слова. 
З’ясуйте, які склади закінчуються на голосний, а 
які – на приголосний. 

Лі-то, о-сінь, за-ме-тіль, ві-хо-ла, сні-го-пад, хлі-бо-роб-ство, лі-то-
пис, зи-мо-вий, пле-че, від-важ-ний, чи-та-ння. 
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 225. Прочитайте прислів’я та приказки, запишіть 
їх. Виділені слова поділіть на склади. 

1. Доспівалась пташка до зими, прийшлося під стріхою зимувати. 
2. Не вилітала ворона замолоду у вирій, то й не полетить на 

старість. 
3. Журавлі прилетіли – весну принесли. 
4. Одна ластівка не робить весни. 
5. Гуси летять – зиму на хвості несуть. 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

В українські мові поділ слів на склади не довільний, а 
підпорядкований таким правилам: 
 якщо між голосними звуками є один приголосний, то він 

належить до наступного складу: о-сінь, про-синь, Си-дір; 
 якщо між голосними є кілька приголосних, то й, в, р, л, м, 

н, які стоять після голосного, належать до попереднього 
складу, а звуки, що йдуть після них, – до наступного: 
гай-ка, Вол-га, мір-ка; 

 якщо другим приголосним виступають й, р, л, то разом з 
попереднім приголосним вони відходять до наступного 
складу: мі-льйон, лю-блю, Дми-тро; 

 якщо між голосними є кілька приголосних, то після 
наголосу один з них відходить до попереднього, а решта 
до наступного складу:  мас-ло, вір-ний, рів-ний; 

 якщо після ненаголошеного складу стоїть кілька 
приголосних, то всі вони, крім й, в, л, відходять до 
наступного: се-стра, пе-ре-рва-ти, про-сте-жи-ти. 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Частини слів з рядка в рядок переносимо за 
складами. НАПРИКЛАД: ком-байн, ко-ло-дязь. При 
цьому потрібно дотримуватися викладених нижче 
правил: 

Правила переносу Приклади 

Одну букву не можна залишати в 
попередньому рядку або переносити в 
наступний. 

Озе-ро, яго-да, 
оло-во 

Не можна розривати буквосполуки дж, дз, якщо 
вони позначають один звук – [ ], [ ], [ ']. 

Ґу-дзик 

М’який знак і апостроф залишають біля 
попередньої букви. 

Роз’-яснити, 
шість-ма 

При переносі складних слів не можна залишати 
в попередньому рядку букви другої частини 
слова, якщо вони не становлять складу. 

Овоче-сховище 
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Не можна розривати буквосполуки йо, ьо. Ра-йон, давньо-го 

Не можна розривати скорочення із словами, 
яких вони стосуються. 

2016 р., 18 кг, 
В.М. Сосюра 

 

 226. Прочитайте слова. Спишіть, позначаючи всі 
можливі переноси слів. Які слова не можна 
переносити? Чому? 

Обличчя, стільці, місто, голос, заснув, абетка, участь, Яна, 
бджола, дзиґа, ґедзь, приклад, джміль, курчата, пам’ять, опера, 
різдвяний, чотирнадцять, живильний, відзвітувати, підживити, 
від’їхати, роззявити, найкращий, веселий, ясен. 
 

 227. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому 
помилки. Спишіть відредагований текст. Виділені 
слова поділіть на склади, визначте відкриті й 
закриті. 

Поет надхнено працює: сіє слово, сіє добро, а результату своєй 
праці не бачить. Але у той же час він вірит, шчо «добро – в словах, 
як у ріллі «набереця наснаги, буде соком у гіллі, увійде в сердця, як 
у саги, «бо все ж мудрішаєм потрохи на занехаяній зимлі». 

Поет відданий своїй зимлі, любить її, любить свій народ. Він 
пишаєця тим, шчо є представником словьянства, шчо є його 
вірним сином! (За В.Черепковим) 
 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 228. За домашнє завдання Сергій отримав 
одиницю. Він неправильно переніс слова. «Як же 
так? – дивувався Сергій. – Адже я вивчив 
правила, де вказано, що слова переносяться за 
складами, що не можна переносити одну букву. 
Чому ж тоді одиниця?». Подивіться, як Сергій 
зробив переноси. Скажіть, чи всі правила вивчив 
Сергій? Виправте помилки в його роботі. 
Обґрунтуйте контрольні моменти. Як би ви 
пояснили Сергієві правильність поділу слів 
задля перенесення на інший рядок? 

О-зеро, май-оріти, ко-жух, о-лія,поль-овий, горді-сть, сонн-ий, 
роз-питати, і-м’я, под-звонити, дор-ога, козацьк-ий, мі-льйон, 
виход-жу, супереч-ка, ро-ззява, са-диба, сл-ужбовець, нишк-ом, узбіч-
чя, як-що, хи-ст, анса-мбль, знехо-тя, а-дже. 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Вимовляння одного складу в слові з більшою силою 
голосу називається наголосом (рос. ударением). Цей 
склад називається наголошеним (рос. ударным), усі інші 
склади в слові – ненаголошені (рос.безударными). 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

В українській мові, як і в російській, наголос вільний, 
не закріплений за певним складом. Він може падати в 
одному слові на перший склад, а в іншому – на другий чи 
інші склади. 

НАПРИКЛАД: ві/рш – вірша/р – віршівни/к 
 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Складні випадки наголошення 

Наголос на 
першому складі 

Наголос на 
другому складі 

Наголос на 
третьому складі 

Подвійний наголос 

О/лень Нови/й Розв’яза/ння Алфа/віт, алфаві/т 

Ра/зом Слізьми/ Одина/дцять Ви/мова, вимо/ва 

Спи/на Завда/ння Кіломе/тр По/милка, поми/лка 

По/друга Навча/ння Украї/нська За/вжди, завжди/ 

При/ятель Дочка/ Ідемо/, беремо/ Куліна/рія, кулінарі/я 

Ві/рші Верба/ Кропива/ Ма/буть, мабу/ть 

Дро/ва Легки/й Катало/г За/гадка, зага/дка 

Ви/падок Руко/пис Чотирна/дцять Ко/рисний, кори/сний 

Ки/дати Ота/ман Осока/ Право/писний, 
правопи/сний 

Ро/збір Чита/ння Листопа/д Ви/разний, вира/зний 

Гро/шей Вида/ння Чергови/й  

Про/стий Чорно/слив Бюлете/нь  

Фо/льга Ані/ж Ідете/  

Ку/рятина Шофе/р Решето/  

Пі/длітковий Гурто/житок Яскраві/ший  

До/нька Мере/жа Фахови/й  

Ле/гко Озна/ка   

Сто/ляр Вимо/га   

Це/нтнер Кварта/л   
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 229. Прочитайте слова, подані в таблиці, 
правильно їх наголошуючи. Усно перекладіть ці 
слова російською мовою. Порівняйте 
наголошення. Чи в усіх випадках воно 
збігається? 

 

 230. Спишіть речення. Поставте наголоси над 
словами, що виділені. Висловіть власні думки 
щодо функції наголосу в даних словах. 

1. Три, чотири чоловіки хапають такі самі великі молоти і 
починають... набивати затягнений обруч на обід. (І.Франко) 

2. До такої справи, як до обіду, потрібно підходити відповідально! 
3. Про мишей годі клопотатися – давно забули сюди дорогу. 

(С.Михайлова) 
4. Дорогу свою бабусю я сьогодні привітаю і, скажу вам, дуже рада, 

що таку бабусю маю. 
5. Спочатку хочу розповісти про місцерозташування закладу. 
6. Заклад – це умова між сперечальниками, за якою той, хто 

програв, повинен виконати якесь завдання. 
7. Старовинний замок привертав увагу всіх туристів. 
8. Руки тремтіли, і замок ніяк не піддавався. (О.Нижник) 

 

 231. Прочитайте пари слів. Складіть речення з 
кожним словом: 

а́тлас – атла́с, по́діл – поді́л, му́зика - музи́ка, засі́яти – 
засія́ти. 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Наголос може слугувати для розрізнення слів, що 
складаються з однакових звуків. У таких словах, якщо 
потребує зміст, наголос позначається на письмі. 
НАПРИКЛАД: хара́ктерний (з характером) – характе́рний 
(властивий). 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 232. Прочитайте. Доведіть, що перед вами текст. 
Доберіть до нього заголовок. Випишіть слова з 
наголошеними [е], [и] в корені слова і 
ненаголошеними [е], [и] в корені слова. Запишіть 
їх фонетичною транскрипцією. 

Рання провесна… Ніжна береза нуртує цілющими соками, а 
могутні дерева чинять тихий бунт: бубнявіють бруньки, готові 
бризнути на землю весняним літеплом.  

У таку пору наша Мати-Земля веселими дівочими піснями та 
іграми закликала до себе весну. Збиралися дівчата на вигін за селом 
чи на сільський майданчик, а то на леваду, побіля ще не скреслої 
річки, ставка. Дослухалися, як щука-риба хвостом лід розіб’є, і 
співали: 

Благослови, мати, 
Весну закликати! 
Весну закликати, 
Зиму проводжати! 

І матері благословляли дівчат, а для дітвори ще й пекли рум’яні 
«жайворонки», щоб ними вітати по містах і селах кожного стрічного з 
великою радістю – приходом життєдайної Весни. 
 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Написання ненаголошених [е], [и] перевіряємо 
наголосом:весна – ве/сни, далеч – дале/кий, велич – 
вели/кий, непримиренний – ми/р, шести – ше/стеро. Але 
це правило незастосовне до слів, у коренях яких 
відбувається чергування [е] з [и]. 

 

 233. Спишіть слова, вставляючи замість крапок 
пропущені букви. Написання ненаголошених 
голосних перевіряйте за допомогою наголосу. 

 

Ш…лестіли,  х…талися, зат…хав, щ…бетав, з…рно, в…ростає, 
дер…во, в…селка, з…лених, в…снянка, с…стричка, з…мовий, 
спл…темо, зам…ла. 
 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

В українській мові під наголосом усі голосні 
вимовляються чітко, виразно. Голосні [е], [и] в 
ненаголошеній позиції наближаються у вимові один до 
одного: [е] до [и], а [и] до [е]:   [дие ре/ктор],    [меита/л] 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Пишемо е, якщо при змінюванні неясний звук 
випадає: березень – березня, квітень – квітня, 
травень – травня. У сполученнях -ере-, -еле- також 
пишеться е: берег, телепень, береза, пелена. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 234. Спишіть речення. Вставте замість крапок 
пропущені голосні. Поясніть їх уживання. 

1. Придорожня б…реза вже гойдала на плакучих гілках з…лений 
димок брості. (М.Стельмах) 2. Сім’я в…черя коло хати, в…чірня 
зіронька встає. (Т.Шевченко) 3. Коробочку з в…ретенцями, а скрипочку 
червінцями, старим дідам по кийочку, старим бабам по с…рпочку, 
малим дітям по яблучку, а хлопчатам по батожку. (УНТ) 4. Буяють 
буйно квіти у росі, олені бродять в б…резневім соці. (І.Калинець) 
5. Чиясь в…летенська постать з витягненими руками суне просто на 
неї. (В.Лебедова) 
 

 235. Запишіть фонетичною транскрипцією слова 

із вправи 234, виділені жирним шрифтом. 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Голосний [о] в одному випадку у вимові 
наближається  до [у], коли в наступному складі [у] 
стоїть під наголосом: [коужу/х], [зоузу/ля]. 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограми «Ненаголошені [е], [и] в корені слова», 
«Букви О, А, що позначають ненаголошені голосні» 

В українській мові у коренях деяких слів перед 
складом з а, я вживаємо а: гаразд, гарячий, гарячка, 
кажан, калач, хазяїн, качан, багато, багач, багатир 
(багач), але богатир (силач). 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 236. Випишіть слова у дві колонки:  
1) із вставленою буквою А;  
2) із вставленою буквою О. 

Б…рсук, л…мав, к…лач, к…зацтво, п…сол, допом…гати, 
окс…мит, сл…в’яни, …таман, зл…мати, зл…млене, …брикос, 
б…гатослівність, см…лоскип, скр…єні, м…роз, х…зяїн, п…гон, 
п…гано, г…рячі. 
 

 237. Перепишіть, вставляючи пропущені букви А 
та О. Запишіть фонетичною транскрипцією 
слова, виділені жирним шрифтом. 

1. Дивлюсь я на небо та й думку г…даю, чому я не сокіл, чому не 
літаю? (М.Петренко) 2. Кипить могутніх будувань г…рячий 
бунтівничий кратер. (М.Бажан) 3. Народ, що вільним став, нікому не 
зл…мити. (В.Сосюра) 4. В людей, що до праці г…рячі, учитися кожному 
з нас – краси, б…гатирської вдачі, уміння розмірювати час. (П.Тичина) 
5. Надворі вже х…зяйнує вечір. (Ю.Збанацький) 6. Перед товстим 
м…настирським муром крутий берег увесь поріс бур’яном. 
(О.Довженко) 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 238. Перекладіть українською мовою речення. 
Складіть казку «Пішла зима з лісу». Використайте 
в тексті подані речення. 

1. Тёмно-зелёная крапива стройно тянется вверх. 
2. Барсук вылез из норы. 
3. И камыш, и тростник образуют густые заросли вдоль берега. 
4. Во время полёта летучие мыши поют песни. 
5. Огонь хороший слуга, да плохой хозяин. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Написання слів, які не перевіряються наголосом, слід 
перевіряти за орфографічним словником, а слова ці треба 
запам’ятовувати. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 239. Спишіть слова. Вставте замість крапок 
потрібні літери. Написання перевірте за 
орфографічним словником. Запам’ятайте 
написання. 

Л…вада, д…ректор, к…шеня, л…мон, мат…матика, м…нуле, 
п…ріг, л…генда, р…цепт, т…пер, кол…ктив, р…монт, тр…мтіти, 
ш…нель, ч…кати, д…ригент. 
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§16. ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ 

ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. ПОДВОЄННЯ БУКВ НА 

ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ М’ЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ. 
УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ 

ПРИГОЛОСНИХ. ОСНОВНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ У-В, І-Й, 
З-ЗІ-ІЗ-ЗО. ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ 

МИЛОЗВУЧНОСТІ МОВИ. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ 

 

 
Шумні, сонорні, проривні 
і фрикативні, африкати 
та ще й зімкнуто-прохідні,  
а ось вібранти; 
дзвінкі, глухі, 
тверді, м’які; 
і носові, і бокові, 
губні, зубні й піднебінні, 
язикові й горлові –  
усе це звуки ПРИГОЛОСНІ! 

 

 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Які букви позначають на письмі приголосні звуки? 
 Скільки приголосних звуків в українській мові? 
 За допомогою чого творяться приголосні звуки? 
 Яка буква завжди дає два приголосні звуки? 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 240. Прочитайте слова. Поясніть причини збігу 
двох однакових приголосних. 

Віддати, беззвучний, законний, годинник, розрісся, піднісся, 
піввідра, переддень, відділити, Донеччина, оббризкати, віддячити, 
небеззахисний, осінній. 
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 241. Спишіть слова, вставляючи пропущені 
букви (де потрібно). 

1. Встала весна, чорну землю сон…у розбудила. (Т.Шевченко) 

2. Я наймит у неї, хлопцюга приблудн…ий. (М.Петренко) 
3. Мандрувала ніччю осінь ран…я й ранком подалась у білий 

світ. (В.Біляїв) 

4. Паліли ягоди в саду, мов пам’ять в ран…ах. (Ю.Доценко) 

5. Освідчуюсь тобі в любові, мов наречений в сяйві літ, 
Донеч…ино, мій білий світ, освідчуюсь тобі в любові! (С. Жуковський) 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Подвоєні букви» 

Подвоєння букв відбувається, якщо одна частина 
слова закінчується, а наступна починається на той самий 
приголосний. Подвоєні букви маємо при збігу однакових 
приголосних: префіксів і кореня, кореня і суфікса, коли 
корінь дієслова закінчується на с-, а далі -ся: відділ, 
причинний, піднісся. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 242. Спишіть слова, вставте замість крапок 
потрібні літери. Поясніть написання слів. 

1. Грала промін…ям, ясним самоцвітом поран…я весна. (Леся 

Українка) 
2. Відчуваю – на моїй долоні топиться проосені льодок, хоч 

спинивсь на вранішнім осон…і, душу огортає холодок. (В.Біляїв) 

3. Дивлюсь на прекрасне облич…я жіноче, що мій супокій із 
собою бере. (С. Жуковський) 

4. Тільки праця дає відчут…я повноти і справжності жит…я. 
5. Відчувши ласку сонця й вітерця, промерзле в ріл…ях проросте 

насін…я. (Л. Первомайський) 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Якщо м’який приголосний стоїть не між двома 
голосними, то подовження не відбувається: життя – 
щастя, знання – знань, багаття – багать, ніччю – 
жовчю, Побужжя – Поволжя. 
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 243. Розподіліть подані слова у два стовпчики: 1) 
з подвоєнням, подовженням приголосних; 2) без 
подвоєння або подовження. 

Від…аль, збіж…я, безсмерт…я, ріл…я, доблест…ю, звершен…ь, 
затиш…я, століт…ь, тисячоліт…ь, століт…я, Гол…андія, скатерт…ю, 
кров…ю, бездоріж…я, тисячоліт…я. 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Подовжені букви» 

Подовжуються такі приголосні звуки між голосними: 
[л], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [ж], [ч], [щ] 

а) в іменниках середнього роду на -я. НАПРИКЛАД: 
знання, життя; 

б) у деяких іменниках чоловічого і жіночого роду. 
НАПРИКЛАД: суддя, стаття; 

в) в іменниках жіночого роду ІІІ відміни в орудному 
відмінку. НАПРИКЛАД: ніччю; 

г) у деяких словах, наприклад, ссавець, ллєш, 
ллється; 

д) у прислівниках на -ння. НАПРИКЛАД: навмання, 
спросоння, зрання. 
 

 

 244. Від поданих слів утворіть нові за допомогою 
префіксів, щоб відбулося подвоєння 
приголосних, підкресліть орфограми. 
ПРИКЛАД: дах – піддашшя. 

Дах, бити, збройний, дати, зад, змінний, з’єднати, бризкати, 
дивитися, бігти, зоря. 
 

 245. Замініть прикметниками, що відповідають на 
питання який?, подані іменники, поясніть 
написання суфіксів у нових словах. 

НАПРИКЛАД: пісня – пісенний 
Машина, бетон, камінь, вікно, зміна, пісня, полудень, сон, день, 

стіна, ціна, міна, закон, хвилина.  
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ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Одна-дві букви в словах іншомовного 
походження» 

В іншомовних словах букви, що позначають 
приголосні звуки, можуть подвоюватися. Букви 
подвоюються у випадку, коли слова означають власні 
назви: Марокко, Голландія, Ніцца, Джованні, Руссо, Грімм, 
Андорра. Подвоєні букви зберігаються й в усіх похідних 
словах: марокканець, андоррський. У загальних назвах 
іншомовного походження подвоєння не відбувається: 
бароко, клас, грип, колектив, сума. Винятки: ванна, 
бонна, брутто, нетто, мадонна, манна, тонна, вілла. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 246. Прочитайте слова. Перекладіть їх 
українською мовою й запишіть. Поясніть 
написання слів іншомовного походження. 

Элла, Илларион, Филиппины, нетто, Миссисипи, группа, Алла, 
касса, телеграмма, ванна, комиссия, вилла, пассажир, Шиллер, 
аккумуляция, мадонна. 
 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 ? 247. Випишіть з орфографічного словника 10 
слів іншомовного походження, у яких наявна 
орфограма «Одна-дві букви в словах 
іншомовного походження». Продиктуйте слова, 
які виписали, своєму сусідові по парті, а потім 
сусід по парті має продиктувати Вам свої. 
Обміняйтеся зошитами й перевірте один одного. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Глухі й дзвінкі приголосні звуки у вимові можуть 
уподібнюватися одні до одних. Глухі приголосні звуки 
перед дзвінкими вимовляються як парні їм дзвінкі. Перед 
дзвінкими [в], [р], [л], [м], [н], [й], [р/], [л/], [н/], що не 
мають парних глухих, глухі приголосні не змінюються при 
вимові. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 248. Прочитайте відповідно до транскрипції 

слова: 

Молотьба [молод/ ба/], вокзал [воґза/л], якби [йаґби/]. 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Дзвінкі приголосні звуки перед глухими в середині 
слова не уподібнюються до глухих. Лише звук [г] перед 
глухими звуками вимовляється так, як парний йому глухий  
[х] у п’яти словах:  

легко [ле/хко], вогко [во/хко], нігті [н/і/хт/і], кігті 
[к’і/хт/і], дьогтю [д/о/хт/у]. 

Шиплячі [ж], [ч], [ш], [ ] перед [з], [с], [ц], [ ], [сʹ], [зʹ], 
[цʹ], [ ʹ] уподібнюються до них: зшити – [ш:и/ти], зжити – 
[ж:и/ти], дошці – [до/сʹц’і].  

У середині слів глухий приголосний уподібнюється 
до наступного парного йому  дзвінкого: просьба – 
[про/зʹба], боротьба – [бородʹба/], молотьба[молодʹба/]. 

Дзвінкі приголосні в українській мові не оглушуються, 
на відміну від російської мови: [дуб], [мед], [стежка]. 

Звук [з] у префіксах та прийменниках перед наступним 
глухим уподібнюється до [с]: зсунути – [c:у/нути], зцідити – 
[сʹцʹіди/ти], з тебе – [сте/бе]. 

Звуки [д], [т], [л], [н], [з], [с], [ц] у поєднанні з м’якими 
набувають м’якості: радість – [ра/дʹісʹтʹ], сонця – [со/нʹцʹа], 
пісня – [пі/сʹнʹа]. Сполучення м’якого звука [тʹ] з м’якими [сʹ] 
або [цʹ] утворює подовжений м’який звук [цʹ:] або [цʹ]: 
робиться – [ро/ бие цʹ: а], братський – [бра/цʹкий]. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 249. Ознайомтеся з таблицею «Особливості 
вимови груп приголосних». Прочитайте вголос 
слова, правильно їх вимовляючи відповідно до 
фонетичної транскрипції. 
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 250. Запишіть текст, виправляючи помилки, 
знайдіть і випишіть слова, у яких відбувається 
уподібнення приголосних, підберіть до них 
перевірні. Виконайте синтаксичний розбір 
першого речення. 

Онуки запросили діда в гості. Дошчі розмили стешку. Він пішов 
лісом. Дідові нелехко пробиратися через вохкі галявини. Тому він 
постійно вступає в бородьбу з непролазними хашчами лісу.    

ПРИКЛАД: книжка- книжечка. 

 

 251. Запишіть слова, розкриваючи дужки, усно 
поясніть їх правопис, підкресліть вставлену 
букву. 

Ло(ж,ш)ка, боя(з,с)кий, бері(з,с)ка, бли(з,с)ько, допомо(г,х)ти, 
бере(г,х)ти, рі(д,т)ко, подру(ж,ш)ка, соло(д,т)кий, запря(г,х)ти, 
голу(б,п)ка, о(б,п)тесати. 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Спрощення в групах приголосних» 

Спрощення приголосних – це випадіння одного із 
звуків у групі приголосних. 

Спрощення відбувається при відмінюванні та творенні 
слів, коли до існуючих звукосполук жд, зд, ст, рд додається 
звук -н-, -л-, -ц- (тоді в середині д, т випадають):  

ж(д)н – жн- тиждень – тижневий, тижні, тижнів, 
тижнями;  

з(д)н – зн- проїзд – виїзний, об'їзний, проїзний, 
під'їзний;  

 



 

151 

с(т)н – сн- якість – якісно, якісний; честь –  чесно, 
чесний; 

с(т)л – сл- лестощі – облесливий, улесливо, 
улесливість;  

р(д)ц –рц- серденько – серце, серцевина, серцевий;  
з(к)н – зн- брязк – брязнуло, брязнути, брязне;  
с(к)н – сн- тиск – тиснуло, тиснути, тисне, тиснява. 
Винятки: стл – кістлявий, пестливий, хвастливий, 

шістнадцять, зап’ястний, хворостняк, шістсот, випускний, 
пропускний, вискнути, шістдесят.  

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Спрощення не відбувається:  
а) у словах іншомовного походження: аґент – 

агентство, студент – студентський, гігант – 
гігантський, курсант – курсантський, парламент – 
парламентський; баласт – баластний, контраст – 
контрастний, компост – компостний, форпост – 
форпостний.  

б) у групах приголосних стц, стц – невістка – 
невістці, невістчин, артистка – артистці – артистчин, 
пустка – у пустці, хустка – у хустці. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 252. Замініть словосполучення одним словом, 
щоб відбулося спрощення в групах приголосних. 

ЗРАЗОК: праця, що приносить користь – корисна. 
Квиток для проїзду в транспорті, людина, яка відчуває щастя, 

подія, яка несе радість, путівка, що триває тиждень, людина, яка має 
честь і совість, напад, що порушує сердечний ритм, засіб для очистки 
води, хлопець, який вихваляється, риба, у якій багато кісток, студент 
одержав квиток. 
 

 253. Спишіть, знайдіть орфограми, назвіть наявні 
спрощення в групах приголосних. 

Зап’яс…ний, улес…ливий, шіс…надцять, захис…ний, 
контрас…ний, рідкіс…ний, міс…цевий, турис…ський, віс…ник, 
виїз…ний, облас…ний, якіс..ний. 
 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Що таке милозвучність? 
 Чому кажуть, що українська мова відзначається своєю 

милозвучністю? 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Найпоширенішими засобами милозвучності в 
українській мові є чергування У-В, З-ІЗ-ЗІ-ЗО, І-Й. 
ПОРІВНЯЙТЕ: співають у залі, співають в залі. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Щоб запобігти немилозвучному збігу кількох 
приголосних або голосних, в українській мові 
чергуються прийменник у з в та сполучник і з й. 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Букви У – В, І – Й на позачення 
чергування» 

Уживання сполучника І та прийменника У: 

Сполучник І Прийменник У 

*між приголосними (дуб і береза; сплять у затінку) 

* якщо попереднє слово закінчується на приголосний (він ішов, наш учений) 

*перед словами, що починаються на й, 
я ,ю, є, ї 

*на початку речення перед 
приголосним (У хаті було затишно); 

* на початку речення  
І радість розлилась по всіх усюдах.  

*перед словами, що починаються на 
в, ф, хв, св, льв (у світлі сонця) 

Уживання сполучника Й та прийменника В: 

Сполучник Й Прийменник В 

*між голосними (півники й азалії, живе в океані); 

* якщо попереднє слово закінчується на голосний (вона йшла, наші вчені); 

 *на початку речення перед голосним 
(В океані живуть надзвичайні 
істоти); 

 *якщо попереднє слово закінчується 
на голосний (сіли в затінку). 

 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Звуки [і] – [й] не чергуються при зіставленні чи 
протиставленні слів (червоне і чорне, війна і мир) та 
після паузи (на письмі – після розділового знака):  

І спів солов’їний, і вітер, і тучі, і шелест колосся, і 
гул поїздів… (В. Сосюра). 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 254. Спишіть прислів’я, вибираючи з дужок 
потрібні прийменники У або В, сполучники І або 
Й. Поясніть свій вибір. 

1. За науку цілуй батька (і, й) матір в руку. 2. Не підливай масла 
(у, в) вогонь. 3. (У, в) умілого (і, й) долото рибу ловить. 4. Яка 
пшениця, така (і, й) паляниця. 5. (У, в) понеділок роботи не починай (і, 
й) (у, в) дорогу не вирушай. 
 

 255. Запишіть слова у два стовпчики: І – ті, у  
яких початкові У-В можуть чергуватися; ІІ  - ті, у  
яких початкові У-В не чергуються. 

Університет, взимку, вправа, учитель, Угорщина, Владивосток, 
уряд, враження, уранці, упіймати, вродливий, урочисто, вступ, 
умовити. 
 

 256. Спишіть, закінчивши речення і правильно 
вживаючи У-В, І-Й. Поясніть свій вибір. Поясніть 
розділові знаки. 

1. Вам, діти, після уроків математики (і, й) біології слід ... 
2. Учасники походу, зайдіть (у, в)...   
3. Для навчання (і, й) відпочинку вам, гуртківці, ... 
4. Ваша виставка, юні художники, мала успіх (у, в)...  
5. Учасники змагань, сідайте (у, в)... 

 

 257. Запишіть, розкриваючи дужки. 

Наш (у, в)читель; наші (у , в)чителі; сказав (у ,в)се; сказали (у, 
в)се; був (у, в) лісі; сідають (у, в) автобус; сіли (у, в) автобус;  
трапилось (у , в)перше; трапилося (у, в)перше; Петрик (і, й) Сашко; 
Сашко (і, й) Петрик; хлопець (і , й)шов; хлопці (і, й)шли; час (і, й)ти; 
пора (і, й)ти. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 258. Запишіть подані словосполучення у два 
стовпчики, добираючи з дужок потрібні 
прийменники: а) ІЗ-ЗІ; б) З. 

Хтось (з, із, зі) нас; дорога (з, із, зі) міста; тесляр (з, із, зі) хутора; 
Олена (з, із, зі) матір’ю; розмовляла  (з, із, зі)  батьком; онука (з, із, зі) 
дідусем; зустрілася  (з, із, зі) артистами; вийшов (з, із, зі) двору; іти  (з, 
із, зі) іншими. 
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ВИВЧІТЬ! 

Уживання прийменників З-ІЗ-ЗІ-ЗО 

 

З ІЗ  ЗІ ЗО 

* перед голосним на 
початку слова (з 
іграшкою); 
*перед приголосним 
(крім с, ш), якщо 
попереднє слово 
закінчується 
голосним (звалився 
з печі); 
*на початку речення 
(З вирію 
повертаються 
лелеки.). 

*переважно перед з, 
с, ч, ц, ш  
(із села); 
*між приголосними 
(лист із Донецька). 

перед сполученням 
приголосних на 
початку слова, 
серед яких є  
з, с, ч, ц, ш  
(зі сходу, зі 
смородини). 

при числівниках 
два, три  
(зо два тижні). 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Порівняйте 

Російською Українською 
С востока Зі сходу 
С дороги З дороги 
Из шёлка Із шовку 

 

 259. Спишіть сполучення слів, вставляючи на 
місці пропуску один із прийменників  З – ІЗ – ЗІ – 
ЗО. 

Вийшов ... зоопарку, ... села, ... будинку, вийшли... школи, 
разів...три, квіти ... лісу, з’їхав ... дороги, вийшли ... аквапарку, ... 
столу. 
 

 260. Складіть три речення зі сполученнями слів з 
попереднього завдання. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Українська мова 
постійно збагачується, 
розвивається. Одним із 
джерел збагачення мови, 
поповнення запасу її слів є 
запозичення з інших мов. 
Слова, запозичені з інших 
мов, називаються 
іншомовними. 
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ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Букви И, І в словах іншомовного 
походження» 

У словах іншомовного походження (рос. 
заимствованных) пишемо И: 

1.У загальних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р  
перед буквою на позначення приголосного (диплом, риф). 
Це так зване «правило дев’ятки» (букву И пишемо після 
дев’яти вказаних букв). Запам’ятати ці букви можна, 
вивчивши ключ «Де ти з’їси цю чашу жиру». 

2. У географічних назвах: 
а) які закінчуються на -ида, - ика (Атлантида, 

Корсика); 
б) після ж, ч, ш, щ, ц (Чилі, Лейпциг); 
в) зі сполученням -ри- перед буквою на позначення  

приголосного (Крит); 
г) у деяких назвах після д, т та в деяких випадках 

згідно з традиційною вимовою ( Ватикан, Сирія ). 
 

У словах іншомовного походження пишемо І: 
1.На початку слів (ідея, Іліада). 
2.У кінці невідмінюваних слів (журі, таксі). 
3. Перед буквами на позначення голосних звуків  та 

[й] (геніальний, аудієнція). 
4. Після букв, що не входять до «дев’ятки»  (бізнес, 

фініш)  
5. У власних назвах після букв на позначення 

приголосних, крім шиплячих (Міссісіпі, Грімм). 
 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Букву у, а не ю пишемо в словах, запозичених із 
французької мови, після букв ж, ш: парашут, журі, 
брошура, а також у словах парфуми, парфумерія. 

Пишемо И, а не І: 
а) у словах, що давно засвоєні українською мовою 

(лимон, миля, спирт, вимпел, єхидна, кипарис тощо); 
б) у словах церковного вжитку (диякон, єпископ, 

митрополит тощо). 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 261. Вставте І чи И в словах іншомовного 
походження. Обrрунтуйте свій вибір. 

Універс...тет, ман...фест, д...пломат, ш...фрований, м...н...стр, 
арх...в, фабр...ка, ф...гура, пропоз...ція, б...бл...отека. 
 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 262. Спишіть. Вставте букви на місці пропусків. 
Напишіть твір-мініатюру, вживаючи подані 
слова. 1 варіант – А; 2 варіант – Б. Обміняйтеся 
зошитами із сусідом по парті. Перевірте один 
одного. 

А.  Л...мон, парк...нг, ка...са, б...юджет. 
Б.  Прем...єра, конферанс...є, програ...ма, Пар...ж.  

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Апостроф у словах іншомовного походження пишемо 
перед я, ю, є, ї, що позначають два звуки, після: 

- букв б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш (комп’ютер, 
кар’єра, прем’єр, Руж’є); 

- префікса, що закінчується буквою на позначення 
приголосного (ад’ютатнт, кон’юнктура, ін’єкція). 

Апростроф не пишемо, коли букви я, ю, є позначають 
один звук. 

 

 263. Перекладіть словосполучення українською 
мовою, поясніть уживання апострофа. 

Компьютерная программа, вкусное пюре, премьера спектакля, 
ежедневные инъекции, стоять на пьедестале, интервью с ветераном, 
семейный бюджет. 
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ВИВЧІТЬ! 

М’який знак у словах іншомовного походження 
вживається для позначення на письмі м’якості 
приголосних, що входять до фрази Де ти з’їси ці лини.  
М’який знак пишемо: 
 перед я, ю, є, що позначають звуки [йа], [йу], [йе]  

(ательє, мільярдер, конферансьє); 
 перед йо; (каньйон, бульйон); 
 у кінці слова (медаль, фестиваль); 
 після л перед буквою на позначення приголосного 

(альбатрос). 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 264. Доберіть із довідки до українських 
відповідників слова іншомовного походження, 
поясніть вживання у них м’якого знака. Уведіть 
іншомовні слова в речення. 

Швейна майстерня, справа, законопроект, ведучий, занавіска 
(фіранка). 

ДОВІДКА: ательє, портьєра (штора), білль, конферансьє, досьє. 
 

 265. Складіть меню до святкового обіду, 
вживаючи слова іншомовного походження. 
Поясніть їх правопис. 

ДОВІДКА: Меню – це перелік страв і напоїв, що подаються в 
кафе, ресторані або барі. 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Послідовність фонетичного розбору слова 

1. Зробіть звуковий запис слова. 
2. Поділіть слово на склади, укажіть, скільки в ньому 

складів, які з них відкриті, а які закриті. Назвіть 
наголошений склад. 

3. Назвіть букви, вимовте звуки. 
4. Дайте характеристику звукам: 
а) голосним – наголошені чи ненаголошені; 
б) приголосним – дзвінкі чи глухі; тверді, м’які, 

пом’якшені. 
Підрахуйте кількість букв і кількість звуків. 
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Зразок письмового розбору 

Сміятися [с/м’і - йа/  - тие -  с/ а] – 4 склади,  усі відкриті, 
другий склад наголошений. 

с – [с/]   – пригол., глухий,  м’який; 
м – [м’]   – пригол., дзвінкий, пом’якшений; 
і – [і]   – голосн., ненагол.; 
я – [й]   – пригол., дзвінкий, м’який; 
   – [а/]   – голосн., нагол.; 
т  – [т]   – пригол., глухий, твердий; 
и – [и]   – голосн., ненагол.; 
с – [с/]   – пригол., глухий,  м’який; 
я – [а]   – голосн., ненагол. 

_________________________________________________ 
8 б., 9 зв. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. В усіх словах іншомовного походження треба писати  
літеру И в рядку: 

а) ор...гінал, брав...симо, к...парис; 
б) інст...нктивний, конф...денційний, неорд...нарний; 
в) д..скусія, д...ктатор, д...ригент; 
г) бенеф...с, експер...мент, асорт...  . 

2. Одну букву в словах іншомовного походження  слід 
писати у рядку: 

а) ан...тація, крос..ворд, ім...унітет; 
б) гум...анізм, ак...редитація, шос...е;   
в) міс...іонер, нет...о, дол...ар; 
г) бон...а, пен...і, ідил...ія. 

3. В усіх словах іншомовного походження треба писати  
літеру І в рядку: 

а) диф...рамби, анал...тичний; 
б) жур..., Флор...да; 
в) кл..єнт, ц...трин; 
г) ж...раф, Ваш...нгтон. 

4. Треба писати дві букви у словах іншомовного 
походження в рядку: 

а) брут...о, бон...а, коміс...ія; 
б) гол...андка, ан...али, фін...ка; 
в) буд...ійський, ір...аціональний, сюр...еалізм; 
г) шас...і, кол...аж, марок...анець; 

5. В усіх словах іншомовного походження треба писати 
апостроф в рядку: 

а) прем...єра, вар...єте, ф...юзеляж; 
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б) Руж...є, кеш...ю, к...ювет; 
в) кар...єрист, б...юрократ, комп...ютерний; 
г) бар...єр, суб...єктивний, миш...як. 

6. В усіх словах іншомовного походження треба писати 
м’який знак в рядку: 

а) бул..вар, конферанс...є, кан...йон;  
б) Руж...є, бул...дозер, модел...єр; 
в) п...єдестал, вол...єр, ал...янс; 
г) барел...єф, біл...ярд, ад...ютант. 

7. Букву У слід писати в рядку: 
а) прибути (у, в) Албанію; 
б) виконав (у, в)праву; 
в) жити (у, в) Донецьку; 
г) вірити (у, в) майбутнє. 

8. У якому рядку наявне порушення мелодійності? 
а) лунає у вухах; 
б) ідуть в ногу; 
в) мірялися силою; 
г) в усій красі. 

9. У якому рядку знаходяться слова, які можуть мати 
паралельні форми:   

а)  (у, в)гору, (у, в)читель; 
б) (у, в)день, (у, в)года;  
в) (у, в)літку, (у, в)рвище; 
г) (у, в)трьох, (у,в)іхола.  

10. У якому рядку всі словосполучення при перекладі 
українською матимуть прийменник ІЗ? 

а) пирожки с творогом, платье из шёлка; 
б) каждое из озёр,  вышел из зоопарка; 
в) выглядывать из тучи, приехал со мной; 
г) мороз с ветром, учитель с учениками. 

11. У якому рядку в усіх словах не відбувається 
спрощення? 

а) студен…ський, хвас..ливий, кіс..лявий; 
б) тиж..невий, щас..ливий, абонен...ський; 
в) влас..ний, учас..ник, шіс…надцять. 

12. У якому рядку всі слова записано правильно? 
а) близкість, вістник, відкриття; 
б) здатність, проїздний, стурбований; 
в) сказати, безпричинний, тижневий. 

13. У якому рядку відбувається оглушення приголосного? 
а)  розписка; 
б)  кігті; 
в)  молотьба. 

14. У якому з рядків усі слова пишемо без м’якого знака? 
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а) радіс..тю, ніжніс…тю, розкіш…ю; 
б) пишеш.., розріс…ся, спіл..нота; 
в) лял..ці, зустрічаєш..ся, щас..тя. 

15. Усі іменники жіночого роду пишемо з апострофом в 
О.в.: 

а) мід…ю, радіст…ю, медал…ю; 
б) любов…ю, кров…ю, матір…ю; 
в) гордіст…ю, якіст…ю, лют…ю. 

16. У якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння 
приголосних? 

а) неодмін..о, жит..я, радіст..ю; 
б) осін…ій, військ..омат, годин…ик; 
в) вікон…иця, знан…я, л..ється. 

17. У якому рядку всі слова записано правильно? 
а) беззахисно, старанний, стіний; 
б) коридорний, віконий, годинник; 
в) віддати, оббити, здоровенний. 

18. У якому рядку в усіх словах відбувається подовження 
приголосних звуків?  

а) ріл…я, узбереж…я, стат…я; 
б) стал…ю, безліч…ю, матір…ю; 
в) розумін…ям, почут…ям, щаст…ям. 

19. У яких словах подвоєння приголосних відбувається на 
межі префікса й кореня та кореня й суфікса? 

а) беззаконний;  
б) озброєння;  
в) безіменний. 

20. Подовження відбувається не в усіх словах у рядку: 
а) піч…ю, зелен…ю, маз…ю; 
б) молод…ю, тін…ю, мит…ю; 
в) совіст…ю, подорож…ю, памороз…ю. 
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ЛЕКСИКОЛОГІЯ. 
ФРАЗЕОЛОГІЯ.  
БУДОВА СЛОВА. 
СЛОВОТВІР.  
ОРФОГРАФІЯ 

 

 

 

Лексикологія (від грецького lexikos – словесний, словниковий і 
logos – учення) – це наука, що вивчає сукупність усіх слів мови 
(лексику).  

Фразеологія – це наука, що вивчає фразеологізми. 

Будова слова (морфеміка) – це розділ мовознавства, що 

вивчає поділ слова на морфеми.  

Словотвір – це розділ мовознавчої науки, що вивчає 

структуру слів і способи їх творення. 

Орфографія (від грец. orthos – правильний, grapho – пишу) – це 

розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів. 

Ознайомившись із матеріалом, ти: 

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 про лексичне 
значення слова;  

 про однозначні й 
багатозначні слова; 

 про тлумачний 
словник; 

 про пряме і 
переносне значення 
слів; 

 про лексичну 
помилку; 

 про похідні та 
непохідні слова; 

 про твірну основу; 
 способи 

словотворення. 

 розрізняти поняття 
лексикологія, лексика, 
лексичне значення 
слова;  

 розрізняти однозначні і 
багатозначні слова;  

 користуватися 
тлумачним словником;  

 визначати пряме й 
переносне значення слів;  

 доречно й правильно 
вживати слова з прямим 
і переносним значенням; 

 визначати твірну 
основу; 

 розрізняти похідні та 
непохідні слова; 

 визначати способи 
словотворення; 

 виконувати 
словотвірний розбір. 

 відмінності між лексичним 
та граматичним 
значенням слова;  

  відмінності в лексичному 
значенні слів, подібних за 
формою і різних за 
значенням в українській 
та російській мовах; 

 як розпізнавати лексичну 
помилку, відрізняти її від 
інших відомих помилок; 

 як утворювати нові слова 
за допомогою різних 
способів словотвору;  

 як виділяти морфеми на 
основі словотвірного 
аналізу; 

 як розпізнавати 
орфограми і пояснювати 
їх за допомогою правил. 
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§17. СЛОВНИКОВИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.  
ПОХОДЖЕННЯ СЛІВ: ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ 

СЛОВА. СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ. ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ 

СЛОВА. ТЕРМІНИ. ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА. ЗАСТАРІЛІ 

СЛОВА Й НЕОЛОГІЗМИ. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЛУМАЧНИМ І ПЕРЕКЛАДНИМ 

СЛОВНИКАМИ. ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА 

 

 

  

Буква до букви —  виникло слово.  
Слово до слова — склалася мова! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Які розділи науки про мову вам відомі? 
 Які види словників ви знаєте? 
 Яким словом можна замінити сполучення слів 

«словниковий склад»? 
 Що таке «лексичне значення»? 

 
 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Сукупність усіх слів мови, її словниковий склад 
називають лексикою. 

Усі слова, крім службових, мають лексичне 
значення. 

Лексичне значення – це те, що слово означає.   
НАПРИКЛАД: іменник пасажир означає людину, яка  

здійснює поїздку різними видами транспорту. 
Лексичне значення слова пояснюють у словниках,  

які називають тлумачними. 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Слова, які мають одне лексичне значення, називають 
однозначними (рос. однозначными).  

НАПРИКЛАД: автобус, скотч, борщ, достиглий. 
Слова, які мають два і більше лексичних значень, 

називають багатозначними (рос. многозначными). Такі 
слова означають предмети, дії, явища, які в чомусь подібні 
між собою.  НАПРИКЛАД: слово ручка має такі значення: 
1) маленька рука; 2) частина предмета, за яку його 
тримають; 3) приладдя для письма. 

Багатозначні слова можуть уживатися в прямому й 
переносному значеннях. 

Пряме значення – це властиве слову звичайне 
значення.   

НАПРИКЛАД: сокіл – хижий птах родини соколиних. 
Переносне значення – це значення образне,  

пов’язане за смислом із прямим. Таке значення  виникло 
внаслідок перенесення назви одного  предмета (ознаки, 
дії, явища) на інший на основі схожості форми, кольору, 
функції тощо.   

НАПРИКЛАД: сокіл – юнак або чоловік, який 
відзначається красою, сміливістю. 

 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

У тлумачних словниках переносне значення слова 
подано з позначкою перен. 

Лексичні помилки – це помилки в слововживанні, які 
полягають у неправильному виборі слова, недоречному 
вживанні просторічних слів (відик, велик), слів у 
невластивому їм значенні:  вірна 
(замість правильна) відповідь; відіграє (замість має) 
значення.  

До лексичних помилок належать  ужиті в 
тексті русизми: останівка (замість зупинка), больниця 
(замість  лікарня), столова (замість їдальня), дєвушка 
(замість дівчина); а також жаргонізми  (кльовий, 
бакси,  прикид). 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 266. Прочитайте текст, визначте його тему. 
З’ясуйте за тлумачним словником лексичне 
значення виділеного слова. 

Конвалія 

На лісовій галявині красується ніжна квітка конвалія. 
Її яскраво-білі порцелянові дзвіночки приваблюють своєю 
мініатюрністю і незвичайною геометричністю форм. 
Струнке зелене стебельце поступово тоншає на верхівці. 
Скромні дзвіночки наче співають величальну пісню 
приходу найкращої пори року – весни, яка несе на своїх 
крилах надію, щастя, чистоту почуттів. Квітка є символічною ознакою 
пробудження від довгого зимового сну чарівної природи.  
 

 267. Прочитайте, доберіть до пояснень слова з 

довідки. 

1. Командувач великого з’єднання кораблів; головний корабель, 
на якому перебуває командир ескадри. 2. Надійний захист, твердиня; 
укріплений пункт з постійним гарнізоном, озброєнням. 3. Загальний 
вигляд якоїсь місцевості, краєвид; картина або малюнок із 
зображенням краєвиду. 4. Загальноосвітній заклад, напрям у галузі; 
виучка. 5. Перелітний птах з довгими ногами й шиєю, прямим гострим 
дзьобом; пристрій з довгою жердиною біля колодязя; народний 
танець. 6. Творча уява; мрія; вигадка; музичний твір. 7. Небесне 
світило; прославлена людина. 

ДОВІДКА: флагман, фортеця, пейзаж, школа, журавель, 
фантазія, зірка. 
 

 268. За поданим тлумаченням встановіть, які це 
слова. Складіть з ними речення. 

1. Люди, які щось охороняють; сторожа. Група людей, 
вишикуваних для вшанування когось. Постійне перебування в 
якомусь місці протягом певного часу, наприклад, біля хворого.  

2. Людина, яка хвилюється, турбується про когось, співчуває. 
Пристрасний любитель спортивних змагань, прихильник  якогось 
виду спорту, спортсмена чи команди.  

3. Дво- або триколісний транспортний засіб, що приводиться в 
рух ногами за допомогою педалей. 

4. Людина, яка виявляє надзвичайну відвагу, хоробрість і 
самовідданість у бою чи  праці. 

5. Великий хижий птах, що водиться в степах та горах, а також 
образна назва сильної мужньої людини. 
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 269. Упізнай багатозначне слово! 
Четверта частина року; кімната в школі; частина архітектурної 

споруди; загальний вигляд якоїсь місцевості, краєвид; творча уява; 
свійський птах з червоним гребенем.  

ДОВІДКА: квартал, клас, колона, пейзаж, півень. 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Лікувати – застосовувати ліки та інші засоби 
припинення болю, захворювання. Лікувати хворого, 
лікувати травами. 

Лічити – називати числа в послідовному порядку, 
рахувати. Лічити дні, лічити вголос. 

Людний – багатолюдний; такий, на якому перебуває 
багато людей. Людна площа.  

Людяний – доброзичливий, чуйний до інших. Людяний 
учинок. 

Музикальний – обдарований здатністю тонко 
сприймати  музику, виконувати музичні твори; мелодійний. 
Музикальна  дитина, музикальний слух.  

Музичний – який стосується музики як виду 
мистецтва. Музична школа, музичний фільм. 

 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 270. Завдання-спостереження. Установіть, до 
яких слів подаються такі поняття. Це однозначні 
чи багатозначні слова? 

Орган нюху; передня частина судна. 
1) Страва з крупів, пшона, рису; безладна суміш чого-небудь. 
2) Дика хижа тварина; про дуже жорстоку людину. 
3) Велика свійська однокопитна тварина; шахова фігура. 
ДОВІДКА:  звір, кінь, ніс, каша. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 271. Прочитайте слова. Поясніть значення 

виділених слів. 

Час іде, годинник б’є, спогади напливають, туча ятрить серце, 
гостре слово, тверда рука, крицева воля, ручка дверей, 
пластмасова блискавка. 
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 272. Подані сполучення слів запишіть у два 

стовпчики: І – слова з прямим значенням і ІІ – 

слова з переносним значенням. 

Пташині крила, сумна дівчина, крила літака, сумна погода, гостре  
слово, гострий ніж, горів ліс, летить птах, золоте серце, слово 
вилетить, золоті сережки, солодкий подарунок, солодке життя, 
холодна зустріч, холодна вода. 
 

 273. Із поданих у дужках слів оберіть правильний 
варіант. 

1. Рекламу розмістили в найбільш (людних, людяних) місцях.  
2. У народній медицині мед має (лікувальні, лікарські) 

властивості (з календаря). 
3.  На фото: П. Тичина – у центрі, М. Вінграновський (зліва, 

ліворуч), В. Шевчук (справа, праворуч) (з газети). 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 274. Складіть 5–6 словосполучень із словом 
бити, користуючись поданими нижче 
значеннями. 

1. Завдавати ударів кому-небудь. 2. Стріляти. 3. Пульсувати;  
4. З особливою силою впливати на органи чуття людини 
(НАПРИКЛАД: стосується різкого запаху, потужних світлових/ 
сонячних потоків тощо). 5. Ударами створювати звуки. 6. Із силою 
вириватися назовні. 
 

 275. Складіть твір-мініатюру «Перша весняна 

квітка», використовуючи слова в прямому та 

переносному значенні. 
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КОНТРОЛЬНО- 

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Що вивчає лексикологія?  
2. Що називають лексикою? За допомогою чого можна 

з’ясувати значення слова? 
3. На які групи за значенням поділяють слова? 
4. Які слова називають однозначними? 
5. Які слова називають багатозначними? 
6. Як визначити переносне значення слова? 

  

 1. Лексикологія – це наука про мову, що вивчає: 
а) частини мови; 
б) словниковий склад мови; 
в) будову речення. 

2. Лексика – це: 
а) сукупність слів мови; 
б) частина мови; 
в) член речення. 

3. Лексичне значення слова – це: 
а) те, що означає слово; 
б) те, що вказує на належність слова до певної частини 

мови; 
в) зміна слова за відмінками. 

4. За кількістю лексичних значень слова поділяються на: 
а) однозначні і двозначні; 
б) однозначні і багатозначні; 
в) однозначні і слова, які не мають лексичного значення. 

5. Багатозначними є слова, що: 
а) позначають велику кількість одних і тих самих 

предметів; 
б) позначають великі за розміром предмети або явища; 
в) мають кілька лексичних значень. 

6. Доберіть до слова герой відповідне тлумачення. 
а) Великий хижий птах, що водиться  в  степах та  горах.   
б) Здатність людини думати, мислити, основа її  

свідомого життя. 
в) Людина, яка виявляє надзвичайну відвагу,  

хоробрість, самовідданість у бою чи в праці. 
7. У якому словнику пояснюється  лексичне значення? 

а) орфографічному; 
б) словнику іншомовних слів; 
в) тлумачному словнику. 
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8. У якому рядку є багатозначні слова? 
а) ключ від дверей – ключ птахів; 
б) коса дівчини – коса на морі; 
в) лісові лисички – хитрі лисички; 
г) брус мила – дерев’яний брус. 

9. Позначте словосполучення, у якому допущено лексичну 
помилку: 

а) йти навмання;   
б) читати виразно; 
в) на слідуючий день;    
г) дошкульний вітер. 

10. Позначте словосполучення, у якому допущено 
лексичну помилку: 

а) відносини між батьками й дітьми; 
б) варто запам’ятати; 
в) шанувати старших;    
г) чоловік богатирської сили. 

 

 

 ЛІНГВІСТИЧНА ГРА 
 276. Весела вікторина. Дайте відповіді на 

запитання і поміркуйте, що стало основою 
формулювання цих запитань. 

1. Який журавель не літає?  
2. Якою голкою не пошиєш сорочки?  
3. На якому полі нічого не росте?  
4. Яка стрілка не показує час?  
5. Для якого кореня не треба землі?  
6. З якого  полотна не пошиєш сорочки? 

 

 277. Гра «Третій «зайвий». Знайдіть у кожному 
рядку зайву сполуку слів. Обґрунтуйте свій 
вибір. 

1. Золота ложка, золота людина, золоті руки. 
2. Весела дівчина, веселе літо, веселі сніжинки. 
3. Схлипує дитина, схлипує джерельце, схлипує вітер. 
4. Сумує ліс, сумує матір, сумує небо. 

 

 278. Гра «Упіймай слова в переносному значенні» 

Гримить грім, гримить пісня; солодкий сон, солодке яблуко; свіжа 
думка, свіжа квітка; дитина плаче, зима плаче; солодкий чай, солодке 
життя. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 
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 279. Прочитайте. Визначте, слова якої колонки 
властиві тільки українській мові, а якої – й іншим 
мовам (наприклад, російській і англійській). Які із 
цих слів, на вашу думку, запозичено з інших мов. 
а які виникли на українському ґрунті? Зробіть 
висновок про походження слів української мови. 

суниці 
смуга 

линути 
примха 

театр 
президент 

жирафа 
євро 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

За походженням розрізняють власне українські 
слова й запозичені (іншомовні). 

До власне української лексики належать слова, що 
виникли на українському ґрунті. Цих слів немає в інших 
мовах. НАПРИКЛАД: мрія, зайвий,залізниця, літак, 
людина, гарний, освіта. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 280. Прочитайте власне українські слова. Чи 
можна їх назвати окрасою мови? Поясніть, що 
означають ці слова, дібравши до них російські 
відповідники. Виберіть з поданих пар слів ті, які 
мають спільний корінь. Складіть речення з 
двома поданими словами (на вибір). 

Багаття, очолити, мрія, скрипаль, бігцем, хист, рівність, 
одруження, кмітливий, мерщій, міркувати, крутько, линути, обмаль, 
сузір’я, віхола, плекати, тканина. 
 

 281. Спишіть речення. Підкресліть власне 
українські слова й поясніть, що вони означають. 
Простежте, чи надають ці слова реченням 
відтінку невимушеності, легкості. Доберіть 
синоніми до виділених слів. 

1. Я хотів заздалегідь попередити вас, щоб ви встигли 
продумати свій виступ. (О.Гуреїв) 2. Жінка мусила вставати вдосвіта, 
як ще темно було. (Б.Грінченко) 3. Поїзд, вихопившись з кам’яної 
тісноти міста, стрімко помчав назустріч хмарному надвечір’ю. 
(С.Журахович) 4. Крик і галас враз ущухли. (Ю.Смолич) 5. Вечоріє.. 
Тихше б’ється хвиля в береги... Гаснуть звуки. (Є.Плужник) 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

До власне української лексики належать також 
слова, витворені українською мовою від спільних з іншими 
мовами коренів. НАПРИКЛАД: водій, скрипаль, осторонь, 
удосвіта, біганина, читання. 

Запозиченими  називають слова, що увійшли в 
українську мову з інших мов. НАПРИКЛАД: футбол, торт 
(з англійської); фонтан, опера (з італійської); самовар, 
сарафан ( з російської). 

 Про значення та походження запозичених слів можна 
дізнатися зі словника іншомовних слів. НАПРИКЛАД: 
баланс (франц. balance, букв. – терези) – порівняльний 
підсумок прибутків і видатків при завершенні 
розрахунків, а також відомість, у якій зафіксовано цей 
підсумок. – У твоїх вікнах, на службі, ще світилося.., – 
Баланс підбивали. Морока та й годі..... 

 
 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 282. Уявіть, що до вас звернулися з проханням 
допомогти дібрати назви для нового магазину, 
дитячого садочка, спортивного комплексу та 
кав’ярні. Запропонуйте власне українські слова 
для цих назв. 

 

 283. Уявіть, що ви прийшли до театру. Вам треба 
знайти своє місце, а під час перерви ви хочете 
обмінятися з друзями враженнями від 
приміщення театру та від першої частини 
вистави. Які запозичені слова можуть 
знадобитися в цих ситуаціях? 

 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Запозиченими словами не слід зловживати. Якщо 
для називання якогось поняття є власне український 
синонім, то саме йому слід надавати перевагу! 
НАПРИКЛАД: запозичене слово дефект можна 
замінити синонімом вада; апатія – байдужість; о’кей 
– усе гаразд, добре. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 284. З’ясуйте за словником іншомовних слів 
значення поданих слів та мову, з якої їх 
запозичено. Доберіть до них з довідки власне 
українські синоніми. Складіть 2-3 речення з цими 
словами. 

Лімітувати, дефект, концентрувати, компроміс, ілюзія, симптом. 
ДОВІДКА: Вада, омана, обмежувати, ознака, поступка, 

зосереджувати. 
 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 285. Лексична гра «Знайди помилку».  
Прочитайте речення. Чи доцільно вжито в них 
виділені запозичені слова? Перебудуйте усно 
речення, замінюючи ці слова власне 
українськими синонімами. 

1. З контрольною роботою в мене все о’кей. 2. П’ятірка з 
контрольної –  справжній тріумф. 3. У її стрункій постаті не було 
жодного дефекту. 4. Наступний уїк-енд ми проведемо разом. 5. 
Магазин пропонує широкий діапазон продуктів харчування. 
 

 286. Поміркуйте, які з виділених слів (вправа 285) 
часто використовують задля моди і без потреби. 
Згадайте, які ще іншомовні слова зараз 
використовуються молоддю. Чи можна до них 
підібрати власне українські синоніми? 

 
 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 287. Доберіть і запишіть українські відповідники 
до поданих іншомовних слів. Скориставшись 
словником іншомовних слів, визначте їх 
походження. 

Чемпіон, антракт, фініш, сигнал, дистанція, протест, інформація, 
рецидив, ревізія, дисципліна. 
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 288. Складіть словниковий диктант на тему 
«Правопис іншомовних слів». Продиктуйте його 
своєму сусіду за партою. Потім поміняйтеся 
ролями. 

 

 289. Прочитайте речення. Визначте, до якого 
стилю мовлення належить кожне з них. Яке з 
виділених слів властиве мовленню науковців, а 
яке доречно вживати лише в усному 
невимушеному спілкуванні? 

З давніх часів людина використовує природні волокнисті 
матеріали для виготовлення одягу й різних предметів домашнього 
вжитку (з підручника). 2. Ти послухав би, що він каже. Він каже... Та 
що ти тямиш? (М.Коцюбинський) 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Усі слова мови поділяють на дві групи: 
*загальновживані (міжстильові),  які вживаються у 

всіх стилях мовлення; 
*стилістично забарвлені, що вживаються лише в 

певних стилях. 
Загальновживані слова використовуються в 

повсякденному усному й писемному мовленні всіма 
людьми: хліб, вода, сонце, небо, теплий, жити, радіти, 
зранку, завжди. 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

До стилістично забарвлених слів належать: 
*наукова лексика – слова, що вживаються в галузі 

науки, освіти, техніки: кисень, вітамін, іменник, складне  
речення, радіус, біосфера; 

*політична лексика – слова, що вживаються в 
політичному, громадському житті: Президент, депутат, 
держава, республіка, монархія; 

*розмовна лексика – слова, які використовуються в 
усному невимушеному, переважно побутовому 
спілкуванні: базіка, мобільник, велик, байдикувати, 
здоровань. 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

У художніх творах розмовна лексика вживається для 
характеристики персонажів. 

Серед стилістично забарвлених слів окрему групу 
становить емоційно-експресивна лексика. Вона служить 
для вираження почуттів, емоцій, позитивних чи негативних 
оцінок. НАПРИКЛАД: дитинчата, білявенький, ніженьки, 
дубище, здоровило, базікати, збіговисько. Емоційно-
експресивні слова вживають переважно в розмовному і 
художньому стилях. 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

У словниках біля розмовних слів роблять помітку 
розм., зневажливих – зневажл., пестливих – пестл. 
тощо. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 290.Випишіть стилістично забарвлені слова. 
Визначте, у якому стилі може бути використане 
кожне з них. Чим ці слова відрізняються від 
загальновживаних? 

Швидко, радіус, супермаркет, зирити, дивитися, ледащо, ферма, 
функціонувати, гриль, серденько, високий, загальнонародний, велик, 
реклама, суфікс, відфутболити, жити, фотосинтез, декларація*, 
дітлашня. 

*Декларація – офіційна заява з приводу чогось, урочисте 
проголошення яких-небудь принципів, а також документ, у якому 
вони викладені. 
 

 291. Серед поданих слів знайдіть 
загальновживані. Випишіть їх. 

Будинок, бібліотека, друзяка, дівчина, дорослий, матуся, 
лоботряс, ін’єкція, висновок, брат, діагноз, соратник, пісенька, 
відмінок, ватерлінія, дурносміх, функція, честь, вулиця, моніторинг, 
визвіритися, спікер, щирість, житло, префікс, говорити, отетеріти, 
сміливість, книжка. 
 

 292. З’ясуйте за словником значення виділених у 
попередньому завданні слів. Доберіть до 
стилістично забарвлених слів загальновживані 
відповідники. 
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 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 293. Розгляньте репродукцію картини 
К.Трутовського «Жінка з полотном». 

Уявіть себе в ролі екскурсовода. Перед 
вами група п’ятикласників. Розкажіть їм, 
хто зображений на картині «Жінка з 
полотном». У розповіді використайте 
емоційно-експресивну лексику. Чи 
доречною в цій ситуації буде офіційно-
ділова чи суспільно-політична лексика?  
 

 

 

 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 294. Спишіть речення, розставляючи пропущені 
розділові знаки. Підкресліть стилістично 
забарвлені слова. Для яких стилів мовлення 
вони характерні та чи доречно вжиті в реченнях? 
Виділені слова запишіть фонетичною 
транскрипцією. Яке фонетичне явище 
відбувається за вимови цих слів? 

1. Двометровий здоровило Грицько був як кажуть у гарячому 
купаний. Слово йому скажи – він уже заводиться. (В.Нестайко) 

2. Побазікати можна і з приятелем а помовчати – лише з вірним 
другом. (О.Ільченко) 3. Сьогодні корм для худоби здобувається скрізь. 
Силос, сінаж, кукурудзяна січка, концентрати – все йде в діло. 
(Ю.Збанацький) 4. Часом скрипаль Нікколо Паганіні дивував публіку 
несподіваним піцикато. 
 

 295. Прочитайте речення. Чи всі слова в них 
ужито доречно? Відредагуйте речення. 

1.Коли я грався на вулиці, мій телефон перестав функціонувати. 
2. Спасибоньки Вам за позитивне вирішення питання, порушеного в 
моєму зверненні. 3. Велосипед брата перейшов у моє 
розпорядження. 4. У золотистих промінцях вранішнього сонця 
виблискували на травиці атмосферні опади. 
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ВИВЧІТЬ! 

Терміни – це спеціальні слова, які вживають для 
точного найменування наукових понять. НАПРИКЛАД: 
біологічні – адаптація, ген, еволюція. 

Для пояснення термінів існують спеціальні словники: 
«Словник літературознавчих термінів», «Словник 
медичних термінів», «Словник математичних термінів» 
тощо. 

Професійними (рос. профессиональными) називають 
слова, що вживаються лише в мовленні людей певної 
професії. НАПРИКЛАД: медичні – ін’єкція, амбулаторний, 
діагноз. 

 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 296. Прочитайте текст, доберіть до нього 
заголовок. Спишіть, вставляючи пропущені 
букви (де потрібно). Підкресліть 
професіоналізми. 

Перша оп…рна партія на профе…сійній сцені – партія Герцога в 
опері «Ріголетто»  – була виконана Анатолієм Солов…яненком 
22 листопада 1963 року. Стало зрозумілим, що співак здатний 
збагатити оп…рне мистецтво. Саме з цього моменту Анатолій 
увійшов в історію оп…рного мистецтва як «шахтарс…кий герцог». 
Перші в його жит…і гастролі відбулися саме в Донец…ку наприкінці 
1963 року. 

За виконан…я пісні «Підмосковні вечори» Солов…йова-Сєдого в 
Італії Солов…яненко отримав 160 тисяч голосів від учасників 
телевізійного конкурсу «Неаполь проти всіх». Це прив…ло до значної 
популярності співака, преса відзначила, що його тенор відповідає 
найкращим традиціям бельканто. 

Окремою сторінкою є творчість Солов…яненка в камерному 
жанрі. Співак зізнавався, що камерне мистецтво навчило його 
знаходити в мелодії безліч тонких відтінків для поглибленого вияву 
почут…ів. 

Анатолій Борисович усе жит…я демонстрував блискучі вокальні 
дані, високу профес…ійну культуру. Мистецтво «донец…кого 
соловейка» – це вічний пошук себе в навколишн…ому світі, пошук 
прекрасного. Таким було естетичне й етичне кредо видатного 
співака!  

(За книгою «Постаті») 
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 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 297. Випишіть зі словника 10 слів термінів. 
Подайте до них тлумачення. 

 

НАПРИКЛАД: бельканто (італ. bel canto) – це стиль вокального 
виконання, особливо поширений в італійському оперному мистецтві 
17-19 століть. 
 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 298. Прочитайте слова. Визначте, слова якої 
колонки з’явилися в мові давно, проте сьогодні 
ми їх майже не вживаємо. А які слова з’явилися 
порівняно недавно і «претендують» на те, щоб 
ми їх почали активно вживати? Зробіть 
висновок, як розвивається словниковий склад 
мови, чим застарілі слова відрізняються від 
нових. 

Шолом 
Престол 

Рогачі 
Їство 

Скайп 
Чат 

Роумінг 
Банкомат 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

пізнання. Словниковий склад кожної мови постійно 
змінюється. Так, з плином часу окремі слова виходять з 
активного вжитку, проте з’являються нові. Слова, які 
вийшли з активного вжитку, називають застарілими (рос. 
устаревшими). 

Застарілі слова поділяють на архаїзми та історизми. 
 Архаїзми – це слова, які вийшли з активного вжитку, 

бо були замінені іншими словами. 
НАПРИКЛАД: перст (палець), ланіти (щоки), зріти 

(бачити), рамена (плечі), лицедій (актор), їство (їжа), 
піїт (поет). 

Історизми  – це слова, які вийшли з активного вжитку, 
тому що зникли названі ними предмети чи поняття. 
НАПРИКЛАД: жупан, війт, мушкет, дворянин, поміщик, 
кольчуга, соха, жорна. 
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 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 299. ЧОМУ ТАК? Поясніть своєму сусідові за 
партою, чому слова першої групи відносять до 
історизмів. Потім сусід має вам довести, що 
слова другої групи належать до архаїзмів. Що 
спільного між архаїзмами та історизмами? 

1. Цар, боярин, діжа, губернія. 
2. Войовник, перст, злото, древо. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 300. Доберіть до кожного архаїзму з довідки 
відповідник, що вживається в сучасній 
українській мові. Запишіть слова парами й 
поясніть, у яких стилях мовлення і з якою метою 
можуть уживатися подані застарілі слова. З 
одним словом (на вибір) складіть і запишіть 
речення. 

Ректи, ланіти, перст, благий, десниця, вакації, ратай, піїт, 
зигзиця. 

ДОВІДКА: говорити, щоки, поет, палець, добрий, канікули, 
права рука, орач, зозуля. 
 

 301. Прочитайте текст. Визначте його тему та 
основну думку. Чому князя Ярослава назвали 
Мудрим? Випишіть із тексту історизми та 
поясніть, з якою метою їх ужито. 

Ярослав Мудрий 

Після смерті князя Володимира його сини затіяли 
війну за право князювати в Києві. Переміг у ній Ярослав, 
названий за свої великі здібності Мудрим. Сидів він на 
великокнязівському престолі в Києві 35 років – з 1019 до 
1054-го. Дбав про розвиток Київської Русі, її могутність. 
Одна з його доньок – Анна стала королевою Франції. 

Ярослав вів походи проти ворожих племен – ятвягів, ямь і чудь. 
1036 року розгромив біля Києва хижих печенізьких ханів. Щоб 
охороняти руську державу від нападів кочовиків, укріплював 
південний кордон, будуючи міста Корсунь, Канів, Переяслав. 

Людина талановита й мудра, князь заснував при Софійському 
соборі школу, зібрав колекцію рукописних книг. Це була перша 
бібліотека на Русі (з довідника). 
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 302. Укладіть словничок з якомога більшої 
кількості слів, що є назвами старовинних речей 
домашнього вжитку. З’ясуйте, де й коли ці речі 
використовувалися. 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Неологізми – це нові слова, які з’явилися в мові й ще 
не ввійшли до активної лексики. НАПРИКЛАД: блог (сайт 
для регулярних записів), пентхаус (квартира на даху), 
логін (алфавітно-цифровий набір символів, що 
ідентифікує користувача комп’ютера). Неологізми 
виникають тому, що з’являються нові предмети й поняття. 

 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 303. Прочитайте слова. Поміркуйте, які з них:  
а) були неологізмами багато десятиліть тому;  
б) були неологізмами ще відносно недавно;  
в) є неологізмами на сьогодні.  
*Зробіть висновок про те, яких змін і чому зазнає 
словниковий склад мови в процесі розвитку. 

Волейбол, банкомат, євро (грошова одиниця), скайп, космонавт, 
ракета, мобільник, жалюзі, комп’ютер, радіо, онлайн, флешка, 
відеокліп, супермаркет, Інтернет, електрика, хот-дог. 
 

 304. Наведіть приклад неологізму нашого часу. 
Складіть із цим словом і запишіть речення зі 
звертанням. 

 

 

  
 

305. Лінгвістична гра «Хто швидше?». Хто за одну 
хвилину зможе дібрати якнайбільше нових слів, 
які лише нещодавно ввійшли в українську мову? 

 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 306. Уявіть, що вам вдалося винайти новий 
лікарський препарат або створити новий 
транспортний засіб. Які назви ви дібрали б для 
своїх винаходів? Поясніть причину появи 
неологізмів сусідові за партою. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 307. Перекладіть і запишіть речення українською 
мовою. Підкресліть неологізми, поясніть, що 
вони означають та чи доречно їх ужито в 
реченнях. За потреби скористайтеся тлумачним 
словником. 

1. Скайп позволяет абсолютно бесплатно общаться с любым 
человеком во всём мире.  

2. На автомобильной стоянке установили паркомат для оплаты 
услуг парковки.  

3. Боксёр рассказал в своём блоге о том, как проходит 
подготовка к будущим соревнованиям.  

4. Сегодня в пресс-студии состоялась чат-конференция с 
доктором медицинских наук Игорем Воробьёвым.   
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§18. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ: СИНОНІМИ, АНТОНІМИ, 
ОМОНІМИ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СЛОВНИКОМ  
СИНОНІМІВ/ АНТОНІМІВ 

 

 
Ой, яка чудова українська мова! 
Де береться все це? Звідкіля і як?  
Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, 

діброва, бір, перелісок, чорноліс.  
Є іще й байрак. 
 І така ж розкішна і гнучка, як мрія.  
Можна звідкіля і звідки,  
можна і звідкіль,  
є у ній хурделиця, віхола, завія,  
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. 

О. Підсуха 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Слова, які однакові за звучанням і написанням, але 
різні за лексичним значенням, називають омонімами.   

НАПРИКЛАД: кран – кран; коса – коса. 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Омоніми потрібно відрізняти від багатозначних 
слів! 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Порівняйте 

 Багатозначне 
слово 

Омоніми 
 

 Крило (птаха, літака). 
Лексичні значення 

цього слова пов’язані між 
собою, випливають одне 
з одного. 

Кран (умивальника); кран 
(підйомний).  

Ці слова не пов’язані між 
собою лексичним  значенням. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

При омонімії маємо різні слова, а при 
багатозначності (рос. многозначности) – одне слово з 
кількома значеннями. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 308. Складіть і запишіть речення з омонімами, 
уникаючи двозначності.  

1. Бал (шкільна оцінка) – бал (вечір відпочинку); 
балка (яр з пологими схилами) – балка (колода). 
2. Лютий (назва місяця) – лютий (злий); 
череда (рослина) – череда (гурт свійських тварин). 

 

 309. Прочитайте каламбури, побудовані на 
омонімії. Доведіть, що слова, які однаково 
пишуться й вимовляються, – омоніми. 

1. Хто це там навколо хижі 
Протоптав глибокий слід? 
Може, близько звірі хижі? 
Обережним бути слід! 

2. «Нас з Китом у морі кілька!» – похвалилась Крабу Кілька. 
(Г.Гарченко) 
 

 310. Спробуйте скласти подібні жартівливі 
віршики з омонімами. Визначте, у яких парах 
словосполучень  є багатозначні слова, а в яких – 
омоніми. За потреби скористайтеся тлумачним 
словником. 

1. Теплий день, теплий погляд. 2. Степова чайка, пливе чайка. 3. 
Веселі діти, нікуди діти. 4. Чиста совість, чиста тарілка. 5. Перлова  
крупа, перлове намисто. 6. Чашечка квітки, чашечка для кави. 7. Вити 
гніздо, голосно вити. 8. Склад будматеріалів, склад слова. 
 

 311. Спишіть речення. Визначте, якими  членами 
речення в них є омоніми. Підкресліть їх. 

 Читайте байку  для науки. 
 Мама купила дочці на халат зелену байку.  
 За рідний край і життя віддай. 
 Правда – край порога, а неправда – біля столу. 

(УНТ) 
 Виплива на сині ріки ясен місяць іздаля. 

(М.Рильський) 
 Сичі в гаю перекликались,  

Та ясен раз у раз скрипів. (Т.Г.Шевченко) 
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ВИВЧІТЬ! 

Синоніми – це слова, різні за звучанням, але однакові 
чи близькі за лексичним значенням. 

НАПРИКЛАД: красивий, гарний, привабливий, 
чарівний, чудовий. 

Синоніми утворюють синонімічні ряди. У 
синонімічному ряду є опорне (стрижневе) слово, яке 
виражає найзагальніше значення синонімів. 

У словнику синонімів його подають першим. 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Здебільшого синоніми належать до однієї  
частини мови. 

Кожне значення багатозначного слова має «свої» 
синоніми. 

ПОРІВНЯЙМО: 
тихий чоловік – слухняний, лагідний, мовчазний; 
тихий голос – слабкий, приглушений, ледве чутний; 
тихий хід – безшумний, повільний, неквапливий. 

 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 312. Знайдіть і випишіть синоніми, визначте, 
якими частинами мови вони виражені. 

Гармидер, галас, гам у лісі. 
Багрянець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів. Дерева ніби 

заціпеніли, скрізь було тихо, спокійно. 
 

 313. Доберіть по 2–3 синоніми до кожного з 
поданих слів. Утворені синонімічні ряди 
запишіть. Визначте відмінність у відтінках 
лексичного значення  синонімів одного з рядів. 

Радісний, ввічливий, думати, завірюха, повільно. 
 

 314. З двома синонімами одного ряду (на вибір) 
складіть і запишіть речення. У якому рядку 
вказані слова становлять синонімічний ряд?  

1. Високо, низько, височина, низина, рівнина. 
2. Височина, вишина, висота, височінь, вись. 
3. Високий, височенький, високість, високогірний, високогір’я.  
4. Висотний, висотник, верховина, верхівка, верхів’я. 
5. Вишитий, вишивка, вишивання, вишиванка, вишиваний. 
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 315. Доберіть такі слова, щоб вони у вірші 
римувалися. Спишіть, розкриваючи дужки. 

Як виросту, збудую (дім, хату, будиночок), 
На хаті колесо (прикріплю, приладнаю, приб’ю), 
А там я поселю (крилату, летючу), 
Лелечу, клекітну (пару, сім’ю, родину). 
Нехай розводиться, (селиться, гніздиться). 
По всіх деревах і (будинках, хатах, оселях), 
Нехай мені щоночі (здається, сниться, вживається), 
Що я літаю наче (птиця, птах). 

 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 
 

 316. Складіть діалог між друзями, які відвідали 
зоопарк, а тепер діляться враженнями від 
побаченого. У репліках використайте подані 
синоніми. 

Рухливий, жвавий, моторний, верткий; 
шумний, гомінливий, галасливий; 
пухнастий, волохатий, кошлатий; 
добрий, приязний, привітний. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 317. Відредагуйте речення, замінивши одне зі 
спільнокореневих слів синонімом. Відредаговані 
речення запишіть. Розкажіть про роль синонімів 
у мовленні. 

1. Мама робила в лікарні й пишалася своєю роботою. 2. Сніжна 
заметіль замела все навколо. 3. Навіть у вихідний день до школи 
прийшло багато школярів. 4. Помітивши за вікном товариша, хлопець 
непомітно вислизнув з хати. 5. У повідомленні повідомлялося про 
новий кінофільм. 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Антоніми – це слова з протилежним лексичним  
значенням. 

Антоніми завжди виступають парами і є словами  тієї 
самої частини мови.  НАПРИКЛАД: чорний – білий, день – 
ніч, вгорі – внизу, іти – стояти. 

Багатозначне слово може мати кілька антонімічних 
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пар.  
ПОРІВНЯЙМО: 
тихий (який здійснюється повільно) – швидкий; 
тихий (який звучить слабо) – голосний; 
тихий (без хвилювання) – тривожний. 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Слова типу старий – нестарий не є антонімами, бо 
перше слово стверджує наявність ознаки, а друге – просто 
її заперечує, але слова воля – неволя, друг – недруг є 
антонімами, бо в цих випадках префікс не формує слово з 
новим лексичним значенням. 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Антоніми допомагають: 
 чітко розрізнити поняття; 
 висловити протилежні думки; 
 яскраво й образно показати різні явища. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 318. Випишіть з прислів’їв антоніми. 
 *Краще гірка правда, ніж солодка брехня. 
 *Добро пушить, а лихо сушить. 
 *Зроби сьогодні те, що хочеш відкласти на завтра. 
 *Мала праця краща за велике безділля. 
 *Гірко зароблено, солодко їсться. 
 *Вченому світ, невченому тьма. 
 *Знайти друга легко, важко – вберегти. 
 *М’яко стеле, та твердо спати. 

 

 319. До вказаних слів доберіть антоніми з 
довідки. Прочитайте ключове слово, що 
утвориться з перших літер антонімів.  

Пасивний – … 
День – …  
Голосно –   
Песиміст – …  
Вчений – … 
Колективний – …  
Войовничий – … 
ДОВІДКА: оптиміст, активний, миролюбний, ніч, тихо, 

індивідуальний, неук 



 

185 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 320. ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому слова в першій 
парі є антонімами, а в другій – ні. 

1. Північ – південь.  
2. Північ – схід. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 321. Спишіть прислів’я, вставляючи в кожному з 
них пропущений антонім.  

1. Не несися високо, бо ... сядеш. 2. Хоч далеко, та ходить легко, 
а хоч ..., та ходить слизько. 3. Лучче з доброго коня  впасти, ніж на ... 
їхати. 4. Мудрого шукай, ... обходь. 5. Дешеву юшку надвір 
виливають, а ... поїдають. 6. Праця чоловіка годує, а ... марнує. 

Виконайте синтаксичний розбір останнього речення. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 322. Складіть і запишіть діалог (6–7 реплік) на 
тему «Погода». Використайте в діалозі 
порівняння, а також подані або дібрані 
самостійно антонімічні пари. 

Спекотно – холоднувато; північний – південний; вранці – ввечері; 
радісно – сумно. 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Лексичний розбір слова 

1. Поясніть лексичне значення слова. 
2. Визначте, однозначним чи багатозначним є слово. 
3. Визначте, у прямому чи переносному значенні 

вжито  слово. 
4. Доберіть до нього синоніми, антоніми (якщо 

можливо),  назвіть його омоніми (якщо є). 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 323. Прочитайте текст. Визначте основну думку. 
Спишіть перший абзац. Підкресліть орфограми. 
Виконайте усно лексичний розбір слів великий і 
шовковий, ужитих у списаному уривку. 

Поклик лелечий 

На довгих ніжках ішов великий птах. Я впізнав у ньому лелеку, 
званого ще бузьком. Тільки чому він записався в пішоходи, замість 
того, щоб міряти крилами небесні простори? І чому йде по 
втоптаному сніжку так, як міг би йти по шовковій луговій траві? 

Біля колодязя, де сріблилася намерзлою кригою вода, лелека 
спинився. Стрельнув довгою шиєю в один та другий бік, тоненько 
клацнув дзьобом. І потягнувся поглядом у вечірні  небеса. Може, 
йому вже причувався в сизій висоті поклик лелечий. Але ще не час 
повертатися лелекам додому, ще не пора озиватися в глибоких 
небесах. Наприкінці серпня він не зміг  одлетіти з побратимами до 
вирію, бо переламав крило, а тому  й зостався на догляд дітей у 
людському гнізді. (За Є. Гуцалом) 
  

 ЛІНГВІСТИЧНА ГРА 
 324. Прочитайте вірші, назвіть групи слів за 

значенням. 
*Був один з них працьовитий, 
Ну, а другий хвальковитий, 
Третій був ледачий дуже. 
Слухай казку про них, друже. 
День і ніч брати сварились  
І ніколи не мирились. 
Все, що перший будував, 
Другий миттю руйнував. 
Той мовчить, а той кричить, 
Той хоробрий і правдивий, 
Той брехливий, полохливий. 
Дуже горді й незалежні, 
Абсолютно протилежні. 
У мові вони живуть,  
Їх ___________звуть. 

 

*Хто порівнятися може зі мною: 
Я і прекрасний, чарівний, 
казковий, 
Роблю все скоро, швидко, 
раптово. 
Є в мене хата, будинок і дім  
І звуть мене  ____________. 
*Розрізняти нас не кожен може – 
Звуки всі і наголос в нас той же, 
А приглянься: як поміж братами, 
Є відмінність і між нами.  
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КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Які групи слів за значенням ви знаєте? 
2. Що таке омоніми? Наведіть приклади. 
3. Чи відрізняються багатозначні слова й омоніми? 

Наведіть приклад. 
4. Що таке синоніми? Синонімічний ряд? 
5. Які слова називаються антонімами? Наведіть приклад. 

Чи кожне слово має антонім? 
6. Які словники допоможуть знайти омоніми, синоніми, 

антоніми? 
 

 

 

 1. Синоніми – це слова: 
а) різні за звучанням, але однакові чи близькі за 

значенням; 
б) протилежні за значенням; 
в) однакові  за звучанням, зовсім різні за значенням; 
г) схожі за звучанням, але зовсім різні за значенням. 

2. Знайдіть групу слів, які є синонімами: 
а) брудно, охайно, скрутно; 
б) солдат, боєць, воїн; 
в) ніч, день, денний; 
г) бити, квапитись, читати. 

3. Знайдіть синонім до слова азбука: 
а) алфавіт; 
б) кросворд; 
в) азбест; 
г) каламбур. 

4. Антоніми – це слова: 
а) протилежні за значенням; 
б) різні за звучанням, але однакові чи близькі за 

значенням; 
в) однакові за звучанням , але різні за значенням; 
г) схожі за звучанням, але зовсім різні за значенням. 

5. Знайдіть антонім до слова ТИХИЙ у словосполученні 
ТИХИЙ ГОЛОС: 
а) гучний; 
б) вітряний; 
в) неспокійний; 
г) розбурханий. 

6. Знайдіть пару речень з омонімами: 
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а) Щебет солов’їв заснув.  Говір галок пробудився. 
б) Високо десь гусиний лине ключ. На столі лежав 

великий, старовинної різьби ключ. 
в) Ярославна вдивляється в далечінь, чи не з’явиться 

дорогий ладо. Але порожньо на дорозі. 
7. Омоніми – це слова: 

а) схожі за звучанням, але різні за значенням; 
б) однакові за звучанням, але зовсім різні за значенням; 
в) протилежні за значенням. 

8. Знайдіть антонім до слова РАДІТИ: 
а) сумувати; 
б) жартувати; 
в) веселитися; 
г) співчувати. 

9. Знайдіть синонім до слова КРИЧАТИ: 
а) галасувати; 
б)  радіти; 
в) говорити; 
г)  співати. 

10. Знайдіть речення з антонімами: 
а) Вночі спить на землі, а вранці тікає. 
б) Вранці я часу не маю. 
в) Люди стали скрізь такі щирі, сердечні, довірливі. 
г) Спіють яблука і зріє виноград. 
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§19. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ, ЇХ ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. УЖИВАННЯ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

 

В альма-матер учитель  
вчить від букви до букви,  
бо він — мови хранитель – 
нас веде в храм науки. 
 Щоб не били ми байдики, 
ґав не ловили, не пошилися в дурні, 
у словах не блудили, 
нас учитель-філолог за руку веде, 
пальму першості кращим із нас 

віддає! 
 

 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Як ви розумієте зміст поняття «стійке 
словосполучення»? 

 Яким синонімом можна замінити поняття «стійке 
словосполучення»? 

 Чи знаєте ви, які вислови називаються крилатими? 
 Що таке «прислів’я» і «приказки»? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Фразеологізм – стійке, нероздільне сполучення 
слів. НАПРИКЛАД: хоч картину малюй = гарний; 
грати першу скрипку = бути лідером; устромляти 
палки в колеса = перешкоджати. 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Фразеологія – розділ науки про мову, який вивчає 
фразеологізми, їхнє значення й вживання. Фразеологією 
також називають сукупність фразеологізмів певної мови. 

Значення фразеологізмів можна знайти у 
фразеологічному словнику. 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Як користуватися фразеологічним словником 

1. Близькі за значенням фразеологізми зібрані в групи 
(або ряди). 

2. Синонімічний ряд утворює словникову статтю. На 
початку словникової статті з абзацу подається 
стрижневе слово, за ним іде повний перелік 
фразеологічних синонімів, а потім – ілюстрації з 
літературних джерел. 

3. У кінці статті – після ілюстрацій – з абзацу додається 
при потребі позначка Пор. (порівняйте), яка встановлює 
зв’язок між синонімічними рядами фразеологізмів, 
близькими за значенням. 

4. Словникові статті розміщені за алфавітом. 
5. Якщо реєстрове слово служить головним для кількох 

синонімічних рядів, такі ряди розташовуються в одній 
словниковій статті як підгрупи. 

Кожна підгрупа оформляється з абзацу, з 
поясненням відтінків значення, яке подається и круглих 
дужках після арабських цифр 1, 2, 3..., з переліком 
синонімів 

ПОВНІСТЮ – 1. (без будь-яких залишків) без останку; до 
цурки (цурочки); до [останньої] крихти. 

6. У круглих дужках після деяких фразеологізмів 
наводиться іноді інше слово або кілька слів, що можуть 
вживатися замість основного слова. 

НАПРИКЛАД: ПОДОБАТИСЯ – бути (припадати, 
приходитися) до вподоби (до душі, до серця, по серцю, 
до смаку, по смаку) кому; [бути] під смак кому, чий; 
[бути] до любові (до мислі) кому.  

7. У квадратних дужках наводиться слово чи кілька слів, 
що можуть уживатися і не вживатися в складі 
фразеологічного звороту.  

НАПРИКЛАД: МАЛО – (у невеликій кількості) не [дуже] 
густо; [як (мов і т. ін.)] кіт наплакав) 

8. Слова, взяті в круглі чи квадратні дужки, не впливають 
на алфавітне розміщення фразеологізму в покажчику, 
вміщеному в кінці словника.  

НАПРИКЛАД: фразеологізм [як] за водою піти в 
алфавітному покажчику слід шукати під літерою «З», 
вираз [аж] жижки затрусилися – під літерою «Ж». 
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ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Джерела походження українських фразеологізмів 

1. Найважливішим є мова народу. Фразеологізми 
походять від словосполучень на позначення поведінки 
людини у праці, побуті, родинних стосунках: гнути спину; 
закопилити губу; задерти носа; кліпати очима; бити 
себе в груди; працювати засукавши рукава. Деякі 
фразеологізми походять із мови ремісників (як 
ковальський міх – ковалів; міняти шило на швайку – 
шевців; шкурка вичинки не варта – чинбарів) і людей, які 
виконували найрізноманітнішу роботу: дати задній хід; 
пливти за течією. 

2. Ще одним джерелом фразеологізмів є усна 
народна творчість: молочні ріки й кисільні береги; 
язиката Хвеська.  

3. Чимало фразеологізмів запозичено з інших мов. 
4. Велика кількість фразеологізмів сягає своїм 

корінням у Біблію. НАПРИКЛАД: адамові діти (рід 
людський), святе сімейство (родина, у якій панують мир, 
порозуміння й затишок). 

5. Чимало фразеологізмів походить із 
давньогрецької міфології. Ми згадуємо про подвиги 
Геракла, вогонь Прометея, олімпійський спокій, золоте 
руно. 

Різновидами фразеологізмів є прислів’я й приказки. 
НАПРИКЛАД: Хліб – усьому голова. Краще добре 

робити, ніж гарно говорити. Не одежа красить, а добрі 
діла. Очам страшно, а руки роблять. 

До фразеологізмів належать крилаті вислови. Це 
загальновідомі думки з художньої літератури: «Учітесь, 
читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» 
(Т.Шевченко); «Чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?» 
(В.Александров); міфологічні образи (троянський кінь; 
сфінксова загадка; аріаднина нитка) та факти історії 
(скинути ідола в Дніпро; спартанський спосіб життя; 
перейти рубікон). 

Крилаті вислови можуть складатися з: 

 одного слова (Голіаф; Іуда; Мюнхгаузен); 

 словосполучення (золота рибка; манна небесна; 
пальма першості); 

 речення (крапля камінь точить). 
Фразеологізмами є й афоризми – стислі узагальнені 

думки. Афоризмом може бути крилатий вислів, прислів’я, 
приказка. 
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НАПРИКЛАД: Друзі пізнаються в біді. Хто шукає, той 
знайде. Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах. Один 
за всіх – усі за одного. Хутко казка мовиться, та нешвидко 
діло робиться. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 325. Прочитайте речення, випишіть 
фразеологізми. Поясніть їх значення за 
допомогою фразеологічного словника. 

1. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не 
здобувши нового добра. (Леся Українка) 2. Хватить на Данька спину 
гнути. (М.Стельмах) 3. От як може чоловік жити, коли має олію в 
голові. (М.Стельмах) 4. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, 
щоб мала серце з перцем. (І.Нечуй-Левицький) 5. Старий заговорив 
дрібно й сердито, наговорив синам сім мішків гречаної вовни, 
незважаючи на святу п’ятницю. (І.Нечуй-Левицький) 
 

 326. З назвами яких професій пов’язане 
виникнення фразеологічних зворотів? 

Не святі горшки ліплять, міряти на свій аршин, намилити шию, 
під одну гребінку, видати на-гора, грати першу скрипку, підвищувати 
тон, вставляти палиці в колеса, як нитка за голкою, білими нитками 
шито, куй залізо, поки гаряче, влучити в ціль, залишити поле бою, 
брати на буксир, пливти за течією. 
 

 327. Закінчіть речення за допомогою 
фразеологізмів, поданих у довідці.  

1) Місто він своє знає як _____. 
2) Нові будинки ростуть як _____. 
3) Крутиться зранку до вечора як _____. 
4) Схожі ми з сестрою як _____. 
5) Що йому не кажи, йому все як _____. 
6) Приїзд давніх друзів був як _____. 
7) Дощу цієї весни було як _____. 
8) Після хорошої зарядки сон як _____. 
9) Коли ми піднялися на гору, село було видно як _____. 
10) Дізнавшись, що починається футбол, Сашка як _____. 
ДОВІДКА. Рукою зняло, свої п’ять пальців, на долоні, гриби 

після дощу, дві краплі води, муха в окропі, сніг на голову, з гуски 
вода, вітром здуло, кіт наплакав. 
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 328. Запишіть фразеологізми, розкрийте їх 
значення. 

Ні пуху тобі ні пера, стовпом стояти, вітер гуляє, вітер у голові, 
віхола виє, наче кислицю з’їв,  хоч бери та викручуй, викручувати 
білизну, облизня піймати, як ока в лобі, впала в око, з ока не 
спускати, місця не нагріти, нагріти воду, вибивається в люди, в носі 
крутить, байдики бити, кидає пляму, кидати у відро. 
 

 329. Доберіть фразеологізми, які б відповідали 
змісту висловів, визначте джерело походження. 

1) Про того, хто нещадно експлуатує, обирає, утискає. 2) Про 
того, хто підступністю, хитрощами залучає кого-небудь до числа своїх 
однодумців. 3) Про того, хто виходить з покори, позбувається 
обмежень. 4) Про того, хто привласнює, захоплює що-небудь, 
повністю підпорядковує своєму впливові. 5) Про того, хто розгнівався, 
образився. 6) Про того, хто в поганому настрої, гнівається, нервує. 
7) Про того, хто зроблений (за біблійною легендою) з ребра Адама. 

ДОВІДКА. Драти по три шкури; зачепити гаком; зламати 
вудила; лапу накласти; як сич надувся; муха вкусила; Адамове 
ребро. 
 

 330. До кожного із поданих фразеологізмів 
(рядок – А) доберіть антонімічну пару (рядок – Б). 
Запишіть. Складіть речення з виділеними 
фразеологізмами. Визначте, яким членом 
речення виступає фразеологізм. 

Зразок. Кіт наплакав. –  Кури не клюють. 
А) Останнє віддасть. За тридев'ять земель. Кидати в жар. Жити 

на широку ногу. Легкий на підйом. З важким серцем. Розв'язати язик. 
Б) Перебиватися з хліба на воду. З легким серцем. Важкий на 

підйом. Тримати язик за зубами. З батька рідного здере. Рукою 
подати. Кидати в холод. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 331.Напишіть невелике оповідання, 
використавши кілька фразеологізмів. 

 Мудрість – окраса людини.  
 Ніхто ще не вродився вченим.  
 Знання багато місця не займає, учитись ніколи не пізно. 
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 ЛІНГВІСТИЧНА ГРА 

 332. Лінгвістична гра «Третє зайве».  
Закресліть «третє зайве», відповідь обґрунтуйте. 

1. Птах високого польоту, велика риба, не покладати рук; 
2. Бути на сьомому небі, обминати гострі кути, як удруге на світ 

народитися; 
3. Давати хропака, накивати п’ятами, дати тягу; 
4. Сон бере, носом клює, хоч ріж; 
5. Анітелень, намотати на вус, мов у рот води набрати; 
6. Викинути з голови, напустити пихи, дерти кирпу; 
7. Давати наганяй, витикати носа, брати в шори. 

 

 333. «Відгадай, що це»  

1. На нього кидають слова і гроші, коли їх не цінують; його радять 
шукати у полі, коли хтось безслідно зник; він є в голові легковажної, 
несерйозної людини. 

2. Через них пролітають, як через отвір; вони не квіти, а в'януть; 
їх розвішують, як білизну, особливо дуже довірливі. 

3. Ним можна клювати, як дзьобом; його задирають, коли 
зазнаються; його можна всунути будь-куди. 

4. Його можна нагострити, як ніж; схожий він на лопату, особливо 
в балакучих. 

5. Він коневі не товариш і дружній череді не страшний; скільки 
його не годуй, він усе у ліс дивиться; інколи він буває в овечій шкурі; 
як його боятися, то в ліс краще не ходити. 

6. Ними можна косити й відкривати їх; їм можна не вірити та 
навіть колоти їх; коли в них дивитися, то можна втрачати себе, 
бачити смітинку й не помічати колоду; коли їх витріщити, то можна 
багато чого побачити. 
 

 334. Знайдіть у другому стовпчику продовження 
до початкових частин (перший стовпчик) 
прислів’їв та приказок, що виникли на Донеччині. 

Вугільний пласт  шахтарська їжа. 
Хліб і вода – да харчі хороші. 
Були би гроші щастя не дасть. 
Вугілля рубаєм,  а хліба не знаєм. 
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КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Що вивчає фразеологія як наука? 
2. Що таке фразеологізм? 
3. Якого походження бувають фразеологізми? 
4. За допомогою чого можна з’ясувати значення 

фразеологізмів? 
5. Яку синтаксичну роль, на вашу думку, можуть 

виконувати фразеологізми? 
 

 

 

 1. Фразеологія вивчає … 
а) словосполучення; 
б) крилаті вислови; 
в) афоризми; 
г) прислів’я і приказки. 

2. У яких словниках пояснюється значення і походження 
стійких сполучень слів? 
а) тлумачних; 
б) орфографічних; 
в) фразеологічних; 
г)  історичних. 

3. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами? 
а) п’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки; 
б) ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав; 
в) стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає; 
г) сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти 

стрімголов. 
4. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий? 

а) Ні пари з уст, мало ще каші з’їв; 
б) молоко на губах, курча жовтороте; 
в) горобеня жовтодзьобе, наробити галасу; 
г) немає гаразду в голові, жуки в голові. 

5. Позначте правильне значення фразеологізму п’яте 
через десяте: 
а) похапцем; 
б) багато; 
в) неправильно; 
г) давно. 

6. Що означає фразеологізм закарбувати собі на носі? 
а) розбити ніс; 
б) зрозуміти; 
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в) запам’ятати; 
г) забути. 

7. Що означає фразеологізм піймати облизня? 
а) зловити комаху; 
б) пообідати; 
в) облизатися; 
г) зазнати невдачі. 

8. Укажіть ряд фразеологізмів-антонімів. 
а)  як кіт наплакав, мов оселедців у діжці; 
б)  поставити на ноги, нюні розпускати; 
в)  покласти зуби на полицю, озброєний до зубів; 
г)  давати хропака, птах високого польоту. 

9. Укажіть ряд фразеологізмів-синонімів. 
а) кидає пляму, в носі крутить; 
б) сон бере, дерти горло; 
в) анітелень, мов у рот води набрати; 
г) брати в шори, носом клювати. 

10. У яких реченнях є фразеологізми? 
а) Романові дома довелося покуштувати березової каші. 

(С.Васильченко) 
б) Довго служив Микола в забродській ватазі і заробив 

чимало грошей. (І.Нечуй-Левицький) 

в) Стояла, дивилась і почувалась на небі сьомому. 
(Є.Гуцало) 

г) Холодне срібло з висоти з-за хмар лине. (В.Сосюра) 
 
 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 1. Групи слів, які належать до пасивної лексики: 
а) історизми, архаїзми, неологізми; 
б) синоніми, антоніми, омоніми; 
в) стилістично забарвлені та нейтральні слова. 

2. Слова, які вийшли з ужитку, бо були замінені на інші – 
це: 
а) історизми; 
б) архаїзми; 
в) неологізми. 

3. Нові слова, які виникли завдяки науково- технічному 
прогресу або творчості поетів та письменників – це: 
а) історизми; 
б) архаїзми;  
в) неологізми. 

 4. Слова, які вийшли з ужитку, бо зникли речі та поняття, 
які вони позначали – це: 
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а) історизми; 
б) архаїзми; 
в) неологізми. 

5. Позначте, у якому рядку відсутні архаїзми:  
а) вагало, світоч, суцвіття;  
б) говорило, піїт, зірки; 
в) ватра, виживне, передзвони; 
г) пташки, калинонька, горіли, жита.  

6. На які групи поділяють слова щодо їх вживання? 
а) синоніми, антоніми, омоніми; 
б) багатозначні та однозначні слова; 
в) загальновживані та нейтральні слова. 

7. Яка лексика належить до стилістично забарвленої? 
а) лексика, яка вживається в усіх стилях; 
б) лексика, яка вживається лише в певних стилях; 
в) лексика, яка вживається в науковому стилі. 

8. Слова якої групи належать до наукової лексики? 
а) математичка, гіпербола, наказ; 
б) парламент, постанова, план; 
в) орфограма, аорта, молекула. 

9. Слова якої групи належать до офіційно-ділової лексики? 
а) розпорядження, оголошення, протокол; 
б) порядок денний, операція, метафора; 
в) промисловість, епітет, угода. 

10. У якому рядку всі слова є термінами? 
а) істина, мовознавство, концерт, кенгуру, дієслово; 
б) окріп, конференція, зозуля, префікс, весна; 
в) корекція, координація, синус, асиміляція, бароко. 

11. У якому рядку всі слова є загальновживаними? 
а) табу, башта, файно, таксі, край; 
б) епігони, флейта, ніжність, гіпотеза, фіра; 
в) температура, земля, любов, струм, магазин. 

12. У якому реченні наявна експресивна лексика? 
а) У життя розкритій книзі сторінок безліч є, у які вписати 

мусиш й ти життя своє. (Р.Братунь) 

б) Скільки можна мовчати? Дивися: серце попелом 
сиплеться в ніч. (С.Пантюк) 

в) За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і 
сонце спатоньки зове в синє море. (Т.Шевченко) 

13. Словник, який пояснює лексичне значення слова, 
називається 
а) орфографічний; 
б) тлумачний; 
в) орфоепічний. 

14. Сукупність усіх слів мови називають: 
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а) лексикологією; 
б) лексикою; 
в) лексиконом. 

15. Рядок, у якому всі слова власне українські, – це… 
а) линути, мерщій, театр, вестибюль; 
б) віхола, довкілля, алгебра, корифей; 
в) мрія, очолити, зайвий, либонь. 

16. Усі слова в рядку – запозичені: 
а) ванна, нетто, шасі, намисто; 
б) комп’ютер, фірма, баскетбол, джинси; 
в) шосе, колібрі, оксамит, перлина. 

17. Позначте рядок з реченням, у якому неправильно 
вжито слово неділя. 
а) У неділю рано зілля копала (народна пісня). 
б) Була неділя – тихий час дозвілля. (М. Рильський) 
в) Ця неділя була важкою: щодня по шість уроків. (З 

розмови) 
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§20. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА І ФОРМИ СЛОВА. КОРІНЬ, 
СУФІКС, ПРЕФІКС, ЗАКІНЧЕННЯ – ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ 

СЛОВА. ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ ЗМІННИХ СЛІВ.  
РОЗБІР СЛІВ ЗА БУДОВОЮ 

 

 
З чого складається 
слова будова? 
Корінь і префікс, 
суфікс – основа. 
Змінює форму 
закінчення швидко  
й зв’язує в реченні  
всі слова притко! 

 

 

 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Що таке основа слова? 
 Яка функція закінчення? 
 Чи в усіх словах наявне закінчення? 
 Які слова називають спорідненими? 

 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

Проблемна ситуація 

Учитель запитав учнів: 
 – Яке слово ви впізнаєте, коли я скажу книж …?  
 Учні роблять різні припущення. 
–  А якщо я прочитаю так:   
Хто з вас не любить книжк …? 
Книжк … всюди з нами. 
З книжк … легко жити і працювати. 
Шануй і бережи книжк… 

Як називається частина слова книжк…?  
(Основою). 
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ПОВТОРІТЬ! 

Слова бувають змінні й незмінні. Більшість слів 
української мови відмінюються, тобто змінюють 
закінчення.  

Закінченням називається змінна значуща частина 
слова, яка служить для зв’язку слів у словосполученні й 
реченні. Закінчення мають усі змінні слова. Закінчення, не 
виражене звуком і не позначене буквою, називається 
нульовим. 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Корінь – це головна значуща частина слова. У ньому 
міститься спільне значення для всіх спільнокореневих 
слів. НАПРИКЛАД: вода, водний, водяник. 

Префікс – це значуща частина слова, яка стоїть перед 
коренем і слугує для утворення нових слів.  
НАПРИКЛАД: їсти – доїсти. 

Суфікс – це значуща частина слова, яка стоїть після 
кореня і слугує для утворення нових слів.  
НАПРИКЛАД: ліс – лісочок. 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

У слові буває два і більше префіксів і суфіксів! 
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 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 335. Вставте замість крапок пропущені слова.  

Я зможу! 

Майже з перших шкільних класів ви дізналися, що слово 
складається з певних елементів: ... . Найголовнішим серед них є ... , 
бо він – носій основного значення слова. Без ...  слів не буває. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 336. Із поданих груп слів випишіть 
спільнокореневі, визначте в них корінь. 

П’яте зайве 

1. Будівля, будувати, будильник, будова, будинок. 
2. Підводний, водолаз, підвода, вода, водяний. 
3. Гірський, міжгір’я, гора, погоріле, гірка. 
4. Нічний, нічого, нічка, вночі, ночівля. 

 

 337. Доберіть слова, які відповідатимуть 
поданим схемам. 

1. Префікс, корінь, закінчення. 
2. Корінь, суфікс, закінчення. 
3. Два префікси, корінь, закінчення. 
4. Корінь, суфікс (можна 2 суфікси), закінчення. 

 

 

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!  

Порівняйте 

Лінгвістична казка «Казковий замок» 

Жили-були собі слова. Вони змінювались, росли, як дерева. З 
кожним роком слів ставало все більше й більше. І от виріс пишний, 
квітучий сад. Коли слова-дерева гойдались від вітру, вони звучали, 
нагадували чарівний спів солов’я. Старі люди називали милозвучну 
мову солов’їною. 



202 

Добре жилось словам: вони дружили, допомагали один одному. 
Вирішили слова побудувати «величезний Замок дружби слів». На 
будівництві трудились усі часточки слів: 
і корені, і суфікси, і префікси, і 
закінчення. Корені споруджували стіни, 
суфікси робили вікна, двері, а 
закінчення вилізли на дах будинку, щоб 
покрити його червоною черепицею. 
Префікси подавали цеглу мулярам-
кореням. Дружно працювали слова. 
Прийшли на допомогу своїм родичам 
спільнокореневі слова. 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Підраховано, що в українській мові близько 15 000 
коренів, 400 суфіксів та їхніх варіантів (у тому числі понад  
20 з них іншомовного походження), понад 100 префіксів. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 338. Відгадайте слова: 
1. Корінь мій знаходиться в «ціні», 
Префікс дай від «оклику» мені, 
Суфікс – від «лінійки» чи від «зірки», 
Разом – результати перевірки.  
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2. Корінь з «підкладки», 
префікс – з «обшивки»,    
суфікс – із «косинки», 
а все разом – для книжки. 
 

3.Слово складається із двох частин:  
перша частина – корінь слова «учитися»,  
друга – суфікс слова «в’язень».  
Ціле слово – синонім слова «школяр».  

 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 Бліцопитування 

 Для чого служать префікси й суфікси в словах? 
Наведіть приклади. 

 Як визначити корінь у слові? 
 Чи змінюється лексичне значення слова зі зміною 

префікса, суфікса, закінчення? Поясніть. 
 Які значущі частини слова входять в основу? 
 Як розібрати слово за будовою? 

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Послідовність розбору слова за будовою 

1. Виділіть закінчення, змінивши форму слова. 
2. Позначте основу слова. 
3. Доберіть до слова два-три спільнокореневі та 

виділіть корінь. 
4. Визначте префікс (якщо є). 
5. Визначте суфікс (якщо є). 

Зразок усного розбору слова за будовою 

У слові розписка закінчення -а, яке вказує, що це 
іменник жіночого роду в називному відмінку однини, 
основа – розписк-, бо воно змінюється так: розписка, 
розписки, розписку, розпискою. Корінь -пис-, бо такий 
самий корінь у спільнокореневих словах – писати, запис. 
Префікс роз-, суфікс -к-. 

Зразок письмового розбору слова за будовою 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 Виконайте письмовий розбір слів за будовою. 
Людина, розлити, синичка, найменший. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Спільнокореневі слова – це: 
а) слова зі спільним коренем, але з різним лексичним 

значенням;   
б) слова, однакові за звучанням і написанням, але різні 

за лексичним значенням; 
в) слова, різні за звучанням і написанням, але однакові 

або близькі за лексичним значенням. 
2. Основа слова – це: 

а) головна значуща частина слова; 
б) змінна значуща частина слова; 
в) частина слова без закінчення.  

3. Корінь – це: 
а) частина слова без закінчення, що виражає лексичне 

значення слова; 
б) головна значуща частина слова, яка містить спільне 

значення споріднених слів;  
в) змінна значуща частина слова, яка виражає його 

граматичне значення. 
4. Префікс – це: 

а) значуща частина слова, що стоїть перед коренем;  
б) значуща частина слова, що стоїть після кореня; 
в) значуща частина слова, що може стояти як перед 

коренем, так і після нього. 
5. Коренем у словах голова, головний, головешка є: 

а) гол; 
б) голов; 
в) голови. 

6. За допомогою суфіксів -еньк-, -есеньк-, -юсіньк-, -ісіньк- 
можна утворити: 
а) прикметники із значенням здрібнілості, пестливості;  
б) прикметники із значенням збільшеної ознаки; 
в) іменники – назви людей за національністю. 
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§21. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ.  
ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

 

В слові знаєш де я є?  
Після кореня.  
А призначення моє —  
словотворення. 
 
Я творю нові слова  
або форми слова,  
щоб красива і жива  
розквітала мова… 

Д. Білоус 

 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 За допомогою чого утворюються нові слова? 
 Які способи творення нових слів ви знаєте? 
 Чи пам’ятаєте ви словотворчі префікси і суфікси? 
 Що таке «словотвір»? 

 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 339. Прочитайте текст. З`ясуйте основну думку. 
Мати народила нас, навчила говорити й запалила в серці вічне 

світло пісні. Завжди серце лине до матері, до рідного дому, яблунь і 
вишень у цвіту, журливої річечки, запашного лугу, першої стежини, 
яка кличе на батьківські пороги. Тому опоетизовано матір у 
найніжніших словах мама, матінка, матіночка, матусенька, 
мамонька, мамочка, мамуня, мамуся… Ці слова оповиті ніжним 
сумом, святощами, величчю матері. 

З глибини найвірнішого материнського серця, від материнської 
ніжності й доброти народилися зменшувально-пестливі слова, 
наповнені любов`ю до дітей. Це слова дитинка, дитинонька, 
дитиночка, дитинятко, дитинчатко, дитятко, дитяточко, дітки, 
дітоньки, діточки, доня, доненька, донечка, синок, синочок, 
синочечок, синуньо, синуньцьо, синонько, синеня, синятко. 

(За І.Вихованцем) 
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 340. Випишіть із тексту вправи 338 
спільнокореневі слова. Які суфікси та префікси 
використано для творення цих слів? Зробіть 
висновок про творення цих слів.  

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Українська Розрізняють непохідні та похідні слова. 
Непохідні слова (рос. непроизводные) є первинними, 

їх походження не можна мотивувати іншими словами. 
НАПРИКЛАД: день, парк, вода. 

Похідні слова (рос. производные) утворюються на 
базі слова, яке вже існує в мові. НАПРИКЛАД: прадід, 
братський, волелюбний. 

Основа слова (чи все слово), від якої утворюється 
інше слово, називається твірною (рос. производящей). 

Щоб визначити твірну основу слова, треба знайти 
слово, від якого воно утворене. Спільна частина цих слів і 
є твірною основою. НАПРИКЛАД: слово зимовий утворено 
від слова зима. Спільною для цих двох слів є частина  
зим-. Отже, зим- і  є твірною основою. 

 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 341. Попрацюйте в парах. Випишіть непохідні 
слова. Обміняйтеся зошитами і перевірте 
правильність виконання. 

Людина, земля, доісторичний, вогонь, наайважливіший, 
дохристиянський, життя, сонячний, осінь, стародавній, заморська, 
тисячоліття, країна. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 342. Розгляньте таблицю. Назвіть способи 
словотворення. До кожного способу наведіть 
власні приклади. Запишіть їх. 
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Способи словотворення 

Префіксальний За допомогою префіксів вчення – вивчення  

Суфіксальний За допомогою суфіксів прохати – прохання 

Префіксально-
суфіксальний 

За допомогою префіксів і 
суфіксів 

хребет – 
безхребетний 

Безсуфіксальний Відкиданням закінчення 
або закінчення і суфікса 

зелений – зелень 

Складання слів, 
основ 

Поєднанням двох і 
більше основ чи слів 

льодохід 

Перехід однієї 
частини мови в іншу 

Переходом однієї 
частини мови в іншу 

черговий (прим.) 
учень – черговий 
(ім.) 

 

 343. Визначте, як утворилися подані слова. 
Назвіть способи словотворення. 

Безводний, вишняк, перешкодити, науково-технічний,  снігопад, 
синь, зайчиха, виборний, підпис, телебачення, міськвиконком, 
каменяр, височінь, ластів`ята, зачарований.  
 

 344. Утворить від поданих слів назви осіб за 
професією. Яким способом утворені нові слова? 

Бібліотека, космос, ліки, птах, масаж, музика, машина, контроль, 
трактор, комбайн, шахта, учити. 
 

 345. Складіть речення з поданими словами, у 
яких би вони виступали то прикметниками, то 
іменниками. Запишіть їх. 

Військовий, старий, учительська.  
 

 346. Замініть виділені словосполучення одним 
словом і запишіть. 

Людина, яка радіє життю. Дерево, яке завжди зелене. 
Організація, члени якої займаються вітрильним спортом. Учні, які 
вчаться в старших класах. Газета, яка виходить щотижня. Судно, 
яке ламає кригу. 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 347. Від поданих іменників утворить прикметники 
за допомогою суфіксів -ан-, -ян-, -ен-, -ин-, -н-, -
ов-, -ев-. Запишіть. Обміняйтеся зошитами і 
перевірте правильність виконання. 

Орел, осінь, буква, качка, ціна, рослина, сталь, мільйон, сміх, 
шкіра, ситець, шовк, гречка, зоря, гарбуз. 
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 348. Перекладіть і запишіть текст. Виконайте 
словотвірний розбір виділених слів. 

Воробьи 

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала 
впереди меня. 

Вдруг она остановилась. Я посмотрел вдоль дороги и увидел 
молодого воробья. Он упал из гнезда и сидел неподвижно. 

Моя собака медленно приближалась к нему. С ближнего дерева 
камнем упал воробей. Он заслонил собой свое детище. Все его 
маленькое тельце трепетало от страха. Он замирал. Он жертвовал 
собой. 

Мой Трезор остановился и попятился. Я поспешно отозвал его и 
удалился из сада. (За І.Тургенєвим) 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Вдоль – уздовж;  заслонить – заступити, затулити; 
детище – дітище; трепетать – тріпотіти; пятиться – 
подаватися, посуватися.  

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 349. Підготуйте оповідання з теми «Усі професії 
важливі» за опорними словами. 

Важливіший, шахтар, лікар, пекар, учитель, попрацював, 
цінувати, бути вдячним. 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Послідовність словотвірного розбору 

1. Запишіть слово й поясніть його лексичне значення. 

2. Визначте слово, від якого утворене дане слово. 

3. Визначте в слові твірну основу. 

4. Визначте префікси, суфікси, за допомогою яких 

утворено слово (якщо є). 

5. Визначте спосіб творення. 

Зразок усного розбору 

Слово студентство утворене від слова 
студентський. Твірна основа – студент. Слово 
студентство утворено за допомогою суфікса -ств-. 
Спосіб творення – суфіксальний. 

Зразок письмового розбору  

Студентство- студентський (суфіксальний). 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 Виконайте словотвірний розбір слів. 
Продавець, лікар, веселка, цінний, розтрощити, 

місяцехід. 
 

 

КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Виконати словотвірний розбір  – це означає 
а) з`ясувати, з яких морфем складається слово; 
б) вказати спосіб творення слова; 
в) вказати, від якої твірної основи утворилося слово та 

яким способом. 
2. Розрізняють основи: 

 а) похідна та непохідна; 
 б) первинна та складена; 
 в) проста та складна. 

3. Основа слова, яка використовується для творення 
інших слів, називається: 
 а) похідною;     б) непохідною;       в) твірною. 

 4. Нульове закінчення має слово: 
а) пюре;             б) монітор;            в) міцно. 

5. Спільнокореневими є всі слова в рядку: 
а) косовиця, закосичити, накосити; 
б) земля, приземлення, земляний;  
в) голос, голосно, гомін. 

6. Префіксальним способом утворені всі слова в рядку: 
а) напівавтомат, запорізький, кінний; 
б) передплата, забруднити, переказати; 
в) перемалювати, супутник, булочка. 

7. Суфіксальним способом утворені всі слова в рядку:  
а) водянистий, щодня, кравець ; 
б) донецький, чеський, схопити ; 
в) голодний, садовий, перукар . 

8. Префіксально-суфіксальним способом утворено слово: 
а) підказувати;     б) підніжка;         в) полюбити. 

9. Установіть співвідношення: 
1. далекоглядний;       а) префікально-суфіксальний ; 
2. перекопаний;          б) безафіксний; 
3. молодь;                  в) складання.                  

10. Безсуфіксальним способом утворене слово: 
1. водний;            2. підглядати;       3. синь. 
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§22. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ 

ЗВУКІВ У КОРЕНЯХ СЛІВ. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ 

ЗВУКІВ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ 

 

В переливах слів ми раді відтінити 
тут одне: 

Там де І в закритім складі,у відкритім 
– О та Е. 

У закритім складі гість, у відкритім – 
гостя жди. 

У закритім складі шість, у 
відкритому – шести. 

Не кінець тут прикладам, - ще раз 
викладем: 

Лебідь – лебедя, обід – обода, 
Невід – невода, чобіт – чобота… 
А є й виняток: хобот – хобота, 
Й ще сучасніший: робот – робота 

Д.Білоус 
 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Що таке чергування звуків? 
 За яких умов відбувається чергування голосних звуків? 
 За яких умов відбувається чергування приголосних 

звуків? 
 Коли звуки [ж], [ч], [ш], [г], [к], [х] бувають 

пом’якшеними? 

Лінгвістична казка «Про Іринку» 

Маленька Iринка одного разу вирiшила написати вiршик для 
своєї подружки Наталки про те, що вона робила пiсля школи. Ось що 
в неї вийшло: 

Я сидiла за стiлом, 
Їла хлiб iз молоком 
І читала про кiней, 

Про страшнючих ведмiдей, 
про гарнючих лебiдей – 
Про улюблених звєрей. 

Після того, як вона вiддала свiй вiршик подружцi, та прочитала 
його i дуже здивувалася: 

– Про кого ж  Іринка читала i про яких звірів вона каже? 
Наступного дня Наталка вирiшила спитати в Іринки, про що вiрш. 
– Як ти не зрозумiла? Там все дуже просто написано, – вiдповiла 

на питания Iринка. 
– Написано просто, але неправильно. 
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– Чому? – запитала дiвчинка. 
– Тому що, – вiдповiла Наталка, – ти забула про чергування 

голосних у коренях слів, i замiсть коней у тебе вийшли кiнi, а замiсть 
слова речi – рiчi. 

Iринцi було соромно казати, що вона нiчого не забула, а просто 
не вивчила цього правила, коли його задавали в школi. Вона забрала 
папiрець зi своїм вiршем і пiшла додому. 

Iринка вирiшила вивчити це правило i бiльше николи не 
нехтувала тим, що задають у школi, бо так можна стати 
посмiховиськом. 

Ось про що дiзналася Iринка з пiдручника: 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

В українськiй мовi в коренях слiв може вiдбуватися 
чергування голосних і приголосних звукiв. Це вiдбувається 
тодi, коли слово змiнюється: рiч – речi;   нiч – ночi. 

 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 350. Подивiться на наведенi вище слова i 
скажiть, якi саме голоснi звуки чергуються в цих 
словах. 

 

 351. Дослідження-спостереження. Проаналізуйте 
таблицю. Визначте, які випадки чергування вам 
уже знайомі (з попередньої вправи). 

Найпоширеніші випадки чергування звуків 

Умови чергування Приклади 

Голосні  

У закритих ы выдкритих складах 
[е], [о] // [і] 

кінь – ко-ня; 
ка-мінь – ка-ме-ня; 

У небагатьох дієсліних коренях [е] // [и], 
якщо далі йде суфікс -а-. 

беру – збирати; 
терти – стирати; 

У небагатьох дієсліних коренях [о] // [а], 
якщо далі йде суфікс -а-. 

могти – допомагати; 
клонитися – кланятися; 

У небагатьох дієсліних коренях [е] // [і]. мести – вимітати 

Приголосні 

[г] // [ж] // [з] крига – крижина – на кризі 

[к] // [ч] // [ц] жінка – жіночий – жінці 

[х] // [ш] // [с] горох – горошок – у горосі 

[г] // [ж] могти – можу 

[т] // [ч] котити – кочу 
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[с] // [ш] просити – прошу 

[ст] // щ [шч]  пустити – пущу 

[д] // [дж] садити – саджу 

[зд] // [ждж] їздити – їжджу 

До губних приголосних при чергуванні 
додається [л`]: [б] // [б`], [п] // [пл`], [м] // 
[мл`], [в] // [вл`], [ф] // [фл`] 

любити – люблю, 
купити – куплю, 
тямити – тямлю, 
ловити – ловлю, 
графити – графлю 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Букви О, А в коренях слів» 

Орфограма «Букви Е, І в коренях дієслів» 

Орфограма «Букви Е, И в коренях слів» 

У коренях деяких слів голосний [о] чергується з [а]: 
ломити – ламати. Пишемо і вимовляємо а тоді, коли в 
наступному складі є суфікс -а- (-я-): допомогти – 
допомагати, але простити – прощати. 

У коренях дієслів звук [е] чергується зі звуком [і], якщо 
далі стоїть суфікс -а- або -ува-. НАПРИКЛАД: розчесати – 
розчісувати. 

У коренях дієслів звук [е] перед р, л чергується зі 
звуком [и], якщо далі стоїть наголошений суфікс -а-. 
НАПРИКЛАД: заберу – забирати, терти – стирати. 

Чергування [о] з [а], [е] з [і], [е] з [и] відбувається за 
спільної умови: коли далі стоїть суфікс -а- (-я-). 
НАПРИКЛАД: ломити – ламати, викоренити – 
викоріняти, завмерти – завмирати. 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Букви О, Е, І в коренях слів» 

Орфограма «Букви Е, О після Ж, Ч, Ш, Й» 

Орфограма «Букви И, І після Ж, Ч, Ш, Щ ТА Г, К, Х у 
коренях слів» 

Орфограма «Букви И, І після Ж, Ч, Ш, Щ ТА Г, К, Х в 
абсолютному кінці слова» 

У багатьох словах української мови [о], [е]  у відкритих 
складах чергуються з [і] у закритих при зміні та творенні 
слів. НАПРИКЛАД: нора – нір, печі – піч. 

Інколи і може вживатись у відкритому складі, якщо 
далі йдуть суфікси -ець або -ок. НАПРИКЛАД: стілець, бо 
стільця; кілок, бо кілка. 
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Після ж, ч, ш, й вживається: 
о – перед складом із твердим приголосним. 

НАПРИКЛАД: пшоно, чоловік; 
е – перед складом із м’яким приголосним або складом 

з е. НАПРИКЛАД:вечеря, четвертий; 
е або о перед складом з и. НАПРИКЛАД: пшениця, 

чотири. 
Правопис цих слів слід запам’ятати. 
Після букв ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів пишемо и. 

НАПРИКЛАД: чистий, жити, широкий, щирий, кислий, 
хитрий. 

Букву і пишемо лише тоді, коли вона позначає звук [і], 
що чергується зі звуком [о] або [е]. НАПРИКЛАД: вхід 
(входити), вечір (вечори), гірка (гора).  

В абсолютному кінці слова: 
1) після г, к, х звичайно пишеться и. НАПРИКЛАД: 

дороги, шляхи, трохи; буква і пишеться лише в 
прикметниках (які?). НАПРИКЛАД: легкі, сухі; 

2) після шиплячих звичайно пишеться і: кущі, 
межі, двічі; буква и пишеться тільки в дієслівних формах. 
НАПРИКЛАД: пиши, кажи, а також у прислівниках типу по-
вовчи, по-ведмежи. 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Не відбувається чергування 
У дієслівних коренях [о] НЕ чергується з [а]:  
вимовити – вимовляти  
виростити – вирощувати  
простити – прощати установити – установлювати [о], 

[є] не переходить в [і]: 
1) у групах -ор-, -ер-, -ов- між приголосними: вовк – 

вовка, шовк – шовку; 
2) у групах із повноголоссям -оро-, -оло-, -єре-: город, 

мороз, порох, берег, зелень, через; 
3) коли [о], [є] вставні або випадні: земля – земель, 

казка – казок, вітер – вітру. 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

В українській мові при утворенні й зміні слів у корені 
може відбуватися чергування приголосних, тобто заміна 
одних звуків іншими. 
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Чергуються: 
г-ж-з – дорога, дорожний, при дорозі; 
к-ч-ц – око, очі, на оці; 
х-ш-с – муха, мушка, на мусі; 
д-дж – ходити, ходжу; 
т-ч – летіти, лечу. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 352. Спишіть уривок з оповідання «Перший 
терикон». Підкресліть слова, у яких відбувається 
чергування голосних та приголосних звуків. Усно 
обґрунтуйте вивчені орфограми. 

Було це багато років тому назад. Цими цілинними землями, 
луками та гаями на берегах річки Кам’янки володів Карачан… Мало 
було Карачану того, що в степах випасалися тисячні отари його 
овець, у Крим та на Дон ходили чумацькі валки по сіль та рибу. 
Хотілося йому багатіти та багатіти. Довідався він, що саме в цих 
місцях під землею захований горючий чорний камінь і продати той 
камінь можна заводчикам-солеварам… Крихкий камінь – вугілля 
виносили кошиками, мішками, а породу висипали в низинах та 
балках. Заманив Карачан до тієї нори багатьох бідаків, які раді були 
шматкові хліба. (П.Байдебура) 

 
 353. Доберіть спільнокореневі слова до поданих, 

з’ясуйте випадки чергування. Підкресліть 
олівцем орфограми. 

Воля, рука, гонити, муха, дерти, робота, Ольга, ломив, око, друг, 
пекти, радості, стелити, річка, осінь, прикрасити, наука, літати, 
схопити, корінь, птах, плести, повага, вухо, берегти, трапиться. 
 

 354. Розподільна вправа. Прочитайте слова. 
Запишіть їх у дві колонки, розподіливши так: 1) 
слова, у яких відбувається чергування голосних; 
2) слова, у яких відбувається чергування 
приголосних. 

Пекти – вип…кати, кожух – у кожу...і, котити – к..тати, берег – 
узбере...я, нести – н…сити, клонити – кл...нятись, свекруха – 
свекру...ин, мести – зам...тати, брести – бр…дити, гонити – г...няти, 
деру – зад…рати, воля – в...льний, жінка – жін....ин, нога – но...і, рух – 
у ру...і. 
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 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 355. Відгадайте загадки. Змініть слова-відповіді 
або доберіть до них спільнокореневі так, щоб 
відбулося чергування голосного в корені 
слова. Якщо не зможете знайти розгадки до 
загадок, то скористайтеся довідкою. 

*Сопе, хропе, чхає, сюди-туди зазирає; 
На морозі замерзає, бо одежини не має.   
 У щуки зовсім їх немає, 
А білий гриб одну лише має. 
*Курчатко – дві; а що з трьома? 
Нехай кмітливий відгадає! 
А чорний жук їх має шість... 
Що це таке – хто відповість?   
*Сам у церкві не буває, 
А інших туди закликає.  
ДОВІДКА: ніс, ноги, дзвін. 

 

 356. До поданих слів доберіть спільнокореневі 
або форми слів із чергуванням приголосних. 
Запишіть слова парами, з трьома дібраними 
словами складіть речення. 

Товариш, кравець, книга, вік, книга, ткач, муха, сніг, горох, віск, 
поріг, колихати, в’язати, носити, їздити, пшениця, Запоріжжя, тривога, 
луг. 

 

 ЛІНГВІСТИЧНА ГРА 

 357. Гра «Хто більше?» 
Варіант І 
До слів летіти і плести добираються спільнокореневі слова. Чи 

відбувається чергування звуків? 
Варіант ІІ 
До слів гонити, могти добираються спільнокореневі слова. Чи 

відбувається чергування звуків? 
 

 

ВИВЧІТЬ! 

Зміни приголосних при творенні слів 

При творенні прикметників за допомогою суфіксів -
ськ(ий) та іменників за допомогою суфікса -ств(о)деякі 
приголосні змінюються, змінюючи й самі суфікси: 
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г, з, ж + -ськ(ий), -ств(о) змінюються на -зьк(ий), -
зтв(о): Прага – празький,  убогий – убозтво, Кавказ – 
кавказький, Париж – паризький, Харцизьк  – харцизький; 

к, ц, ч + -ськ(ий), -ств(о) змінюються на -цьк(ий), -
цтв(о): пророк – пророцький, молодець – молодецтво, 
юнак – юнацький – юнацтво, Донецьк – донецький; 

х, с, ш + -ськ(ий), -ств(о) змінюються на -ськ(ий), -
ств(о): чех – чеський, волох – волоський, Полісся – 
поліський, товариш – товариство, Сиваш – сиваський, 
Волноваха – волноваський. 

У частині слів іншомовного походження зміна 
приголосних перед суфіксом -ськ- не 
відбувається: Бангкок – бангкокський, баск – баскський, 
Ірак – іракський, казах – казахський, Ла-Манш – ла-
маншський, Мекка – меккський, тюрк – тюркський, Нью-
Йорк – нью-йоркський, герцог – герцогський. 

Усі інші кінцеві приголосні основи при додаванні 
суфіксів -ськ(ий), -ств(о) залишаються без змін: Обухів – 
обухівський, Канада – канадський, Крим – кримський, 
богатир – богатирський, студент – студентство, 
турист – туристський. 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Суфікс -к- в кінці твірної основи при творенні 

прикметників за допомогою суфікса -ськ(ий) випадає. 

НАПРИКЛАД: Камчатка – камчатський, Чукотка – 

чукотський. 
 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 358. Лінгвоестафета  
І група – утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. 
Сиваш, Запоріжжя, Збараж, Галич, чех, казах, Овруч. 
ІІ група – утворіть іменники за допомогою суфікса -ств-. 
Козак, жінка, чумак, птах, товариш, парубок, ткач.  

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 359. Відредагуйте речення. 
1. Харцизський технікум оголошує набір студентів. 
2. Уже майже дозріли волохські горіхи. 
3. Хлопця вразило убогство, що проступало з усіх щілин. 
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4. Акціонерні товаришства набули значної популярності завдяки 
своїм позитивним рисам. 

5. Грицько Бойко був родом з Волновахського району. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 360. «Кодування» 
1 – буквосполучення -ськ-, 
2 – буквосполучення -цьк-, 
3 – буквосполучення -зьк-, 
4 – буквосполучення -ств-, 
5 – буквосполучення -цтв-, 
6 – буквосполучення -зтв-. 

Прага – пра…ий, студент – студент…ий, латиш – лати…ий, читач 
– чита…ий, юнак – юна…о, агент – агент…о, дивак – дива…о, убогий 
– убо…о. 
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§23. СКЛАДНІ І СКЛАДНОСКОРОЧЕНІ СЛОВА. ДЕФІС У 

СКЛАДНИХ СЛОВАХ. СПОЛУЧНІ ГОЛОСНІ Е, О В СКЛАДНИХ 

СЛОВАХ.  ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ ПІВ-, НАПІВ-, ПОЛУ-. ВИМОВА 

І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ З- (ЗІ-, С-), РОЗ-, БЕЗ-, ПРЕ-, ПРИ-, 
ПРІ 

 

 

Із простих слів утворені складні, 
В них може бути дві і три частини, 
Між ними можна вставить букву і, 
А можна о та е – єднати голосними. 
 

 

 

 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Які слова називаються складними? 
 Скільки коренів може мати слово? 
 Як ці корені з’єднані? 

 

 

ПОВТОРІТЬ! 

Складними (рос. сложными) називають слова, які 
мають два або більше коренів. НАПРИКЛАД: падолист. 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 361. Прочитайте вірш Д. Білоуса. Придумайте і 
запишіть заголовок. Випишіть із тексту складні 
слова. Поясніть їх правопис. 

Лиш у кіно сходили ми – 
І хто б подумать міг? – 
Був дворик жовтим килимом 
І раптом – білий сніг. 
Ішли в кіно – був вітру свист, 
Багряно-жовтий сад. 
Ішли туди – був падолист, 
А вийшли – снігопад. 
Від снігу очі мружимо, 
Весь світ у сизій млі. 

В повітрі біле круживо 
Від неба до землі. 
Йдемо – уже не вітру свист, 
А тихий білий сад. 
Ішли в кіно – був падолист, 
А вийшли – снігопад. 
Згадайте, мислячи логічно, 
Ще кілька інших слів, 
Утворених аналогічно 
До поданих зразків. 

 



 

219 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Сполучні голосні в складних словах» 

Основи складних слів можуть з'єднуватися за 
допомогою сполучних звуків [о], [е]. На письмі ці звуки 
позначаємо літерами о, е, є.  

Сполучний голосний [о] вживається у складних 
словах, якщо перша частина cклaднoгo слова утворена від 
прикметника і закінчується на твердий приголосний: 
чорногуз, ясноокий, рудоволосий.  

Якщо основа прикметника закінчується на м'який 
приголосний, то перед літерою о пишемо ь: синьоокий, 
давньоруський, середньовіччя, пізньоцвіт.  

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Складноскорочені (рос. сложносокращённые) слова – 
це такі слова, які утворюються поєднанням не повних 
основ або коренів, а їхніх початкових частин (складів, букв, 
звуків). Складноскорочені слова творяться: 
 від початкових частин кожного твірного слова: юннат; 
 від частини основи та цілого слова: медпрацівник; 
 від початкових звуків твірних слів: МНС (Міністерство 

надзвичайних ситуацій); 
 від початкових букв твірних слів: 

ДНР (Донецька Народна Республіка). 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 362. Перепишіть, уставляючи на місці крапок 
пропущені літери. Позначте в словах орфограму 
«Літери о, е, є у складних словах». Обґрунтуйте 
написання складних слів.  

Пар .. плав, земл .. мір, ліс .. степ, стал .. вар, нафт .. провід, піш 
.. хід, місяц .. хід, каш .. вар, верб .. ліз, чорн .. зем, житт .. пис, бур .. 
вій.  
 

 363. Від поданих складноскорочених слів 
доберіть сполучення слів, від яких вони 
утворилися, і запишіть їх. 

Донбас, Кузбас, стінгазета, АТС, ЗОШ, філфак, ДонНУ, ДонНТУ, 
медінститут. 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Складні слова можуть писатися разом або через 
дефіс. 

Разом пишуться: 
1) складні слова, утворені від словосполучень: 

чотирикутний (чотири кути); 
2) слова з першою частиною авіа-, авто-, аеро-, аудіо-, 

відео-, гідро-, електро-, кіно-, мікро-, макро-, мото-, 
радіо-, теле-, фото-: відеоплеєр. 

Через дефіс пишуться: 
1) складні слова, між частинами яких можна поставити 

сполучник і: дерев’яно-бетонний; 
2) складні слова, утворені повторенням тих самих, 

синонімічних або антонімічних слів: тихо-тихо, 
тишком-нишком. 

Якщо те саме слово повторюється в різних відмінках, 
то таке сполучення пишеться окремо: очі в очі. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 364. Запишіть слова в два стовпчики: а) ті, що 
пишуться разом; б) ті, що пишуться через дефіс. 

Цетрально/міський, бронхо/скопія, високо/інтелектуальний, 
чорно/жовтий, чорно/зем, лірико/комічний, ліро/подібний, диван/ліжко, 
залізо/бетонний, гірничо/будівник, гірничо/металургійний, 
вугільно/чорний, вугле/вантаження. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 365. Прочитайте казку, яку склав Андрійко, а 
потім коментар редактора до неї. Допоможіть 
редакторові. Знайдіть у тексті фразеологізм, 
поясніть його. 

Недогода (казка) 

Сонце хотіло догодити всім. Якось почуло воно, що мороплавці 
скаржаться: мовляв, так мало вони встигають пропливти за день. І 
встало рано-ранесенько. Але були незадоволені шахтарі: учора вони 
працювали до півночі й сьогодні хотіли відпочити. Тоді наступного 
дня сонце зійшло під обід. Тепер хлібо-роб став нарікати: «Коли я 
обсіюся, якщо того дня як кіт наплакав?» 
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Бачить сонце, що, як не годи, ніколи всім не догодиш. І стало 
сходити вчасно – ні на хвилину раніше, ні на хвилину пізніше. 

Редактор 

Андрійко склав казку, але він не знав правил написання складних 
слів, тому припустився деяких помилок. Виправте їх і усно 
поясніть орфограми в складних словах. 
 

 366. Напишіть казку про те, як дощ хотів усім 
догодити, використовуючи складні слова. 

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «написання слів із ПІВ-, НАПІВ-, ПОЛУ» 

Слова з пів-, напів-, полу- пишуться разом: піввідра, 
півгодини, півкуля, напівм’який, полудень. 

Якщо слово починається буквами я, ю, є, ї, після пів- 
слід ставити апостроф: пів’яблука, пів’юрти. 

Із власними назвами пів- пишеться через дефіс: пів-
Європи, пів-Горлівки. 

Орфограма «Букви З, С у префіксі З- (С-)» 

Найчастіше на письмі префікс з- передається буквою 
з незалежно від вимови. НАПРИКЛАД: зжовкнути, 
зчистити. 

Префікс з- переходить в с- лише перед глухими 
приголосними к, п, т, ф, х: сказати, списати.  

У тих випадках, коли корінь слова починається 
сполученням приголосних звуків і вимова важка, 
вживається префікс зі-: зібрати. 

 

 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!  

 367. Подумайте й поясніть, чому в одному випадку 
в префіксі пишемо букву з, а в другому – с. 

Спекти, розпекти.  
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 368. Складіть усно зі словами (вправа 367) 
речення. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 369. Спишіть речення, розкриваючи дужки. 
Поясніть правопис. 

1. Лиха іскра все з(с)палить і сама з(с)гасне. (УНТ) 2. На вулицях 
теж з(с)палахнули ліхтарі. (А. Кислій) 3. Після дощу з(с)робилось свіжо. 
(Г.Тютюнник) 4. Стежка з(с)бігла по кам`яному з(с)хилу. (Т.Масенко)  
5. На дворі з(с)хопивсь страшний вітер. (Р.Іваничук) 
 

 370. Подані слова запишіть  у два стовпчики: І – з 
префіксом з-; ІІ – з префіксом  с-. 

Пекти, творити, косити, гріти, хвалити, топити, мести, брати, 
горнути, шити, гнути, летіти, садити, рівняти, планувати, єднати, 
фотографувати. 
 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Орфограма «Правопис префіксів РОЗ-, БЕЗ-» 

В українській мові префікси роз-, без- завжди пишемо 
з буквою з: розповідь, безжурно, безпечно.  

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Для полегшення вимови при збігу кількох приголосних 
префікс роз- уживається з голосним [і]: розібрати, 
розіспатися. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 371. Спишіть, вставляючи  пропущені букви. 
Виділіть префікси і поясніть їх правопис. 

1. На бе…людному березі моря одинока хатина стоїть. (Леся 

Українка) 2. Ро…рослись тополі, ро…зеленілись. (О.Гончар) 3. Пісня 
ро…ворушила мертвий спокій монастиря. (І.Нечуй-Левицький) 4. Ось 
там, в тінистих алеях саду, ми і …починемо. (Т.Масенко) 5. Синє небо 
ро…горнуло своє бе…крає поле. (М.Коцюбинський) 6. У ро..чинене 
вікно пливуть медові пахощі ро…квітлих акацій. (П.Колесник) 7. В 
бе…владно ро…сипаних хмарах засяяла веселка. (А.Хижняк)   
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372. Перекладіть словосполучення і запишіть. 
Сорвать с дерева, рассматривать картину, стереть с доски, 

сказать неправду, разбить чашку, бессонная ночь, расцветёт сирень, 
рассказать историю, срезать розу, сложить портфель. 
 

 373. Запишіть 5 прислів`їв (приказок) з 
орфограмами:  «Букви з, с у префіксі з-(с-); 
«Правопис префіксів роз-, без-». 

 

 374. Пригадайте, як вимовляються ненаголошені  
голосні. Наведіть приклади префіксів з 
ненаголошеними голосними.  

 

 

ВИВЧІТЬ! 

Орфограма «Правопис префіксів ПРЕ- ПРИ-, ПРІ-» 

Префікс пре- вживається переважно для означення 
найвищої якості (можна замінити словом дуже): премилий, 
пречудово, прегустий. 

Префікс при- вживається для означення приєднання, 
наближення, неповноти  дії або ознаки тощо: приміський, 
приземлитися, прилягти. 

Префікс прі-  пишемо лише в трьох словах: прізвище, 
прізвисько, прірва. 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 375. Поясніть, чому в першій групі слів у префіксі 
пишемо букву е, а в другій и. Складіть зі словами 
речення.   

1. Предобрий, прекрасний, премудрий. 
2. Приморське, прикрити, приклеїти. 

 

 376. Запишіть слова в три колонки залежно від 
значення: а) наближення, приєднання; б) 
знаходження біля чогось; в) найвища якість. 

Прибути, презлий, прив`ялити, приземлитися, прикордонний, 
причаїтися, прибулець, присолити, прихилитися, пресмішний, 
пригорнути, прикласти, приписати, пречервоний, приспати. 
 

 377. Спишіть речення, вставляючи пропущені 
букви. Поясніть правопис. 

1.Стрілами шугали ластівки, і взагалі було пр…красно. 
(О.Донченко) 2. Картина пр…кувала до себе очі перших глядачів, 
критиків. (О.Копиленко) 3. Пахло рибою і пр…в`ялими квітами. 
(Ю.Збанацький) 4. Шумів густий-пр…густий ліс. (Ю.Яновський) 5. Кухарів 
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багато, зате каша пр…горіла. (Нар. творчість) 6. Ліс пр…брався в іній 
та ожеледь. (Г.Тютюнник) 7. До нас понаходили шофери, 
попр…бавилося кілька місцевих мисливців. (Остап Вишня) 
 

 378. Спишіть слова, вставляючи пропущену 
букву е, и, або і. Поясніть написання. 

Пр…смачні, пр…шити, пр…звище, пр…в`язати, пр…рва, 
пр…близитися, пр…гіркий, пр…звисько, пр…горіти, пр…вітати, 
пр…дорого, пр…здоровий, пр…морожений, пр…гірок.  
 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 379. Попрацюйте в парах. Складіть кожен 
словниковий диктант (12 слів) на вивчену 
орфограму «Правопис префіксів пре-, при-, прі-». 
Продиктуйте один одному дібрані слова. 
Перевірте правильність написання.  

 

 ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ! 

 380. Перекладіть речення. Поясніть орфограми.  
1. Раскрылись почки на деревьях. (К.Ушинський) 2. Присмирели 

деревья. (Б.Тимофєєв) 3. Дети и взрослые разводят костры в лесу и 
забывают их затушить. (І.Балбишев) 4. Солнце ласково пригревало 
землю. (І.Соколов-Микитов) 5. Цветные полосы тонких облаков 
растворились в ровном пламени рассвета. (В.Крапивін) 6.Настоящая 
весна приходит в середине марта. (І.Соколов-Микитов) 7. На кустах и 
деревьях распевали птицы. (Г.Скребицький) 
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КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Літеру з треба писати в кожному слові рядка: 
а) добути, садити, топтати; 
б) кроїти, псувати, клеїти; 
в) літати, різати, бити. 

2. Літеру з треба писати в кожному слові рядка:  
 а) ро…трощити, ро…поділ,  …томлений; 
 б) ро…чин, ро…копки, ро…колоти; 
 в) бе…коштовний, бе…карний, …тягнути. 

3. Правильно написано всі слова в рядку: 
 а) прірва, приказка, преслів`я; 
 б) прикраса, прекрасна, прізвище; 
 в) прізвисько, прекрашений, прилягти . 

 4. Префікс зі- можна додати до кожного слова рядка: 
а) рвати, худнути, тримати;   
б) тліти, фотографувати, кроїти; 
в) в`янути, стрибнути, грати . 

5. Літеру е треба писати в кожному слові в рядку: 
а) пр…бережний, пр…жалібний, пр…чистий;  
б) пр…великий, пр…поганий, пр…багатий;  
в) пр…злий, пр…важкий, пр…вокзальний. 

6. Літеру и треба писати в кожному слові рядка: 
а) пр…кордонник, пр…ручити, пр…голубити; 
б) пр…мудрість, пр…святий, пр…довгий; 
в) пр…білений, пр…важливий, пр…вражий.  

7.  Правильно написано всі слова в рядку: 
а) пригубити, премудрий, пресмалений; 
б) прескромний, прив`язати, пригода; 
в) придбати, присмачно, приборкати. 

8. Правильно дібрано слова на орфограму «Правопис 
префіксів пре-, при-, прі-»: 
а) привіт, пригода, причина; 
б) природа, престол, призирство; 
в) притримати, прежорстоко, приазовський. 

9. Установіть співвідношення: 
1. з            а) брати, рвати, м`яти; 
2. с            б) казати, формувати, тиснути; 
3. зі   в) вести, мести, чистити. 

10. Установіть співвідношення: 
1. збільшена якість;          а) прикрити; 
2. неповнота дії;  б) прибити; 
3.  приєднання.  в) прездоровий. 
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11. Словотвір – це: 
а) творення граматичних форм слова; 
б) розділ мовознавства, що вивчає способи творення 

слів; 
в) розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад 

мови. 
12. Словотворення – це: 

а) зміна форми одного й того самого слова; 
б) відмінювання слова; 
в) розбір слова за будовою; 
г) процес утворення слова. 

13. При творенні прикметників із суфіксом -ств- кінцеві 
звуки основи змінюються так: 
а) г + -ств-    -ств-, к + -ств-    -зтв-, х + -ств-   -цтв- ; 
б) г + -ств-    -цтв-, к + -ств-   -ств-, х + -ств-   -зтв-; 
в) г + -ств-    -зтв-, к  + -ств-   -цтв-, х + -ств-   -ств-. 

14. При творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ- 
кінцеві звуки основи змінюються так: 
к) ч  + -ськ-    -цьк-, ж + -ськ-    -зьк-, ш + -ськ-   -ськ-, 
л) ч + -ськ-    -ськ-, ж + -ськ-    -цьк-, ш + -ськ-   -зьк-, 
м) ч + -ськ-     -зьк- , ж + -ськ-    -ськ- , ш  + -ськ-    -цьк-. 

15. Позначте слово, у якому на місці пропуску пишеться 
чч:  
а) Сум..ина, 
б) Доне..ина, 
в) Миколаїв..ина. 
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§24. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГАДАЙТЕ! 

 Що таке «синтаксис»?  
 Що таке «пунктуація»? 
 Що таке словосполучення? 
 Що таке речення? 
 Які члени речення становлять граматичну основу? 
 Які члени речення відіграють найважливішу роль у 

вираженні думки? 
 Які члени речення є головними? 
 Які члени речення вважаються другорядними? 
 Що вивчають фонетика, графіка, орфоепія, 

орфографія?  
 Що ви знаєте про голосні і приголосні звуки?  
 За допомогою чого творяться голосні та приголосні 

звуки?  
 Скільки в українській мові букв, а скільки звуків? 
 Що таке фонетична транскрипція? 
 Які букви можуть передаватися двома звуками?  
 Що таке чергування звуків? 
 За яких умов відбувається чергування голосних звуків? 
 За яких умов відбувається чергування приголосних 

звуків? 
 Коли звуки [ж], [ч], [ш], [г], [к], [х] бувають 

пом’якшеними? 
 Що таке лексичне значення слова? 
 Що таке синоніми? 
 Що таке антоніми? 
 Чим омоніми відрізняються від багатозначних слів? 
 Що таке фразеологічний зворот? 
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 Що таке словотвір? 
 Що таке основа слова? 
 Що таке корінь? 
 Які слова називають спорідненими? 
 Яка функція закінчення? 
 Що таке суфікс? 

 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 381. Прочитайте виразно текст, правильно 
інтонуючи речення. 

Мамо, я знаю, чого мені тоді, давно-давно смутилося. Мені не 
вистачало казки. Казки степових квітів. А вона ж бриніла в мені, 
п’янила мене. Безслівна, вона ходила круг мене. А я не міг сказати її. 
З того плакав, мамо.  

Виходьте ж, квіти, на люди!         
Виходь, Хрещатий Барвінку, нев’янучий 

лавре наш! То щастя, що ти безсмертний, – ні 
спека, ні вітер, ні люта стужа не в’ялять тебе. 
Недарма ж ти скрашаєш і русі дівочі голівки на 
весіллях, і могили суворих мужів, що твердо і 
прямо ходили по землі.  

Виходь, Горицвіте! Люди, вклонітесь йому! Він милує вам око і 
гоїть ваші болі...  

Чебере-чебрече! Непоказний квіте наш! Твої пахощі аж на весь 
світ стали, оповили духмяно планету – хай знає світ про наш 
безсмертний степ.  

(А.Косматенко) 
 

 382. Перепишіть текст (вправа 381). Знайдіть і 
позначте в ньому звертання. Поясніть розділові 
знаки при звертанні. 

 

 383. Назвіть спонукальні речення (вправа 381). 
 

 384. Доповніть речення, користуючись словами з 
довідки. Підкресліть підмети, присудки й 
додатки. З’ясуйте відмінки іменників. 

1. Виорав чоловік (що?) ... . 2. Посіяв на полі (що?) ... . 3. Виріс 
він славний і вкрився (чим?) ... 4. Сонечко світило (на що?) ... 
тепленько, хмарка кропила (чим?) .... 5. (Кому?) ... з того було так 
любо, як часом (кому?) ... , коли мати вмиє (кого?) ... та ще й поцілує.  

ДОВІДКА: дощик, льон, дитина, поле, цвіт, вона. 
  



 

229 

 385. Перепишіть, вставляючи на місці крапок 
пропущені букви. Визначте й підкресліть усі 
члени речень. Зробіть синтаксичний розбір 
речень. 

Над в...сняним полем буйний віт...р віє. Молодий хазяїн вранці 
пш...ниченьку сіє. Виорю над річкою я ниву ш...рокую та посію хмелю 
в...сокого. Скоро назбираю меду соло...кого та зб...ру родину 
в...ликую. 
 

 386. Прочитайте виразно текст, правильно 
інтонуючи речення. Поясніть заголовок тексту. 
Перепишіть текст. Знайдіть у тексті окличні 
речення. Знайдіть у тексті звертання. Поясніть 
вживання розділових знаків при звертанні. 
Підкресліть однорідні члени речення. На які 
питання вони відповідають?   

Рідна земля 

Рідний краю! Дорога серцю земля наша. Безмежні степи, зелені 
ліси й доли, високі і блакитні небеса! Хіба є що на світі краще за це 
довкілля ? Хіба є що на світі дорожче за Вітчизну?  

  Рідний дім, гостинна ласкава оселя. Тут ти народився, вперше 
побачив світ, уперше ступив крок.  

А за порогом відкрився чарівний світ. Коло вікна ростуть мальви, 
соняшник, вишня.  

Ти розумієш, що це – твоя Батьківщина!  
Від батьківського порога вона бере свій початок. 

 (С.Плачинда) 
 

 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 

 387. Гра «Хто швидше»  

I. Хто більше і швидше добере однорідних членів речення? 
1-а  група: Мати (яка?) рідна, … 
Літо (яке?) безхмарне, … 
2-а група: Поле (яке?) футбольне, … 
Кавун (який?) солодкий, ... 
ІІ.Поставте слова у кличному відмінку. 
1-а  група: учень, земля, Микола, друг. 
2-а група:  козак, радість, світ, людина.  
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 388. Визначте кількість букв і кількість звуків у 
словах. Зробіть фонетичну транскрипцію 
виділених слів. 

Сьогодні, правильно, високорозвинутий, дзвінкий, щелепа, 
дзижчати, завдання, сільськогосподарський, кількакілометровий, 
щука. 
 

 389. Запишіть текст, підкресліть м’які  та 

пом’якшені приголосні. Запишіть фонетичну 

транскрипцію першого речення. 

Є у вас друг, якого замінити не може ніхто. Це мати. Її ніжність, 

ласка прикрашають вам життя. Ніжна турбота не 

здається матері важкою, коли це потрібно її 

дитині. 

Згадайте, як часто ви бачили свою маму 
стомленою. Але вона намагалася зробити для 
вас щось хороше, приємне. Ваші матері 
працюють, і кожна дитина повинна допомагати 
своїй мамі, а діло завжди знайдеться роботящим 
рукам. 
 

 390. Випишіть у три колонки: 
1) слова, у яких звуків і букв порівну; 
2) слова, у яких звуків менше, ніж букв; 
3) слова, у яких звуків більше, ніж букв. 

Явір, огороджений, опоряджую, ходжу, мряка, гребінь, щедрий, 
малюк, юрба, динька, знаємо, оцінювати, безкраїй, сяють. 

*Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. Якщо 
ви правильно розставили слова, то з цих букв, виписаних 
підряд, складеться народне прислів’я. Запишіть його. 

 

 391. Спишіть вірш, розкриваючи дужки. 
(У, в)чись, дитино, бо (в, у)читися треба!  
(У, в)чися, голубко, бо розум не спить, 
Хай серце (і, й) воля, (і, й ) дух росте (у, в) силу, 
Хай книжка розкрита любові навчить! 
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 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ) 
 

392. Об’єднайтеся в групи. Виконайте завдання. 
І група: подані слова запишіть фонетичною 
транскрипцією, визначте кількість букв і звуків. 
Яструб, сьомий, дзвінок, щільний. 
ІІ група: із поданих слів виберіть і підкресліть ті 
слова, у яких букви я, ю, є позначають два звуки. 

Юний, люд, єнот, синє, армія, сяйво, мільярд, ллє, ряд, ясен, 
мужнє, в’юн, воїн, юнга, переляк, їду. 
 

 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 393. До кожного словосполучення доберіть 
антонімічне, враховуючи  багатозначність 
слова свіжий,  запишіть: 

свіжа газета 
свіжий хліб 
свіжа сорочка 

 

 394. Складіть по два речення з даними 
словами, так щоб ці слова були омонімами, і 
запишіть їх. 

Край, ніс. 
 

 395. Випишіть сполучення слів, ужитих у 
переносному значенні. Складіть і запишіть із 
виписаними сполученнями речення. 

Крилатий птах, крилатий вислів, дитина плаче, зима плаче, 
корінь дерева, корінь життя, солодкий чай, солодке життя. 
 

 396. Виправте лексичні помилки, прокоментуйте 
їх. 

Я  відчинила  журнал  і  почала  читати.  Лікар  лічив  хвору  
бабусю. Ластів’яча отара  знялася  й  полетіла. Інколи я варю 
сніданок. Я  рахую,  ти  правий. 
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 397. Перекладіть текст. Поясніть значення 

фразеологізму де раки зимують. 

Почему мы так говорим? 

Иногда говорят: «Уж он покажет, где раки 
зимуют». Где же зимуют раки? 

С наступлением холодов большинство живых 
существ, населяющих водоёмы, прячутся на дно. 

Прячутся и раки. В твёрдых берегах озера или 
реки осенью самки речных раков роют норки. В них 
сидят они всю холодную пору года.  

Раки-самцы собираются в большом количестве в 
глубоких ямах на дне водоёмов. Недоступность мест зимовки раков 
послужила причиной возникновения поговорки. 

(З журналу) 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

 
 

 ЛІНГВІСТИЧНА ГРА 

 398. Гра «Відгадай частину слова». 
*Я житель підземний лісів і полів 
та спільна частина споріднених слів. 

*Я стану перед коренем, я ніби голова 
І залюбки утворюю нові й нові слова. 
*Слова я не утворюю, наприкінці стою, 
І змінюватись дуже я, повірите, люблю!  

*Хоч за коренем позаду, в мене теж значна посада, 
Я без зайвої розмови утворю новеньке слово. 
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 ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ! 

 399. Спишіть. Доберіть до тексту заголовок. 
Виділені слова розберіть за будовою. 

У сонячному сяйві простяглися безкраї пшениці та жита. 
Зелений килим починався від шляху, вигинався на пагорбах, спадав 
у вибалки й знову рівно слався аж до обрію. А там, у голубому 
мареві, мигтіли березові переліски й дубові гаї. Вийшовши з берегів, 
розтопленим сріблом у далечині виблискував Удай... З вишини 
сипав безперервну пісню жайворонок.  

(О.Десняк) 
 

 400. Спишіть речення, ставлячи слова, що в 
дужках, у потрібній формі. Підкресліть букви, які 
позначають звуки, що чергуються. 

1. Парубок, постоявши біля (кінь), підійшов знову до (віз). 
2. Людмилі стало до (біль) жаль хлопця. 3. У (кімнатка) було тихо й 
темнувато. 4. Кіт скоса поглядав на пташок, які про щось безтурботно 
цвірінькали у (стріха). 5. У кожному (рух) вбачалося щось вороже. 

(З тв. В.Винниченка) 
 

 401. Спишіть, змінивши подані слова так, щоб у 
них відбувалися чергування. 

Котити, мести, летіти, чекати, допомогти, школа, друг, шостий, 
сім, вухо, горіх. 
 

 402. Від поданих іменників утворіть прикметники, 
використовуючи суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк-. 
Поясніть правопис новоутворених слів. 

Француз, козак, ткач, чех, калмик, Рига, Сиваш, викладач, Волга, 
Запоріжжя, кріпак, турок, брат. 
 

 403. Подані слова запишіть у два стовпчики: а) зі 
вставленою буквою с; б) зі вставленою буквою 
з. Якщо ви правильно виконали завдання, з 
останніх букв записаних слів складеться 
прислів’я. 

..творив, ро..гін, бе..барвне,  ..ховали, ро..сип, ..сипані, ..плющ, 
..тьмяніле, вро..кид, ..постеріг, ро..кис, ..хвильовано, ро…порядок, 
..хил, ..поруджено, ..лякано, вро..тіч, ..фотографував, ..хвалили, 
..чистили, ..шиєш. 
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 404. Прочитайте речення. Спишіть, вставляючи 
букви з або с у префіксах та пропущені розділові 
знаки. 

1. Навесні тут ро…ливається вода зеленіють ро…виваються 
дерева. 2. ..пливе в пам’яті багато ро…повідей про те що на цьому 
місці ..поконвіку плуги виорюють козацькі могили. 3. Навколо 
ро..ляглася тиша тільки іноді шелесне самотній листочок на гілці. 4. 
За ним ..пинилася молодиця з кошиком з якого виглядав ..турбований 
гусак. 5. Після нашої ро…мови Миколка Коструба ожив і ..нову став 
..хожий сам на себе.  

(З тв. Є.Гуцала) 
 

 405. Спишіть речення, вставляючи букви е, и, і в 
префіксах. 

1. Пр. .чудесно, пр..чудово розцвітай же, слово! (П.Тичина)  
2. Пр..слухаючись до світу, їжачиха зупинилась, повела головою, 

а далі п..р..бігла вулицю, зашаруділа в бур’яні й п..р..бралася в наш 
город.  

3. Ми всі пр..тихли й почули, як сумують крила вітряка.  
4. Це пр..звисько пр..стало до коняки одразу.  
5. Дощ пр..бив пр..дорожній пил. (з творів М. Стельмаха) 

 

 406. Перепишіть, вставляючи пропущені літери. 
Закінчення прикметників виділіть рамкою. 3 
двома словосполученнями (на вибір) усно 
складіть речення. 

Щир… слово, у щир..й душі; мудр..ми прислів’ями; мудр..й 
приказці; за широк..ми полями; за дрімуч..ми лісами; на широк..й 
дорозі; у глибок..й річці; глибок…ми морями. 
 

 

КОНТРОЛЬНО-

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

 1. Укажіть, у якому рядку є тільки словосполучення: 
а) зимовий сон; бачить сни; спить міцно; 
б) зима настала; прийшла несподівано; зустріли радісно; 
в) міцний мороз; вітри і вітренята; пильно придивлялися; 
г) блискучий сніг; над деревами; прощалися з сумом. 

2. Яке визначення поняття словозміна є правильним? 
а) утворення слів за допомогою префіксів; 
б) утворення слів за допомогою суфіксів; 
в) утворення спільнокореневих слів; 
г) утворення форм слова. 

3. Укажіть речення, у якому є всі другорядні члени: 
а) Сонце золотило далекі пагорби. 
б) Верхівки сосен у лісі світилися сонячним багрянцем. 
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в) Рідні пісні навіювали спомини. 
г) Змалку треба шанувати рідну мову, народну пісню. 

4. Позначте словосполучення, у якому допущено лексичну 
помилку: 
а) відносини між батьками й дітьми;  
б) варто запам’ятати; 
в) шанувати старших;  
г) чоловік богатирської сили. 

5. У реченні Глянуло сонце, і краплини на воді заіскрилися. 
(В.Канівець) … 
а) є лише одна граматична основа; 
б) обидві частини є двоскладними простими реченнями 

(мають обидва головні члени); 
в) одна частина є односкладним реченням, друга – 

двоскладним. 
6. Знайдіть слово з однаковою кількістю букв і звуків: 

а) радіють; б) бджола; в) зілля; г) кінь. 
7. Знайдіть слово, у якому буквосполучення дж позначає 

два звуки:  
а) бджоли; б) переджнивний; в) ходжу; г) джміль. 

8. Знайдіть слово, у якому ненаголошений е перевіряється 
наголосом: 
а) левада; б) зерно; в) леміш; г) шелест. 

9. Знайдіть слово, у якому ненаголошений е не можна 
перевірити наголосом: 
а) весна; б) межа; в) сестра; г) медаль. 

10. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення є 
омонімічними: 
а) вода з ключа – журавлиний ключ – ключ від дверей; 
б) співає завірюха – співає дівчина – співає сопілка; 
в) вити гніздо – вити на місяць – вити вовком; 
г) накреслити коло – знаходитися коло хати – велике 

коло. 
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