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Äîðîãi  øåñòèêëàñíèêè!
Ðàäі çóñòðі÷і ç âàìè íà ñòîðіíêàõ ïіäðó÷íèêà «Óêðàїíñüêà 

ìîâà». Öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ìè ïîìàíäðóєìî äî ÷àðіâíèõ 
êðàїâ Ëåêñèêîëîãії, Ôðàçåîëîãії, Ñëîâîòâîðó, Ìîðôîëîãії, 
çàçèðíåìî â íàé ïîòàєìíіøі ñõîâàíêè óêðàїíñüêîãî ñëîâà, ïіç-
íàєìî áàãàòî íîâîãî é êîðèñíîãî. Âàøі çóñèëëÿ îáîâ’ÿçêîâî 
óâіí÷àþòüñÿ óñïіõîì, âè ìàòèìåòå çàäîâîëåííÿ âіä óìіííÿ ãðà-
ìîòíî ïèñàòè òà êðàñíîìîâíî âèñëîâëþâàòèñü.

«Ïіäêîðåííÿ» êîæíîãî ïàðàãðàôà áàæàíî ðîçïî÷èíàòè çі 
âñòóïíîї âïðàâè – íåâåëèêîãî äîñëіäæåííÿ. Ïîòіì óâàæíî ïðî-
÷èòàéòå ïðàâèëî. Íàìàãàéòåñÿ éîãî îñìèñëèòè, ïåðåêàçàòè. 
Âіäêðèâøè äëÿ ñåáå ñóòü ìîâíîãî ÿâèùà, ìîæíà ðîçïî÷èíàòè 
âèêîíàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ òðåíóâàëüíèõ âïðàâ. Âîíè äîïîìî-
æóòü çàêðіïèòè îòðèìàíі çíàííÿ, à òàêîæ ðîçêàæóòü ïðî íà-
âêîëèøíіé ñâіò, ñòîñóíêè ìіæ ëþäüìè, іñòîðіþ òà êóëüòóðó.

Êîíêóðñíі çàâäàííÿ, öіêàâі іñòîðії, óñìіøêè, ðіçíîìàíіòíі 
ìîâëåííєâі ñèòóàöії òà îïîðíі ìàëþíêè çðîáëÿòü íàøó ïîäî-
ðîæ ñòåæêàìè ðіäíîї ìîâè æâàâîþ і çàõîïëþþ÷îþ. 

І íå çàáóâàéòå êîðèñòóâàòèñÿ ñëîâíèêàìè. Ó öèõ ñêàðáíè-
öÿõ äîáіðíèõ çåðåí-ñëіâ є âіäïîâіäі íà ðіçíîìàíіòíі çàïèòàííÿ: 
ùî îçíà÷àє ñëîâî, ÿê éîãî òðåáà ïèñàòè, íàãîëîøóâàòè òîùî. 
Áåç öüîãî íåìîæëèâî äîñêîíàëî îïàíóâàòè ìîâó. 

Îòîæ, äðóçі, âèðóøàéìî íàçóñòðі÷ íîâèì âіäêðèòòÿì! 

Õàé âàì ùàñòèòü!
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Âñòóï

 ПОМІРКУЙМО
Чому мову називають багатою скарбницею?
Чому українську мову називають солов’їною?
Чому треба знати і берегти рідну мову? 

ÌÅËÎÄІÉÍІ, ÑÅÐÄÅ×ÍІ ÑËÎÂÀ

Ñëіâ ó ìîâі ìіëüéîí, âèáèðàéòå íàéêðàùі,
Êîæíå ç íèõ, ëèø òîðêíè, – ÿê ñòðóíà âèãðàâà,
Çðîçóìіëі, âàãîìі é óñі âîíè íàøі –
Ìåëîäіéíі, äçâіíêі óêðàїíñüêі ñëîâà.

                                                                            Î. Ëóïіé

                     * * *

Õî÷åø ìîâè ïіçíàòè ñêàðáíèöþ, 
Ïðèїçäè ó Ïðèëóêè ìîї,
Òóò âîíà, ÿê âîäà-ñðіáëÿíèöÿ,
ßê ïðîçîðі äçâіíêі ðó÷àї.
І âèõîäèòü Íàòàëêà іç õàòè,
І âèíîñèòü âàì êóõîëü âîäè,
І òàêà â íåї ìîâà áàãàòà,
Õî÷ â ñëîâíèê її, ÷èñòó, ââåäè.

                                   Ë. Çàáàøòà

* * *

Îé ÿêà ÷óäîâà óêðàїíñüêà ìîâà!
Äå áåðåòüñÿ âñå öå, çâіäêіëÿ і ÿê?..
Є â íіé ëіñ-ëіñîê-ëіñî÷îê, ïóùà, ãàé, äіáðîâà,
Áіð, ïåðåëіñîê, ÷îðíîëіñ. Є іùå é áàéðàê.
І òàêà æ ðîçêіøíà і ãíó÷êà, ÿê ìðіÿ.
Ìîæíà «çâіäêіëÿ» і «çâіäêè», ìîæíà і «çâіäêіëü».
Є â íіé õóðäåëèöÿ, âіõîëà, çàâіÿ,
Çàâіðþõà, õóðòîâèíà, õóãà, çàìåòіëü.

                                                                         Î. Ïіäñóõà

* * *

Çàïàøíà, ñïіâó÷à, ãíó÷êà, ìèëîçâó÷íà, ñïîâíåíà ìóçèêè і 
êâіòêîâèõ ïàõîùіâ... Òàêèìè åïіòåòàìè ñóïðîâîäèòüñÿ âèçíàí-
íÿ óêðàїíñüêîї ìîâè (Î. Ãîí÷àð).

Óêðàїíêîþ ÿ íàðîäèëàñÿ. 
Ìàëþíîê Іðèíè Ìàëü÷åíêî 

(12 ðîêіâ)
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ЯК ЦЕ БУЛО
СЛОВА-ПОМИЛКИ

Чи знаєте ви, що в нашій мові є слова, які утворилися внаслідок 
помилки? Наприклад, слово індик. Так називають свійського птаха, заве-
зеного до нас із далеких країн ще у ХVІ столітті. Зважаючи на назву, птах 
мав би «завітати» до нас із Індії. Але ж ні, його завезено з... Америки, яку 
Христофор Колумб свого часу помилково назвав Індією. З помилковою 
назвою Америки пов’язане й слово індіанці – назва корінних жителів 
Америки (З посібника).

ТУРОК

Збирається мій знайомий
В далеку мандрівку.
Придбав собі в Туреччину
На тиждень путівку.
Костюм купив елегантний,
Вчить турецьку мову.
Уже знає, як звуть турки
Свиню і корову,
Як спитати по-турецьки,
Почім у них шуби,

Де купити мило й пасту,
Яка чистить зуби.
Голова тріщить у нього 
Від отих уроків...
Він, до речі, в Україні
Живе тридцять років.
Ходить всюди, як хазяїн,
Аж дверима гурка,
Хоча мову українську
Знає гірше турка.

                     П. Глазовий

НА ДОЗВІЛЛІ
ЗБЕРІТЬ ПРИСЛІВ’Я

Із розсипаних цеглинок-слів зберіть два сино німічних прислів’я.

УСМІХНІМОСЯ
– Миколо, виходь на вулицю!
– Не можу. У мене дуже суворий батько. Коли він робить мені домашнє 

зав д ання з української мови, я повинен стояти поруч.
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Лексикологія. 
Фразеологія

 Âè çíàòèìåòå:
ãðóïè ñëіâ çà çíà÷åííÿì, ïîõîäæåííÿì, óæèâàííÿì 

ó ìîâі.

 Âè âìіòèìåòå:
ðîçðіçíÿòè âëàñíå óêðàїíñüêі é çàïîçè÷åíі ñëîâà, 

çàãàëüíîâæèâàíі é ñòèëіñòè÷íî çàáàðâëåíі, çàñòàðіëі 
ñëîâà і íåîëîãіçìè, äіàëåêòèçìè, òåðìіíè, ïðîôåñіéíі 
ñëîâà;

òëóìà÷èòè çíà÷åííÿ ôðàçåîëîãіçìіâ; 
äîðå÷íî âèêîðèñòîâóâàòè â ìîâëåííі âèâ÷åíі ëåêñè÷íі 

çàñîáè;
êîðèñòóâàòèñÿ ñëîâíèêàìè.

Ñëîâà, ñëîâà… Âîíè â ñîáі âñі ðіçíі:
òðèâîæíі é òèõі, ðàäіñíі é ñóìíі;
є òåðïåëèâі, є æîðñòîêі é ãðіçíі,
ëóêàâі é ÷åñíі, ìóäðі і ñìіøíі.

                                Ìèêîëà Òêà÷
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Ëåêñèêîëîãiÿ.  Ôðàçåîëîãiÿ

2. Íàéöіêàâіøèì ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ ìàòåðіàëó äëÿ ìåíå 
áóëî... 

3. Ñâîї çíàííÿ ç òåìè ÿ á îöіíèâ (îöіíèëà) íà...

РОЗРІЗНЯЙМО
Ñóñі‘äíіé – ðîçòàøîâàíèé ïîðó÷, ïîáëèçó ÷îãîñü (ñóñіäíіé 

ðàéîí, ñóñіäíÿ øêîëà). Ñóñі‘äñüêèé – íàëåæíèé, âëàñòèâèé ñó-
ñіäîâі (ñóñіäñüêèé õëîïåöü, ñóñіäñüêèé êіò).

* * *
Ðіäêèé – 1) ÿêèé ïåðåáóâàє ó ñòàíі ðіäèíè (ðіäêèé áîðù); 

2) ó ÿêîìó ñêëàäíèêè ðîçìіùåíі íåùіëüíî (ðіäêèé ëіñ). 
Ðі‘äêіñíèé – ÿêèé áóâàє, òðàïëÿєòüñÿ äóæå ðіäêî (ðіäêіñíèé 
òàëàíò, ðіäêіñíà êíèæêà).

Ãîòóєìîñÿ äî êîíòðîëüíîãî îöіíþâàííÿ
Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Ó ðå÷åííі «Âîíà õóòåíüêî ïіäâåëàñÿ, ïîêëàëà øèòâî íà òðàâó 
і êëóáî÷êîì ïîêîòèëàñÿ äî õàòè ïî êóõëèêà» âèäіëåíå ñëîâî є

À íåîëîãіçìîì Â âëàñíå óêðàїíñüêèì ñëîâîì
Á іñòîðèçìîì Ã çàïîçè÷åíèì ñëîâîì

2. Çàñòàðіëå ñëîâî (ñëîâà) âæèòî â ðå÷åííі

À Ðàíіøå ñóøèëè áîëîòà, à òåïåð ñóøàòü ãîëîâó: äå çíàéòè 
âîäó, ùîá ïîâåðíóòè æèòòÿ çàíàïàùåíіé ïðèðîäі (Ç ãàçåòè).
Á Îñîáëèâî ó ôàâîðі â íüîãî áóâ ìàëèé Ìàêîâåé. Éîìó ëåé-
òåíàíò äàðóâàâ ðіçíі ïіëüãè (Î. Ãîí÷àð).
Â Ìîâ÷èòü ñîáîð. Íå âèäíî îáëóïëåíîñòі, іðæі íà áàíÿõ, íі÷ 
ñêðàäàє íà íüîìó âñі òðàâìè ÷àñó (Î. Ãîí÷àð).
Ã Âèñîêі ñâі÷і â ñðіáíîìó òðèñâі÷íèêó ãîðіëè â êíÿæіé ëî-
æèöі äî ãëèáîêîї íî÷і (Ï. Çàãðåáåëüíèé).

3. Íàâåäіòü 3–4 ïðèêëàäè îôіöіéíî-äіëîâîї ëåêñèêè.

4. Àíòîíіìі÷íîþ є ïàðà ôðàçåîëîãіçìіâ

À âçÿòè ÷åðåç êðàé – âçÿòè çà ãîðëî
Á ãðіòè ÷óáà – âèñêî÷èòè íà ñóõå
Â áèòè ëèõîì îá çåìëþ – ïîâіñèòè ãîëîâó
Ã ñêëàñòè ðóêè – áðàòè íîãè â ðóêè
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5. Óñòàíîâіòü ñèíîíіìі÷íі ïàðè (îäèí ôðàçåîëîãіçì є çàéâèì).

         Ñëîâî 
1 îáìàíóòè
2 âèãàäàòè
3 íåäîðå÷íî
4 áåçïåðåøêîäíî

         Ôðàçåîëîãіçì
À óòåðòè íîñà 
Á ç іíøîї îïåðè
Â îáâåñòè êðóã ïàëüöÿ
Ã âèñìîêòàòè ç ïàëüöÿ
Ä ÿê ïî ìàñëó

6. Ñêëàäіòü ïî îäíîìó ðå÷åííþ ç òåðìіíîì і äіàëåêòíèì ñëîâîì. 

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що вивчає лексикологія та фразеологія? 
2. Які слова називають запозиченими, а які – власне українськими? 

Наведіть приклади.
3. Поясніть, чому лексика перебуває в стані безперервних змін. Чим 

застарілі слова відрізняються від неологізмів? Наведіть приклади.
4. Поясніть відмінність між архаїзмами та історизмами. Яка роль цих 

слів у мовленні?
5. Розкажіть про поділ слів на загальновживані й стилістично забарв-

лені. Наведіть приклади.
6. Які слова називають діалектними? Поясніть їхню роль у художніх 

текстах.
7. Які слова називають професійними, а які – термінами? Наведіть 

приклади.
8. Що таке фразеологізми? Наведіть приклади.
9. Які є джерела українських фразеологізмів?
10. Розкажіть, з якою метою укладають словники. Які словники ви 

знаєте?

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Ïðèäóìàéòå 
òà ðîçіãðàéòå â ðîëÿõ ðåêëàìíèé ðî-
ëèê (ñöåíêó) íà îäíó ç ïîäàíèõ òåì.

1. НОВІ СЛОВА. 
Öÿ ðåêëàìà ìàє ðîçïîâіñòè ïðî íîâі ñëîâà òà ñïðèÿòè 

їõ äîðå÷íîìó âæèâàííþ â ìîâëåííі.  

2. ПЕРЛИНИ ФРАЗЕОЛОГІЇ. 
Öÿ ðåêëàìà ìàє ïåðåêîíàòè â òîìó, ùî ôðàçåîëîãіç-

ìè ðîáëÿòü íàøå ìîâëåííÿ âèðàçíіøèì і ÿñêðàâіøèì.
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  АРЕНА – ЦЕ ПІСОК
Арена латинською мовою означає «пісок». 

У велетенському колізеї – цирку, що був спо-
руджений у Стародавньому Римі в І столітті 

нашої ери і вміщував 70 тисяч глядачів, а також у цирках інших міст 
відбувалися бої гладіаторів. Майданчики, де відбувалися такі бої, посипали 
піском, який вбирав кров, пролиту в поєдинках. Згодом і сам майданчик, на 
якому відбувається циркова вистава, почали називати ареною.

У переносному значенні слово арена означає також місцевість, район 
воєнних дій чи взагалі поле діяльності (Є. Чак).

ЦІКАВО ЗНАТИ
ЯК РАК СВИСНЕ

Росіяни кажуть «после дождика в четверг»; англійці – «when the pigs fl y» 
(буквально: «коли свині літатимуть»). А українці кажуть «як рак свисне». 

А ось як українською, російською та англійською мовою звучатимуть 
інші поширені вислови:
жити на широку ногу – жить на распашку – to live at a high rate;
світ зá очі – куда глаза глядят – to follow one’s nose;
байдики бити – бить баклуши – to twiddle one’s thumbs;
дати прочухана – задать взбучку – to box smb’s ears (З посібника).

НА ДОЗВІЛЛІ 
ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

 Відгадайте загадки. Які фразеологізми «приховано» в них? 
1. Його вішають, коли засмучуються. 2. Цю кашу куштує той, кого ла-

ють, суворо карають. 3. Навколо нього обводять, коли хочуть обманути. 
4. Їх продають, коли сміються. 5. Їх беруть на плечі, коли швидко біжать, 
тікають. 6. Вона болить, коли дуже переживаєш, страждаєш. 7. Вони 
нападають, коли не хочеться працювати, лінуєшся.

УСМІХНІМОСЯ
– Не вірю я приказкам.
– Чому?
– Приказка каже, що мовчання золото. – Я мовчав на уроці, а вчитель 

мені двійку поставив.
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Ðіäíå ñëîâî – òî íåâè÷åðïíå æèâîòâîðíå і 
íåâìèðóùå äæåðåëî. Ç íüîãî äèòèíà ÷åðïàє 
óÿâëåííÿ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò, ïðî ñâîþ ðî-
äèíó, ïðî ñâîє ñåëî і ìіñòî, ïðî âåñü ñâіé êðàé.

 Â. Ñóõîìëèíñüêèé

Словотвір.
Орфографія

 Âè çíàòèìåòå:
ùî òàêå òâіðíå ñëîâî;
îñíîâíі ñïîñîáè ñëîâîòâîðåííÿ.

 Âè âìіòèìåòå:
âèçíà÷àòè ñïîñіá òâîðåííÿ âіäîìèõ ñëіâ;
óòâîðþâàòè íîâі ñëîâà âèâ÷åíèìè ñïîñîáàìè, ñëîâî-

òâіðíèé ëàíöþæîê і ñëîâîòâіðíå ãíіçäî;
ïðàâèëüíî ïèñàòè ñêëàäíі é ñêëàäíîñêîðî÷åíі ñëîâà.
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Ñëîâîòâið. Îðôîãðàôiÿ

§ 17. ÎÑÍÎÂÍІ ÑÏÎÑÎÁÈ ÑËÎÂÎÒÂÎÐÅÍÍß
Ïðî òå, ÿê òâîðÿòüñÿ ïîõіäíі ñëîâà, ïðî íàçâè îñіá 

çà ïðîôåñієþ òà ñëîâîòâіðíèé ëàíöþæîê

ПРИГАДАЙМО. Що таке префікс і суфікс? 

  Розгляньте групи слів. Поміркуйте, у чому полягає особливість творен-
ня виділених слів кожної групи. Зробіть висновок про різноманітність способів 
творення слів в українській мові.

1. Íåñòè    ïіäíåñòè. 3. Ëіñ    ëіñîâèé.
2. Ëèñòÿ ïàäàє    ëèñòîïàä.

Ñïîñîáè ñëîâîòâîðåííÿ

Íàçâà 
ñïîñîáó 

Îñîáëèâîñòі 
òâîðåííÿ 

Ïðèêëàäè

Ïðåôіêñàëüíèé Ïðèєäíàííÿ 
ïðåôіêñà äî âñüîãî 
ñëîâà

õîäèòè  çàõîäèòè
êàçàòè  ïåðåêàçàòè

Ñóôіêñàëüíèé Ïðèєäíàííÿ 
ñóôіêñà äî òâіðíîї 
îñíîâè

îñіíü  îñіííіé
ïіäëèâà  ïіäëèâêà  

Ïðåôіêñàëüíî-
ñóôіêñàëüíèé

Îäíî÷àñíå ïðèєä-
íàííÿ ñóôіêñà і 
ïðåôіêñà äî òâіð-
íîї îñíîâè 

ðóêàâ  íàðóêàâíèê 
ðîáèòè  íåðîáñòâî

Áåçàôіêñíèé Âіäêèäàííÿ 
âіä òâіðíîãî ñëîâà 
ïðåôіêñіâ, ñóôіê-
ñіâ, çàêіí÷åíü

ïóñê (âіä ïóñêàòè)
áëàêèòü (âіä áëàêèòíèé) 

Ñêëàäàííÿ 
îñíîâ (àáî 
ñëіâ)

Ïîєäíàííÿ äâîõ 
і áіëüøå îñíîâ 
(àáî ñëіâ) ÷è їõíіõ 
÷àñòèí

áóäìàòåðіàëè 
ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 
âіäåîêàðòà

Àáðåâіàöіÿ Ïîєäíàííÿ 
іíіöіàëüíèõ 
(ïî÷àòêîâèõ) áóêâ 
äåêіëüêîõ ñëіâ

ЄÑ (Єâðîïåéñüêèé Ñî þç),
ÒÞÃ (òåàòð þíîãî ãëÿ-
äà÷à)

Ïåðåõіä 
ç îäíієї ÷àñòèíè 
ìîâè â іíøó

                 ïðèêìåòíèê (÷åðãîâèé ó÷åíü)
÷åðãîâèé 
                    іìåííèê (÷åðãîâèé çàéøîâ ó êëàñ)
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Ñëîâîòâið. Îðôîãðàôiÿ

Ãîòóєìîñÿ äî êîíòðîëüíîãî îöіíþâàííÿ

Виконайте тестові завдання.
Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Òâіðíèì äëÿ іìåííèêà ñïіâà÷êà є ñëîâî

À ñïіâàòè 
Á ñïіâàê
Â ñïіâó÷èé
Ã ñïіâ

2. Ñëîâà êëåêіò, ùåáåò, ñòóê óòâîðåíî ñïîñîáîì

À ïðåôіêñàëüíèì 
Á ñóôіêñàëüíèì 
Â áåçàôіêñíèì
Ã ñêëàäàííÿì îñíîâ

3. Ïðåôіêñàëüíèì ñïîñîáîì óòâîðåíî êîæíå ñëîâî ðÿäêà

À ïðèїõàòè, ïåðåïèñàòè 
Á ïðî÷èòàòè, ïðîñòіð 
Â âèïóñêíèé, âèøóêàíèé
Ã ðîçêàçàòè, âèõіäíèé

4. Îðôîãðàôі÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó

À ïіâ-Àðãåíòèíè, ì’ÿñî-ìîëî÷íèé, òåëåìàðàôîí
Á ÓÒÍ, áàòüêî-ìàòè, õëіá-ñіëü
Â àâòîìàãіñòðàëü, òèõî-òèõî, êіíî-çіðêà
Ã òèøêîì-íèøêîì, ï’ÿòèêëàñíèê, åêñ-ïðåçèäåíò

5. Ïðàâèëüíî íàïèñàíî âñі ñëîâà â ðÿäêó

À çàïîðіæñüêèé, ãàéäàìàöüêèé, òêàöüêèé
Á êîçàöüêèé, âіííèöüêèé, ÷óìàñüêèé
Â ñòóäåíñüêèé, ÷åñüêèé, êðåìåí÷óöüêèé 
Ã êðèâîðіçüêèé, ïàðèçüêèé, ïðèëóöüêèé

6. Âèêîíàéòå ñëîâîòâіðíèé ðîçáіð óñіõ ïîõіäíèõ ñëіâ ó ðå÷åííі.

Êëåí ñòîїòü íà óçëіññі çàìðіÿíèé (Î. Êîïèëåíêî). 
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Ñëîâîòâið. Îðôîãðàôiÿ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які є основні способи словотворення? Наведіть приклади.
2. Як творяться слова при префіксальному і суфіксальному способах? 
3. Наведіть приклади слів, утворених переходом з однієї частини 

мови в іншу. 
4. Розкажіть про зміни приголосних звуків, можливі при творенні слів. 

Наведіть приклади.
5. Розкажіть про написання складних слів разом і через дефіс. На-

ведіть приклади. 
6. Як творяться складноскорочені слова? Як їх пишемо? Наведіть 

приклади.  
7. Доберіть якнайбільше спільнокореневих слів до іменника гість. 

Визначте спосіб творення кожного з дібраних вами слів.

Îá’єäíàâøèñü ó ãðóïè, óêëàäіòü 
íåâåëèêèé äðóêîâàíèé ñëîâîòâіðíèé 
ñëîâíè÷îê íàçâ îñіá çà ïðîôåñієþ ÷è âèäîì äіÿëüíîñòі 
(15–20 ñëіâ). НАПРИКЛАД: ôіíàíñèñò, äðåñèðóâàëüíèê, 
ìóçèêàíò. 

Äëÿ äîáîðó ñëіâ ñêîðèñòàéòåñÿ òëóìà÷íèì ñëîâíè-
êîì. Ó ñëîâàõ ïîçíà÷òå ñóôіêñè, çàçíà÷òå òâіðíå ñëîâî.

Ïàì’ÿòàéòå, ùî ñëîâà ó âàøîìó ñëîâíè÷êó ìàþòü 
áóòè ðîçòàøîâàíі â àëôàâіòíîìó ïîðÿäêó.
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                                                СЛОВЕСНА ДОЛЯ
В 11-томному Словнику україн-

ської мови найбільше слів на літе-
ру П – аж до 30 тисяч! Чому так? У цьому трохи «винні» префікси, чимало 
з яких починаються цією літерою. Ось вони: пере-, перед-, під-, по-, понад-, 
пра-, пре-, при-, прі-, про-. Від одного вихідного дієслова, наприклад співати, 
можна утворити похідні дієслова: переспівувати, підспівати, поспівати, про-
співати та ін. А від дієслів утворюються іменники підспівування, переспіву-
вання, поспівування тощо (За І. Вихованцем).

ЯК ЦЕ БУЛО
* * *

Окремі запозичені іменники, які утворилися способом складання, увійшли 
до нашої мови як прості слова. НАПРИКЛАД: одеколон (фр. «вода з Кельна»), 
бісквіт (лат. «двічі випечений»), пельмені (мова комі «вушка з тіста»).

* * *
Способом складання утворилося багато українських прізвищ. Найчасті-

ше дієслова зливалися з іменниками: Вернидуб, Підіпригора, Перебийніс. 
Нерідко до словосполучень, з яких утворилися прізвища, входила частка не: 
Недайборщ, Неїжмак, Непийвода (З книги  Г. Передрій, Т. Карпенко «У світі 
звуків і слів»). 

НА ДОЗВІЛЛІ
ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

     Дайте відповіді на запитання-жарти, використовуючи складні слова.

1. Яка лікарська рослина може вбити звіра? 2. У якого співочого птаха 
горить хвіст? 3. Яка рослина живе сто літ? 4. У якої рослини горить цвіт? 5. У 
назві якої тварини «заховалися» мурахи? 6. Який птах і яка рослина ловлять 
мух? 7. У назві якої лікарської рослини «заховано» золото? 8. Яка африкан-
ська тварина має на переніссі ріг? 

УСМІХНІМОСЯ
ДОПОМОГА

Мати каже дочці:
– Чому ти так пізно повернулася додому?
– Я була в Марійки – допомагала їй робити уроки.
– Та вона ж відмінниця!
– Я допомагала Марійці робити мої уроки.
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Î ìîâî ðіäíà! Çîëîòà êîëèñêî,
Â ÿêèõ ñâіòàõ áè íå áóâàëà ÿ, –
Ç òîáîþ ñåðöåì і ïî-óêðàїíñüêè
ß âèìîâëÿþ ìàìèíå іì’ÿ

Ç. Êó÷åðÿâà

Морфологія 
та орфографія. 

Іменник

 Âè çíàòèìåòå:
ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè іìåííèêà, éîãî ñèíòàêñè÷íó ðîëü;
îñîáëèâîñòі âіäìіíþâàííÿ іìåííèêіâ.

 Âè âìіòèìåòå:
âèçíà÷àòè ôîðìó іìåííèêà â ðå÷åííі;
âіäìіíþâàòè іìåííèêè;
óòâîðþâàòè іìåííèêè ðіçíèìè ñïîñîáàìè;
ïðàâèëüíî ïèñàòè іìåííèêè ç âèâ÷åíèìè îðôîãðàìàìè;
âèêîðèñòîâóâàòè іìåííèêè â ìîâëåííі.
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Iìåííèê

2. Êâàñó, îðêåñòðó, ùàâëþ, ìàãàçèíó, óíіâåðñèòåòó, ëóãó, 
óðàãàíó, æàëþ, ðåìîíòó, ðîìàíó, õîêåþ, ñóõîäîëó, Äîíáàñó.  

ІІ. З двома іменниками (на вибір) складіть і запишіть речення.

  І. Запишіть географічні назви у формі родового відмінка однини. Пра-
вильність написання перевірте за орфографічним словником.

Êèїâ, Òåðíîïіëü, Õàðêіâ, Íüþ-Éîðê, Ïàðèæ, Êðèò, Êèòàé, 
Êàâêàç, Ñèáіð, Äóíàé, Íіë, Äíіñòåð, Äîíåöü, Ñâіòÿçü.

ІІ. З одним іменником у формі родового відмінка складіть і запишіть просте 
речення.

Деякі іменники ІІ відміни в родовому відмінку можуть мати пара-
лельні закінчення. Це залежить від наголосу. НАПРИКЛАД: мостá – 
мóсту, дворá – двóру, столá – стóлу.

  Поставте іменники у формі родового відмінка однини. Запишіть їх у дві 
колонки: 1) із закінченням -а(-я); 2) із закінченням -у(-ю). Правильність напи-
сання перевірте за орфографічним словником.

Òóìàí, ñòіë, ôóòáîë, ñêåéò, ìîíіòîð, Ëóöüê, õîëîä, âіòåð, 
÷îòèðèêóòíèê, ãðàì, àíñàìáëü, ñòàâîê, âàëüñ, ÿ÷ìіíü, ñàä, 
äèì, áåíçèí, äîëàð, ñàíòèìåòð, ãðіì, ïіñîê, ñòðàõ.

– Я поїду на екскурсію до Риму, – по-
відомляє Світлана однокласниці.

– Але це неможливо, – заперечила 
Іринка. – Стародавньої Римської імперії давно немає. Хіба що ти винайшла 
машину часу.

– Та ні, я маю намір відвідати столицю сучасної Італії – Рим.
Поясніть, чому сталося непорозуміння між дівчатами. 

§ 32. ÂІÄÌІÍÞÂÀÍÍß ІÌÅÍÍÈÊІÂ 
ІІІ ÒÀ IV ÂІÄÌІÍ

Ïðî âіäìіíêîâі çàêіí÷åííÿ іìåííèêіâ, 
ñèíîíіìі÷íіñòü äåÿêèõ çàêіí÷åíü òà ïðî ãðàìîòíіñòü

ПРИГАДАЙМО. За яких умов подовжуються приголосні в іменниках жіночого 
роду?

  Розгляньте зразки відмінювання іменників ІІІ відміни. На основі спосте-
реження розкажіть про закінчення цих іменників в орудному відмінку однини, а 
також у родовому й місцевому відмінках множини.

262 

263 

264 
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Iìåííèê

3. Äî ІІІ âіäìіíè íàëåæàòü óñі іìåííèêè ðÿäêà
À ïàì’ÿòü, ðóêà, âіääàëü Â ìèëіñòü, íі÷, ëþáîâ
Á ðîçêіø, ìèòü, Äóíàé Ã êóð÷à, âіñòü, ðàäіñòü

4. Áóêâó å íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà

À âèøí..þ, êóù..ì Â ãîñò..ì, êíèã..þ
Á ñòîëÿð..ì, äîù..ì Ã êðàñ..þ, âóëèö..þ

5. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî іì’ÿ ïî áàòüêîâі 

À Þðіїâíà Á ßêіâíà Â Ìèêîëàїâíà Ã Ñåðãіâíà

6. Ñêëàäіòü ïî îäíîìó ðå÷åííþ çі ñëîâîì íåâîëÿ і ñïîëó÷åí-
íÿì íå âîëÿ.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке іменник? Які його граматичні ознаки?  
2. Які іменники належать до власних назв? Розкажіть про особливості 

їх написання. Наведіть приклади.
3. Як визначають рід незмінюваних іменників? Наведіть 2–3 приклади 

іменників, у яких рід визначити неможливо.
4. На які відміни та групи поділяють іменники? Наведіть приклади.
5. Які іменники ІІ відміни в родовому відмінку однини мають закінчен-

ня -а(-я), а які – -у(-ю)?
6. Розкажіть про написання букв е, и, і в суфіксах іменників. 
7. За допомогою яких суфіксів утворюємо чоловічі та жіночі імена по 

батькові? Провідміняйте усно Прокопенко Юрій Борисович.
8. Розкажіть про написання не з іменниками. Наведіть приклади. 
9. Як пишемо складні іменники? Наведіть приклади.

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè (3–5 ÷îëîâіê) 
і ïіäãîòóéòå ìіíі-æóðíàë «Іìåííèê» 
(6–8 ñòîðіíîê ôîðìàòó À-4 àáî À-5).

Äëÿ ïî÷àòêó âèçíà÷òå, ïðî ùî éòèìåòüñÿ íà êîæíіé 
ñòîðіíöі æóðíàëó Íàïðèêëàä: ïðàâèëî ç ìàëþíêîì; 
òåêñò ïіñíі, ó ÿêîìó âèäіëåíî êîëüîðîì іìåííèêè; 
çàãàäêè; ðåáóñè òîùî. Äîìîâòåñÿ, õòî ç âàñ çðîáèòü 
îáêëàäèíêó æóðíàëó. Ïіäãîòóéòå êîæåí ñâîþ ñòîðіíêó, 
à ïîòіì ñêðіïіòü їõ. 
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                                                           ІМЕННИК – ЧЕМПІОН
Слів якої частини мови в укра їн-

ській мові найбільше? Це іменники. 
Відомо, що в 11-томному Словнику української мови нараховується 
135 000 слів. Імен ників серед них майже половина. Порівняно з іменником 
дієслово має слів удвічі менше.

Чому саме іменник у численності став неперевершеним? Насамперед 
тому, що нас оточує безмежний світ предметів. Людина пізнає ці предмети 
і, звичайно, їх називає. Багато іменників з’явилися в мові тому, що вони 
часто перетворюють на себе інші частини мови. Подивіться, будь ласка, 
на дієслово писати. Одне-однісіньке дієслово, а скільки пішло від нього у 
світ іменників: писання, письмо, писемність, писар, писанка, письменник... 
Ось така могутність іменника у творенні слів! (За І. Вихованцем)

УСМІХНІМОСЯ

СВИНЕЦЬ
Вчитель, сівши на стілець,
Викликає Рому:
– Розкажи нам про свинець
Все, що вивчив вдома. –
Рома довго розганя язика у роті:
– Ну… свинець… це то… свиня
В чоловічім роді… – 
Вчитель каже: – Молодець!
По такій пригоді
Тобі ставлю одинець
У жіночім роді!

                               К. Дяченко

НА ДОЗВІЛЛІ

СКОРОМОВКИ
Бубоніла діду баба:
– Ой не дмухай на кульбабу,
Бо з кульбаби полетять
Сто малих кульбабенят
                                      В. Кленц

*  *  *
Заболіли зуби в зебри.
Йти до зубра, зебро, треба.
Як не хочеш буть беззуба –
Лікуватись йди до зубра.
                                  Л. Мовчун

НА ДОЗВІЛЛІ
ЦІКАВІ СЛОВА

Відгадайте слова, які можна читати в обох напрямках. 

Зліва направо
 СЛОВО Справа наліво



геометрична фігура листяне дерево
чарівник крики, галас
молочний продукт білі зерна, які використовують в їжі
домашня тварина майданчик для молотьби
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ß çíàþ: ìîâà ìàìèíà – ñâÿòà,
Â íіé âі÷íèé íåçíèùåííèé äóõ ñâîáîäè.

Її ïëåêàëè äóøі і âóñòà
Ìіëüÿðäіâ. Öå – æèâà âîäà íàðîäó.

Ì. Àäàìåíêî 

Морфологія 
та орфографія. 

Прикметник

 Âè çíàòèìåòå:
ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè ïðèêìåòíèêà, éîãî ñèíòàêñè÷-
íó ðîëü;
 ãðóïè ïðèêìåòíèêіâ çà çíà÷åííÿì.

 Âè âìіòèìåòå:
âèçíà÷àòè ôîðìó ïðèêìåòíèêà â ðå÷åííі;
âіäìіíþâàòè ïðèêìåòíèêè;
óòâîðþâàòè ïðèêìåòíèêè ðіçíèìè ñïîñîáàìè;
ïðàâèëüíî ïèñàòè ïðèêìåòíèêè ç âèâ÷åíèìè îðôî-
ã ðàìàìè;
âèêîðèñòîâóâàòè ïðèêìåòíèêè â ìîâëåííі.
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Ïðèêìåòíèê

ІІІ. Розберіть письмово два прикметники як частину мови (на вибір). Скористай-
теся поданим нижче зразком.

Ðîçáіð ïðèêìåòíèêà ÿê ÷àñòèíè ìîâè

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. ×àñòèíà ìîâè.
2. Ïî÷àòêîâà ôîðìà (íàçèâíèé âіäìіíîê îäíèíè ÷îëîâі÷îãî 

ðîäó).
3. Ãðóïà çà çíà÷åííÿì (ÿêіñíèé, âіäíîñíèé ÷è ïðèñâіéíèé).
4. Ñòóïіíü ïîðіâíÿííÿ і ôîðìà (ÿêùî є).
5. Ôîðìà ïîâíà ÷è êîðîòêà.
6. Ðіä, ÷èñëî, âіäìіíîê.
7. Ãðóïà òâåðäà ÷è ì’ÿêà.
8. Ñèíòàêñè÷íà ðîëü.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó

Íàäâîðі ãóëÿє ëþòà çèìà (Ãðèãîðіé Êîñèíêà).
Ëþòà – ïðèêì., ï. ô. ëþòèé, ÿêіñí., ïîâí. ô., æ. ð., îäí., 

Í. â., òâ. ãð., îçíà÷.

– Поглянь, Назаре, ось під’їжджає мій 
старий приятель, – каже батько своєму си-
нові-шестикласнику.

– Ні, тату, ти помилився, це не твій ста-
рий приятель, а якийсь молодий чоловік.

Поясніть, чому виникло непорозуміння між батьком і сином. Який при-
кметник доречніше було б ужити батькові – старий чи давній?

§ 45. ÒÂÎÐÅÍÍß ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊІÂ

Ïðî ïðèêìåòíèêîâі ñóôіêñè, çìіíè ïðèãîëîñíèõ ïðè ñëîâî-
òâîðåííі, à òàêîæ ïðî ïåðåõіä ïðèêìåòíèêіâ ó іìåííèêè

ПРИГАДАЙМО. Які є способи словотворення? 

  Розгляньте зразки творення прикметників. Зробіть висновок, якими 
способами творяться прикметники.

 ïðåäîáðèé    ïðå + äîáðèé

 ìîðñüêèé    ìîð(å) + ñüê(èé)

 ïðèêîðäîííèé    ïðè + êîðäîí + í(èé)

 ñâіòëî-çåëåíèé    ñâіòë(èé) + çåëåíèé

373 
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Ïðèêìåòíèê

ñò(å,è)ïіâ ø(å,è)ðî÷èíà áåçäîí(í)à (Ì. Ðèëüñüêèé). 5. Îãíі íåç ëі-
÷åí(í)і, ìîâ ñòðі÷êè îãíåí(í)і, äî ìîðÿ ñïóñêà þòüñÿ ç ìіñòà (Ëåñÿ 
Óêðàїíêà). 6. Öÿ ïîäîðîæ òàêà íåæäàí(í)à (Ä. Ïàâëè÷êî). 7. Ðîї 
áäæîëèí(í)і çîëîòі íàä ðі÷êîþ ïðî ëіòî äçâîíÿòü (Â. Ïіäïàëèé).

ІІ. Підкресліть члени речення та визначте частини мови в останньому реченні.

  Складіть і запишіть опис (5–7 речень) про навколишній світ так, щоб 
здивувати слухачів. Використайте прикметники із суфіксами -енн-, -анн- (-янн-) 
для підкреслення збільшеної ознаки. 

РОЗРІЗНЯЙМО
Íåçëі÷åííèé – ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç âåëèêîї êіëüêîñòі àáî ìàє, 

ñòàíîâèòü âåëèêó êіëüêіñòü. Íåçëі‘÷åíèé – ÿêîãî íå ïîðàõóâàëè. 

* * *
Íåñêàçàííèé – ÿêîãî íå ìîæíà âèðàçèòè, ïåðåäàòè ñëîâà-

ìè. Íåñêàçàíèé – íå âèÿâëåíèé ïåâíèì ÷èíîì, íå âèðàæåíèé 
ñëîâàìè.

§ 49. ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÑÊËÀÄÍÈÕ ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊІÂ 
ÐÀÇÎÌ І ×ÅÐÅÇ ÄÅÔІÑ

ПРИГАДАЙМО. Що таке складні слова? Як їх пишемо? 

  Порівняйте написання поданих прикметників. Який з них утворено від 
залежних одне від одного слів, а який – від рівноправних? Зробіть висновок 
про написання складних прикметників разом і через дефіс.

îâî÷åïåðåðîáíèé îâî÷å-ìîëî÷íèé 

Ñêëàäíі ïðèêìåòíèêè ïèøåìî

ÐÀÇÎÌ ×ÅÐÅÇ ÄÅÔІÑ

 ÿêùî âîíè óòâîðåíі âіä çà-
ëåæ íèõ îäíå âіä îäíîãî ñëіâ 
(âіä îäíîãî ñëîâà äî іíøîãî 
ìîæíà ïîñòàâèòè ïèòàííÿ):
áіëîãðèâèé (ãðèâà ÿêà? áіëà),
âîäîî÷èñíèé, äâîïîâåðõîâèé; 
ÀËÅ: 2-ïîâåðõîâèé

 ÿêùî âîíè óòâîðåíі âіä ðіâíî-
  ïðàâíèõ ñëіâ (òàêі ñëîâà ìîæ-
íà ç’єäíàòè ñïîëó÷íèêîì і):
ïіâíі÷íî-ñõіäíèé (ïіâíі÷íèé і 
ñõіäíèé), ìàøèííî-òðàêòîð-
íèé, ñèíüî-æîâòèé

407 

408 
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Ïðèêìåòíèê

2. Ïðèñóäêîì є ïðèêìåòíèê ó ðå÷åííі

À Ñòîїòü ãîðà âèñîêàÿ (Ë. Ãëіáîâ).
Á Ïіñëÿ âðàíіøíüîї çëèâè çåìëÿ ïðîçîðà і ÷èñòà (Â. Äíі-
ïðîâñüêèé).
Â Âèäíî øëÿõè ïîëòàâñüêії і ñëàâíó Ïîëòàâó (І. Êîòëÿðåâ-
ñüêèé).
Ã Ðæàëè êîíі êîçàöüêі, і øàáëі äçâåíіëè (Ä. Áіëîóñ).

3. Äî îäíієї ãðóïè çà çíà÷åííÿì íàëåæàòü óñі ïðèêìåòíèêè ðÿä êà

À Îêñàíèíà êíèæêà, ðіäíà ñòîðîíà, áðàòіâ êîñòþì
Á íîâèé íîóòáóê, çàÿ÷à äóøà, äàëåêà äîðîãà
Â çàëіçíèé øîëîì, çîðÿíèé âå÷іð, ìóäðà ïîðàäà
Ã õîëîäíå ñåðöå, õîëîäíå ïîâіòðÿ, çèìîâèé õîëîä

4. ÍÅïðàâèëüíó ôîðìó ñòóïåíÿ ïîðіâíÿííÿ ïðèêìåòíèêà âæè-
òî â ðÿäêó

À äîâøèé Â áіëüø äîâøèé
Á áіëüø äîâãèé Ã íàéäîâøèé 

5. Çà äîïîìîãîþ ñóôіêñà -îâ- óòâîðþєìî ïðèêìåòíèê âіä êîæ-
íîãî іìåííèêà ðÿäêà 

À äîù, íóëü, êàëèíà Â ãðîçà, òðàâåíü, øîâê
Á êàëà÷, ëіñ, êóëÿ Ã ïëàù, êðèøòàëü, ïîëå

6. Ñêëàäіòü ïî îäíîìó ðå÷åííþ çі ñëîâîì íåâèñîêèé і ñïîëó-
÷åííÿì íå âè ñîêèé. 

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що спільного й відмінного між прикметниками та іменниками?
2. У чому полягає різниця між якісними, відносними та присвійними 

прикметниками? Наведіть приклади.
3. Розкажіть про творення ступенів порівняння прикметників. 
4. Наведіть приклади коротких і повних нестягнених форм прикметни-

ків. У якому стилі мовлення здебільшого використовуємо такі прикметники?
5. Які прикметники належать до м’якої групи, а які – до твердої? 

Провідміняйте усно по одному прикметнику кожної групи. 
6. Які прикметники пишемо із суфіксом -ов-, а які – з -ев- (-єв-)? На-

ведіть приклади.
7. Коли не з прикметниками пишемо разом, а коли – окремо? Наведіть 

приклади.
8. Розкажіть про написання н та нн у прикметниках.
9. Розкажіть про написання складних прикметників разом і через 

дефіс. 
10. Поясніть роль прикметників у мовленні.
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                                                             ПРИКМЕТНИКИ-ЧЕПУРУНИ
В українській мові словами-кра-

се  нями стали прикметники веснÿнúй, 
волóшкóвий, калúнóвий, світáнкóвий 
і подібні. Ви помітили, що на кожному 

слові поставлено два наголоси. Вибирайте, який більше до вподоби. 
Подивіться, як використовують наголошення цих прикметників поети: 

1. Тоді я вийду до своєї вишеньки через пісень калúнові мости 
(Б. Олійник). 2. На мостах калино́вих калинóві знамена (Д. Білоус). 

Прикметникам немовби хочеться то зберегти наголос іменників, від яких 
вони утворилися, то виробити власне наголошування  (І. Вихованець).

НА ДОЗВІЛЛІ 
ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

      Дайте відповіді на запитання-жарти, використовуючи прикметники. 
1. З якого посуду не їдять?
2. Яким гребенем не можна розчесатися?
3. Який вузол не можна розв’язати?
4. Під яким кущем сидить заєць, коли йде дощ?
5. Якою косою трави не накосиш?

СКОРОМОВКИ
1. Женчик, женчик невеличкий, на женчику – черевички, і шапочка чор-

ненька, і латочка червоненька.
2. Мусій, муку сій, печи паляниці, клади на полиці.

РИМИ
На запропоновані рими складіть вірші. Тему для віршів кожен має об-

рати свою – серйозну або жартівливу. І не забудьте скористатися прикмет-
никами. 

1. ......................я              2. ...........................курка
 ......................сни  ...........................сміявся
 ......................моря  ...........................хутко
 ......................весни  ...........................урвався

УСМІХНІМОСЯ
ДИТИНА У МНОЖИНІ

– Миколко, як буде іменник людина у множині? – запитує вчитель.
– Люди, – відповідає учень.
– А як буде у множині іменник дитина?
– Близнята!
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Áàãàòî є òàєìíèöü ó ñâіòі,
і îäíà ç íàéáіëüøèõ ç-ïîìіæ íèõ – ìîâà.

                                    І. Âèõîâàíåöü

Морфологія 
та орфографія. 

Числівник

 Âè çíàòèìåòå:
ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè ÷èñëіâíèêà, éîãî ñèíòàêñè÷íó 
ðîëü;
ðîçðÿäè ÷èñëіâíèêіâ çà çíà÷åííÿì.

 Âè âìіòèìåòå:
 óòâîðþâàòè é âіäìіíþâàòè ÷èñëіâíèêè;
 ïîєäíóâàòè ÷èñëіâíèêè ç іìåííèêàìè;
ïðàâèëüíî ïèñàòè ÷èñëіâíèêè;
âèêîðèñòîâóâàòè ÷èñëіâíèêè â ìîâëåííі.
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×èñëiâíèê

2. Ïіäìåòîì є ÷èñëіâíèê ó ðå÷åííі

À Áіëÿ øêîëè ïîñàäèëè ÷îòèðè òîïîëі.
Á Íà êëóìáі áіëÿ çàâîäó ðîñëè ÷îòèðè òðîÿíäè.
Â Ï’ÿòèêëàñíèêè âèêîíàëè äâі ïіñíі.
Ã Ëèøå òðåòüîãî êâіòíÿ áóëî íàäіñëàíî òåëåãðàìó.

3. Ñêëàäíèì є êîæåí ÷èñëіâíèê ðÿäêà

À ñіìñîò, òðèñòà Â äâàäöÿòü äâà, ñòî
Á äåñÿòü, äåâ’ÿíîñòî Ã ñіìäåñÿò, òèñÿ÷à

4. ÍÅïðàâèëüíî â îðóäíîìó âіäìіíêó çàïèñàíî ÷èñëіâíèê

À øåñòèñòàìè Â òðèíàäöÿòüîìà
Á ñіìîìà Ã ÷îòèðìà

5. Ïðàâèëüíî ïîєäíàíî ÷èñëіâíèê ç іìåííèêîì ó ñëîâîñïîëó-
÷åííі

À ÷îòèðè àëüáîìà Â òðè êіëîìåòðà
Á äâà àâòîìîáіëÿ Ã îäíà äðóãà äîðîãè

6. Ñïèøіòü, çàìіíþþ÷è öèôðè ñëîâàìè.

1. Ïðîéøëî áіëüøå 275 ðîêіâ. 2. Äëÿ áіáëіîòåêè ïðèäáàëè 
690 êíèæîê. 

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Яку частину мови називають числівником? Поясніть роль числівни-

ків у мовленні.
2. Чим кількісні числівники відрізняються від порядкових? Наведіть 

приклади.
3. На які розряди поділяють кількісні числівники? Наведіть приклади.
4. Які є групи числівників за будовою? Наведіть приклади.
5. Розкажіть про написання знака м’якшення в числівниках. Наведіть 

приклади.
6. Поясніть, у чому особливість відмінювання числівника п’ять. 

А п’ятдесят? А п’ятсот? А п’ять сьомих?
7. У чому особливість відмінювання складених кількісних і порядко-

вих числівників?  
8. Як пишемо порядкові числівники із -сотий, -тисячний?
9. Розкажіть про особливості вживання кількісних числівників з імен-

никами. 
10. Пригадайте 5–7 фразеологізмів із числівниками. 
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                                                   ПРО ЧИСЛІВНИК СІМ
Числівник сім користується особли-
вою повагою і шаною в людей. Про 
це свідчать народні прислів’я і при-

казки: сім раз відмір, раз відріж; семеро одного не ждуть; один із сош кою, а 
семеро з ложкою; сім верств до небес і все лісом; сім п’ятниць на тиждень 
та багато інших. Щоб запевнити в непохитності свого слова чи клятви, кажуть: 
«Міцно, як сім». А вислів «на сьомому небі» означає «безмежно щасливий». 

Число сім відповідає кількості небесних світил, що виділяються серед ін-
ших – Сонце, Місяць, Венера, Марс, Юпітер, Меркурій і Сатурн. А ще ми має-
мо сім днів тижня і сім чудес світу (З посібника). 

ЯК ЦЕ БУЛО
ТРИДЕСЯТЕ ЦАРСТВО

Сучасні числівники одинадцять – дев’ятнадцять у давньоруській мові 
мали форми словосполучень: одинъ на десяте, три на десяте і т. д. Поняття 
«двадцять» виражалося словосполученням дъва десяти, а «тридцять» – три 
десяте (або десяти). Проте в процесі спілкування ці словосполучення посту-
пово перетворилися на слова.

Сучасне слово сорок у давньоруській мові мало значення «сорочка, мі-
шок». У сорок уміщалися чотири десятки соболиних шкурок – повний комплект 
для пошиття шуби (З довідника).

НА ДОЗВІЛЛІ
ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

1. Який числівник, ставши за «нами», утворює жіночу прикрасу?
2. Яким числівником треба замінити перший склад у слові ворона, щоб 

утворити інший іменник?
3. Яким числівником треба замінити другий склад у слові тіло, щоб утво-

рити нове слово?
4. Яку ноту треба додати до числівника сто, щоб вийшов іменник на позна-

чення населеного пункту?
5. Як у двох клітинках написати слово сім’я? 

РЕБУСИ
Придумайте разом зі своїми рідними чи знайомими ребуси із числівниками. 

Укладіть невеличку рукописну збірочку ребусів, складених учнями вашого 
класу.

1. 40À                 2. 3 ÒÎÍ                  3.    3____
ÌÊÀ

4. Ã 1 ÍÀ                 5.  3 ÁÓÍÀ                 6. ÒІ 100
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Áóäó ÿ íàâ÷àòèñü ìîâè çîëîòîї...
Ó òðàâè-âåñíÿíêè, ó ãîðè êðóòîї,
Â ïîòі÷êà âåñåëîãî, ùî ïîñòàíå ðі÷êîþ,
Â ïàãіíöÿ çåëåíîãî, ùî çðîñòå ñìåðі÷êîþ.

                                        À. Ìàëèøêî

Морфологія 
та орфографія. 

Займенник

 Âè çíàòèìåòå:
ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè çàéìåííèêà, éîãî ñèíòàêñè÷-
íó ðîëü;
 ðîçðÿäè çàéìåííèêіâ çà çíà÷åííÿì.

 Âè âìіòèìåòå:
âіäìіíþâàòè çàéìåííèêè;
óòâîðþâàòè íåîçíà÷åíі é çàïåðå÷íі çàéìåííèêè;
ïèñàòè íåîçíà÷åíі çàéìåííèêè ðàçîì і ÷åðåç äåôіñ;
óæèâàòè çàéìåííèêè â ìîâëåííі.
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Çàéìåííèê

5. Òðè çàéìåííèêè âæèòî â ðå÷åííі

À Äîáðå òîãî íàâ÷àòè, õòî õî÷å âñå çíàòè.
Á Òÿæêî òîìó æèòü, õòî íå õî÷å ðîáèòü.
Â Êîæíà æàáà ñâîє áîëîòî õâàëèòü.
Ã Ó êîãî áäæîëè, ó òîãî é ìåä.

6. Ïіäêðåñëіòü çàéìåííèêè ÿê ÷ëåíè ðå÷åííÿ. Âèçíà÷òå їõíіé 
ðîçðÿä.

Õòî ðîçóìó íå ìàє, òîìó é êîâàëü íå âêóє (Íàð. òâîð÷іñòü).  

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке займенник? Яка його роль у мовленні?
2. Наведіть приклади займенників, які вказують: а) на істоту; б) на 

ознаку; в) на кількість. 
3. Якими граматичними ознаками займенники подібні до іменників? 

Прикметників? Числівників? А чим відрізняються від цих частин мови? 
4. Назвіть розряди займенників та наведіть приклади.
5. Чим відрізняються питальні займенники від відносних? Наведіть 

приклади.
6. Розкажіть про творення та написання заперечних і неозначених за-

йменників. 
7. Яку синтаксичну роль можуть виконувати займенники? Наведіть 

приклади.

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. 
Ãðóïà ìàє âèêîíàòè îäíå іç çàïðî ïî íîâàíèõ çàâäàíü: 

à) ñêëàñòè ðåáóñè іç çàéìåííèêàìè; á) ñêëàñòè êðîñâîðä 
іç çàéìåí íèêàìè; â) óêëàñòè ñëîâíè÷îê ôðàçåîëîãіçìіâ 
іç çàéìåííèêàìè. 

Çàïðîïîíóéòå ñâîїì îäíîêëàñíèêàì ðîçøèôðóâàòè 
ðåáóñè, ðîçãàäàòè êðîñâîðä ÷è ïîÿñíèòè çíà÷åííÿ ôðà-
çåî  ëîãіçìіâ.
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                                                            Я
Нью-йоркська телефонна компа-
нія провела цікаве дослідження, 
з’ясовуючи, яке саме слово ви-

мовляють люди найчастіше. Із цією метою було прослухано 500 телефонних 
розмов, що дало змогу визначити найуживаніше слово – ним виявилося «я», 
яке прозвучало 3990 разів (З посібника).

СКІЛЬКИ СЛІВ?
Чи спроможні ми порахувати всі слова? На жаль, ні. В 11-томному Слов-

нику української мови (1970–1980 рр.) пояснено значення 135 тисяч слів і 
словосполучень, а у Великому тлумачному словнику сучасної української 
мови (2004 р.) – 170 тисяч.

А скільки ж слів потрібно окремій людині? Обсяг словникового запасу  
конкретної особи залежить від роду її занять, освіченості та здібностей. 
Встановлено, що мовець активно використовує близько трьох тисяч слів, 
а розуміє – у десять разів більше (З посібника).

ЯК ЦЕ БУЛО 
ДАВАТИ ДОБРО

У нашому мовленні міцно закріпилися вислови давати добро, одержа-
ти добро, які означають «дати або одержати дозвіл щось робити». Ніякого 
зв’язку слово добро не має зі словом добрий.

Добро тут – це стара назва букви «Д». Спочатку слово добро помандру-
вало до моряків. Так називали жовтий прапор у флотській сигналізації, його 
підняття означало: «Так, згоден, дозволяю!» (тобто даю добро).

А вже з палуби давати добро як сигнал пішло й на берег у значенні «до-
зволяти» (За В. Ужченком).

НА ДОЗВІЛЛІ
ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

1. Якого маленького коня треба поставити між двома однаковими осо-
бовими займенниками, щоб утворити назву країни?

2. До якого особового займенника треба додати одну букву, щоб він пе-
ретворився на провалля?

3. Який заперечний займенник жіночого роду може використовуватися 
при оголошенні результатів змагання?

4. Які два займенники заважають їздити дорóгою? 
5. До якого вказівного займенника треба додати сотню, щоб спекти пиріг?
6. Син мого батька, а мені не брат?
7. До якого особового займенника треба додати «майку», щоб утворити 

назву країни?
8. Які три займенники найчистіші? 
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Скажіть, будь ласка, де...; перепрошую, ви не знаєте...; вибачте, 
ви не скажете...; добродію, будьте ласкаві, підкажіть...; шановний, 
якщо ваша ласка, скажіть мені...; дякую вам; на все добре; 
приємної подорожі; чи не скажете ви...; вибачте, точно не знаю; 
ви мені дуже допомогли; до побачення; немає за що.

  ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами діалог (7–8 ре-
плік) в офіційно-діловому стилі, можливий в описаній ситуації. Використайте 
звертання та вставні слова. 

Âè çàéøëè äî êíèãàðíі é õî÷åòå êóïèòè òëóìà÷íèé ñëîâ-
íèê. Ïîöіêàâòåñÿ, ÷è є òàêі ñëîâíèêè, ñêіëüêè âîíè êîøòóþòü, 
ñêіëüêè â íèõ ñëіâ, ÿêèõ âèäàâíèöòâ öі ñëîâíèêè òîùî.

  Доберіть з різних інформаційних джерел (енциклопедія, журнали, ре-
сурси Інтернету тощо) матеріал на одну з поданих тем. Користуючись цим ма-
теріалом, складіть і запишіть діалог (7–8 реплік), можливий між вами та вашим 
товаришем з Англії, який зацікавився відповідною темою. 

ТЕМИ: «Óêðàїíñüêà íàðîäíà àðõіòåêòóðà», «Ñèìâîëіêà óêðà-
їíñüêîãî íàðîäíîãî êîñòþìà», «Íàöіîíàëüíå òðàäèöіéíå âáðàí-
íÿ óêðàїíöіâ». 

  Складіть діалог (6–8 реплік) у художньому стилі на одну з тем: «Вихід 
у відкритий космос», «Суперечка Яблуні з Вітром».

  І. Розгляньте комікс. Яку історію нам розповів художник?

584 

585 

586 

587 
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Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ

Àëå âіòðåöü, óäàðèâøè ïіä êðèëà, çìіíèâ íàïðÿì ëüîòó, і 
ïòàøåíÿ ëåäâå íå âèøòîâõíóëî ñàìîãî Õàëèìîíà, ïîòðàïèâøè 
íà éîãî ãíіçäî. Õàëèìîí äîïðîâàäèâ ëåëå÷åíÿ äî ìàìè, ëåòÿ÷è 
ïîðó÷ і òðîõè íèæ÷å, ùîá ìàëîìó íå áóëî ñòðàøíî.

Ç ãîñïîäàðêîþ ïîäâіð’ÿ Ãàííîþ â Õàëèìîíà áóëè äîáðі âçàє-
ìèíè. І ëþäè, é ÷îðíîãóçè çíàþòü, ùî âîíè çäàâíà є äðó çÿìè, 
òîæ íіêîëè íіÿêîìó õëîï÷àêîâі íå ñïàäå íà äóìêó ðîçîðèòè 
ãíіçäî íà õàòі ÷è øïóðíóòè ãðóäêîþ íà ÷îðíîãóçà: òâåðäî 
âñòàíîâëåíî – ïòàõ òîé ïðèíåñå ó äçüîáі æàðèíó é ïіäïàëèòü 
õàòó. Áóâàëî – ÷îðíîãóç çëіòàâ íà çåìëþ é õîäèâ ïî ïîäâіð’þ, 
ç öіêàâіñòþ ïðèäèâëÿþ÷èñü, ÿê Ãàííà òіïàє** òîðіøíі êîíîïëі, 
âàðèòü ó êàçàíі êðîïèâó àáî øèє â õîëîäêó.

Êîëè ç’ÿâèëàñÿ äî äâîðó áóäіâåëüíà áðèãàäà, ïðèâåçëè ëіñó, 
âèêîïàëè ÿìó é ïî÷àëè ìіñèòè ãëèíó, ïðèòÿãëè î÷åðåòó íà 
äàõ, òåñëÿð çàõîäèâñÿ êîëî âіêîí і äâåðåé, – ÷îðíîãóç âèÿâèâ 
âåëèêó çàöіêàâëåíіñòü. ×àñòî âäîñâіòà, êîëè áðèãàäè ùå íå 
áóëî, Ãàííà âèõîäèëà іç çåìëÿíêè íà ïîäâіð’ÿ òà é ãîëîñíî 
êàçàëà: «×è, ìîæå, ñíèòüñÿ, ùî õàòà ìîÿ ðîñòå, ÿê ïîëèâàíà, 
à íàñïðàâäі, ÿê Õàëèìîíîâà õàòà, – íà òі÷êó?». ×îðíîãóç ÷óâ 
ãîñïîäèíþ é ïîäàâàâ ãîëîñ: êëàö, êëàö, êëàö! «Äèâèñü æå ìåíі, 
Õàëèìîíå, íà òîé ðіê ïðèëіòàé ïðîñòî íà íîâó õàòó, òà é íå 
ñàì, ìіé äðóæå, à ç Õàëèìîíèõîþ!» (Þ. ßíîâñüêèé)

* Æèòíèöÿ – ïîëå, íà ÿêîìó ðîñëî æèòî.
** Òіïàòè (êîíîïëі) – î÷èùàòè âîëîêíî êîíîïåëü âіä äðіáíèõ 

êîëþ÷èõ òðіñî÷îê.

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему й основну думку тексту, стиль і тип мовлення.
2. Доберіть свій варіант заголовка.
3. Визначте адресата та мету висловлювання. 
4. Поміркуйте, на скільки частин можна поділити цей текст. Розкажіть (одним-
двома реченнями), про що йдеться в кожній з них.
5. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте один одному запитання за текстом. Дайте 
відповідь на запитання однокласника (однокласниці).
6. Уявіть себе художником. Який малюнок ви створили б до цього тексту?
7. Розкажіть, яким ви уявляєте продовження розповіді.

ІІІ. Виконайте тестові завдання до тексту.

1. Взаємини, які склалися між твариною і людиною, були
А ворожими В напруженими
Б непростими Г добрими

2. Чорногуз намостив гніздо на вершечку танкової гармати, тому що
А там йому було зручніше і не так сумно
Б хата, на якій було його старе гніздо, згоріла
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ÄÎÄÀÒÊÈ
Äîäàòîê 1

СЛОВНИЧОК  ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Авг³єві стáйні – занедбане, брудне місце чи занедбані спра ви.  
Ахіллéсова п’ятá – вразливе місце, слабкість людини. 
Без т ми (рідше без т мки, без т мку) – нічого не усві дом лю ючи; несамо-

вито.
Вибивáти (б ти) дрижак  (дріб) – дуже тремтіти від холоду, нервового на-

пруження і т. ін.
В кинути / викидáти з голов  (з пам’ ті, з думки) – перестати думати про 

кого-, що-небудь, забути когось, щось.
Впіймáти / лов ти на гар чому – викрити кого-небудь, під стерігши його на 

місці злочину або на чомусь осудливому.
Вс пати на галушк  – дуже вилаяти, суворо покритикувати.
Ган ти за двомá зайц ми – намагатися одночасно здобути успіх у двох і 

більше справах; братися за кілька справ.
Гар ча головá – запальна, нестримана людина.
Гóрдіїв в зол – дуже складна, заплутана справа; складний збіг обставин.
Гн ти свóю лі́нію (своє́) – уперто домагатися чого-небудь; наполегливо 

відстоювати, здійснювати щось по-своєму.
Гн ти / зігн ти сп ну – 1. Тяжко працювати; 2. Виявляти покірність, запо-

бігати, підлещуватися.
Гн ти / загн ти к рпу (нóса, ніс) – гордовито триматися, бути чванливим, 

гонористим; зазнаватися.
Год ни (год на) пік – найбільше напруження, завантаження в роботі тран-

спорту, підприємства і т. ін.
Гóлий як б бон – дуже бідний.
Гóстрий яз к – 1. Дотепна, влучна або дошкульна мова; 2. Здатність гово-

рити дотепно, влучно або дошкульно.
Давáти (піднóсити) гарбузá – відмовляти у сватанні.
Дамóклів меч – небезпека або неприємність, що постійно загрожує комусь.
Дáти на горі́хи – дуже вилаяти, покритикувати кого-небудь. 
Денно і нічно (... і нощно) – постійно, весь час, цілодобово.
Див тися згор  (зв рху) вниз (звисокá, зв рхньо) – зне важ ливо, зверх-

ньо ставитися до кого-небудь.
До глибóкого сні́гу – до справжньої зими; до морозів. 
Замітáти / замест  слід  – знищувати, приховувати все, що може викрива-

ти які-небудь таємні або несхвальні дії, вчинки.
Збивáти / зб ти з рóзуму (з гл зду) – зваблювати, спокушати, підштовху-

вати на нерозумні дії.
Згор ти (згорáти) від (із) сóрому – бентежитися, нія ко віти.
Зг щувати (зг щати) фáрби (бáрви) – надто перебіль шу вати. 
Здорóвий глузд – розуміння, сприймання чого-небудь; роз суд ливість.
З дорогóю душ ю – охоче, з великим задоволенням, з ра дістю.

Zabolotnyj_UMukr_P_6ukr_(105-13)_V.indd   248 28.05.2014   12:51:38



249

Äîäàòêè

З дощ  та під р нву – від однієї небезпеки до ще гіршої.
Лебед на пі́сня – останній (перев. найзначніший) твір, вияв таланту або 

здібностей кого-небудь.
Лишáти (залишáти, оставл ти і т. ін.) глибóкий слід у душі́  – дуже 

вражати когось, впливати на когось, надовго запам’я товуватися.
Махнýти рукóю – перестати займатися ким-, чим-небудь, турбуватися про 

когось, щось, збайдужіти до когось, чогось.
Навч ти рóзуму – виховувати когось відповідно до усталених норм, правил, 

звичаїв і т. ін.
На пташ них правáх – не маючи законних підстав, надійного становища і 

т. ін.
На порóжньому (пустóму, гóлому) мі‘сці – не маючи бази, основи і т. ін. під 

собою; з нічого.
Наставл й киш ню (об дві жм ні) – не розраховуй на щось, не сподівайся 

чогось.
На швидкý рýку – поспіхом, квапливо. 
Н бу жáрко – уживається для вираження найвищого сту пе ня інтенсивності 

якоїсь дії, діяльності; активніше, енергійніше і т. ін. вже не може бути.
Н тка Аріáдни (аріáднина нитка) – те, що дає правильний напрямок, допо-

магає знайти правильний вихід з якоїсь си туації.
Ні хóлодно ні жáрко – кому-небудь байдуже; хтось не звер тає уваги на 

щось.
Оббивáти порóги – постійно ходити, приходити до когось.
Обливáтися слі́зьм  (сльозáми) – гірко, невтішно плакати.
Піддáвати жáру (вогню́) – спонукати кого-небудь до інтен сивнішої дії, 

викликàти, посилювати запал у когось і т. ін.
Подáти рýку – підтримувати когось, допомагати кому-небудь у скрутний для 

нього час. 
Розб ти глек (гл ка, гóрщик, гóрщика, макі́тру і т. ін.) – розірвати, 

порушити дружні стосунки; посваритися.
Розкус ти горі́х (горі́шок) – вирішити якесь складне пи тання.
Стáти на г рць – мужньо виступити на боротьбу з ким-, чим-небудь.
Світ замал й – комусь хочеться простору, активного життя.
Свíтла головá – хто-небудь чітко, логічно мислить.
Сізі́фова прáця (робóта) – надзвичайні зусилля, спрямовані на досягнення 

чогось, які не дають бажаних результатів; щось непосильне.
Сім мішкі‘в гречáної вóвни – багато зайвого, безглуздого.
Тантáлові м ки (м ки Тантáла) – страждання, спричинені великим праг-

ненням до чогось і неможливістю його здійснення.
Усьóму головá – 1. Відігравати керівну роль; бути головним у чомусь. 

2. Основний, найважливіший, найнеобхідніший. 
Чéрез гóлову – без погодження з тим, через кого безпосередньо треба  діяти.
Як (мов, ненáче) гриб  пі́сля дощ  – швидко й у великій кількості.
Як осі́ння ніч – смутний, насуплений, похмурий.
Як (мов, ні́би) сніг (дощ) на гóлову – несподівано; раптово.
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Äîäàòîê 2
СЛОВНИЧОК  НАГОЛОСІВ

А
абихто
абичий
алфáвіт
Б
близький
босóніж
борючись
будь-хто
б’ючи
В
вербá
веретéно
везти
вести
вигадка
визнáння
вимóва
вимóга
винагородити
випадок
випрягти
вирáзність
виставкóвий
вичéрпний
возз’єднання
вóїнський
Г
гетьмáнський
горобина
городити
горошина
грушéвий
Д
далечинá
дворóвий
децимéтр
дихання
діалóг
дíдів
дíточки
дíтьми
довести
довíдник
дóнька
допíзна
досхочу

дочкá
дóщечка
дощовий
Ж
жаданий
жалити
жалюзí
жаркий
живóпис
живописний
житлó
житловий
З
завдáння
завдóвжки
зáгáдка
зáйнятий
запитáння
застрéлити
зібрáння
злéгка
зóвсім
І
ідучи
íскра
Ї
їстівний
К
кáжучи
кидати
кіломéтр
кóвзатися
кóлесо
кóрисний
котрий
кропивá
Л
легкий
листопáд
літóпис
льодовий
лялькóвий
М
медикамéнт
мерéжа 
мести

мілімéтр
морóчити
Н
навíки
навкóло
навчáння
насáмперед
незліченний
незлíчений
ненáвидіти
ненáвисть
несказанний
несказаний
нести
новий
нудний
О
обіцянка
обрáння
обруч
одинáдцять
одноразóвий
óлень
олéнячий
острівний
óтже
П
пізнáння
плигáти
поблизу
пóдруга
позáочі
полéжати
пóмилка
порядкóвий
посидіти
послáння
постóяти
посуха
прийняти
приязний
прóстий
Р
ранкóвий
річковий
розв’язáння

розповісти
руслó
С
саднó
сáнки
сантимéтр
свéрдло
серéдина
спина
старáнність
стóляр
Т
тóвпитися
товстий
тонкий
торф’яний
У
українець
український
урочистий

Х
хтозна-яка

Ц
цéнтнер
цукрóвий

Ч
чарівний
черговий
черпáти
черствий
читáння
чорнóзем
чорнóслив
чотирнáдцять

Ш
швидкий
шовкóвий

Я
яка-небудь
яскравіший
ялинковий
ялиновий
ярмаркóвий
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Äîäàòîê 3

ПЕРЕВІР СЕБЕ
Відповіді до вправ

19. Треба поставити 7 ком.
23. 1. Дорога. 2. Редиска. 3. Парасолька. 4. Небо і зорі. 5. Капуста.
27. Як сонна муха, віддавати данину, оббігти оком, піддаватися на вудку.
41. Синоніми: заздалегідь, завчасно, наперед.
51. Спудей – учень духовного навчального закладу.
104. Зробив діло – гуляй сміло. Хто робить, голодний не ходить. Праця лю-

дину годує, а лінь марнує. Хто працює, той працю шанує. На дерево дивись, як 
родить, а на людину, як робить. На чужу роботу дивитися – ситому не бути.

106. 4. Ранні пташки росу п’ють, а пізні сльози ллють.
112. Терра інкогніта – щось невідоме. Постскриптум – приписка до листа 

(після підпису), що позначається літерами P.S.
124. Жовтий   жовтіти;  шахи   шахіст.
125. Б. Волошковий, васильковий, барвінковий.
144. Десять   десятка     десятковий; дотикатися    дотик    дотиковий.
149. Південнобузький, криворізький.
151. Боягузтво, ткацтво, парубоцтво, студентство.
174. НСК – національний спортивний комплекс, АЗС – автозаправна станція.
188. 1. Мішати – заважати. 2. Слідуючого – наступного.
194. Птаство, учнівство, юнацтво, комашня, віття, малеча, дітвора.
205. Велике князівство Литовське, урочище Жовті Води, Папа Римський.
218. І. Сутінки – рід не визначаємо. ІІ. Бавиться [бáвиец΄:а].
220. Мають форми однини і множини: сонце – сонця, біль – болі, верхів’я – 

верхів’я та ін. Мають форми тільки однини: листя, кора та ін.
222. Малювання (має форму тільки однини), Чернівці (має форму тільки 

множини).
245. Сім’єю, тишею, долонею.
247. Статей, топóль.
248. Ілле, листоноше, Юліє, Галю, доню.
254. Інеєм, ячменем.
255. Паралельні форми мають три перших слова. Кóнями, кíньми.
256. Добродію, краю, козаче, Павле, Андрію, Василю, Сергію.
257. Столяром, столяре; лікарем, лікарю; шахтарем, шахтарю.
258. Садках, сходах.
262. Дінця (річка), Криту (острів), Китаю (держава або озеро).
276. Р. в.: грошей, гусей, курей, канікул, Черкас. Ор. в.: гусьмú, курми.
301. Юрійович, Юріївна.
315. 2. Недруг, нещирість. 4. Незгода (непорозуміння). 5. Недовір’я (недовіра)
325. 2. Форму тільки множини мають іменники батьки, вечорниці.
335. 1. Сухого. 2. Із залізничного. 3. Мокрою. 4. У повну. 5. Сьогоднішніх.
338. 3. На сусідніх вулицях.
352. Не утворюємо ступенів порівняння від слів німий, синенький, босий.
353. 1. Солодша. 4. Нижчий.
361. ІІІ. Широкий, розлогий, просторий, обширний.
363. 3. До музичної школи. 4. Музикальний слух.
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372. ІІ. Безкрайній, безкраїй, безмежний, безконечний, нескінченний, неокраїй.
377. Кременчуцький, овруцький, ризький.
378. Андрієва, доччин, солов’їний, кролячі, гусяча.
379. Олексіїв, Олегів, Маріїн, Марійчин, Ольжин, Лесин.
385. Полинóвий, магнієвий, значеннєвий.
397. Окремо з не треба написати чотири слова.
403. 1. Височенна. 3. Незрівнянну. 5. Непримиренних. 6. Несказанну.
404. ІІ. Незрівнянний, надзвичайний, надмірний, неймовірний.
413. Військово-морський.
414. Лісостепова зона.
423. Соловйов, Васильєв, Кузнецов, Григор’єв.
490. 2. На семистах шістдесяти (шістдесятьох) трьох гектарах.
498. 5. Другий – інший. 6. Одні – самі. 7. Три брати. 8. Дві десятих кілометра.
506. 1. Ми з татом ходили в дуже гарний зоопарк. 2. Яблука порозкладали в 

ящики. Цих фруктів було багато.
531. 3. Ні з ким.
544. 1. Я сказала, щоб Сергій подарував квіти своїй мамі. 2. Наталя сказала, 

щоб я подарував квіти своїй мамі.
566. Неправильно: являється (треба – є), відноситься (ставиться), приймає 

(бере), мішає (заважає), любі (будь-які), вірну (правильну), слідуючому (наступ-
ному), дві неділі (два тижні).

Відповіді до тестових завдань
Тести на стор. 48–49. 1.В; 2.Г; 4.В; 5 – 1/В, 2/Г, 3/Б, 4/Д.
Тести на стор. 72. 1.Б; 2.В; 3.А; 4.В; 5.Г.
Тести на стор. 124–125. 1.Г; 2.Б; 3.В; 4.А; 5.Г.
Тести на стор. 160–161. 1.Г; 2.Б; 3.Б; 4.В; 5.А.
Тести на стор. 186–187. 1.В; 2.Б; 3.А; 4.А; 5.Г.
Тести на стор. 214–215. 1.Г; 2.Б; 3.В; 4.Г; 5.А.

Відповіді до веселих вікторин
Весела вікторина на стор. 50. 1. Ніс. 2. Березова. 3. Палець. 4. Зуби. 5. Ноги. 

6. Душа. 7. Ліньки.
Весела вікторина на стор. 74. 1. Звіробій. 2. Горихвістка. 3. Столітник (на-

род на назва рослин, що цвітуть один раз у житті або з перервою в кілька років, – 
алое, агава та ін.). 4. Горицвіт. 5. Мурахоїд. 6. Мухоловка (птах і рослина). 
7. Золототисячник.

Весела вікторина на стор. 162. 1. З порожнього. 2. Півнячим. 3. Гордіїв. 
4. Під мокрим. 5. Дівочою або морською.

Весела вікторина на стор. 188. 1. Нами-сто. 2. Сто-рона. 3. Ті-сто. 4. Мі-сто. 
5. 7-я.

Весела вікторина на стор. 216. 1. Я-поні-я. 2. Я-р. 3. Нічия. 4. Я-ми. 5. Ті-сто. 
6. Я. 7. Я-майка. 8. Ви-ми-ті.
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Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

ÇÀÁÎËÎÒÍÈÉ Îëåêñàíäð Âіêòîðîâè÷
ÇÀÁÎËÎÒÍÈÉ Âіêòîð Âіêòîðîâè÷

ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ

Ïіäðó÷íèê äëÿ 6 êëàñó
çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ

Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Íàòàëÿ Çàáëîöüêà
Ðåäàêòîð Îëüãà Äóá÷àê

Îáêëàäèíêà Òåòÿíè Êóù
Ìàêåò, õóäîæíє îôîðìëåííÿ,

êîìï’þòåðíà îáðîáêà іëþñòðàöіé Âîëîäèìèðà Âîëêîâà
Òåõíі÷íèé ðåäàêòîð Öåçàðèíà Ôåäîñіõіíà
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Êëàðè Øàëèãіíîї

Êîðåêòîð Іííà Áîðèê 

Âèäàíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ. Ïðîäàæ çàáîðîíåíî

Ôîðìàò 70100/16.
Óì. äðóê. àðê. 20,736.  Îáë.-âèä. àðê. 19,11.

Òèðàæ 203 245 ïð.   Âèä. №. 1454.
Çàì. №       .

Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà», âóë. Òèìîøåíêà, 2-ë, ì. Êèїâ, 04212.
Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè ñåðіÿ ÄÊ № 3966 âіä 01.02.2011.

Âіääðóêîâàíî ç ãîòîâèõ ïîçèòèâіâ ó
ÒÎÂ «ÏÅÒ», âóë. Îëüìіíñüêîãî, 17, ì. Õàðêіâ, 61024.

Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè ñåðіÿ ÄÊ № 4526 âіä 18.04.2013.
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