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Äîðîãi  ñåìèêëàñíèêè!

Öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó âè ïðîäîâæèòå âèâ÷àòè îäèí ç íàéáіëüøèõ 
ðîçäіëіâ ìîâî çíàâñòâà – «Ìîðôîëîãіþ». Çîêðåìà, äіçíàєòåñÿ áàãàòî íîâîãî 
ïðî äієñëîâî, ïðèñëіâíèê, ñëóæáîâі ÷àñòèíè ìîâè òà âèãóê. Âàøі çóñèëëÿ 
îáîâ’ÿçêîâî óâіí÷àþòüñÿ óñïіõîì, âè ìàòèìåòå çàäîâî ëåííÿ âіä óìіííÿ 
ãðàìîòíî ïèñàòè òà êðàñíîìîâíî âèñëîâëþâàòèñÿ.

Îïðàöþâàííÿ êîæíîãî ïàðàãðàôà ðàäèìî ðîçïî÷èíàòè çі âñòóïíîї âïðà-
âè – íåâåëèêîãî äîñëіäæåííÿ. Ïîòіì áàæàíî óâàæíî ïðî÷è òàòè òåîðåòè÷íі 
âіäîìîñòі, îñìèñëèòè їõ, ïåðåêàçàòè ñâîїìè ñëîâàìè. À âèêîíàâøè ðіçíî-
ìàíіòíі òðåíóâàëüíі âïðàâè, âè çàêðіïèòå ñâîї çíàííÿ, à òàêîæ äіçíàєòåñÿ 
áàãàòî öіêàâîãî ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò, ñòîñóíêè ìіæ ëþäüìè, іñòîðіþ òà 
êóëüòóðó.

Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî âàì ñïîäîáàþòüñÿ çàâäàííÿ ç ïîçíà÷êàìè «Ïîïðàöþéòå 
â ïàðàõ», «Êîëî äóìîê», «Ïîñïіëêóéòåñÿ», «Æèòòєâà ñèòóàöіÿ». Îêðåìі ç 
íèõ âèêîíóþòüñÿ êîëåêòèâíî é çà ïåâíèìè ïðàâèëàìè, îçíàéîìèòèñÿ ç 
ÿêèìè ìîæíà â äîäàòêàõ íàïðèêіíöі ïіäðó÷íèêà. Òàêîæ íà âàñ ÷åêàþòü  
êîíêóðñíі çàâäàííÿ, ïіçíàâàëüíі ðóá ðèêè «Іç ãëèáèí ìîâîçíàâñòâà», 
«Êóëüòóðà ìîâëåííÿ», «Ìîÿ ñòîðіíêà». 

Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ âåëèêèõ òåì âè çìîæåòå âçÿòè ó÷àñòü ó âèêîíàííі 
ãðóïîâèõ ïðîåêòіâ, ÿêі äîïîìîæóòü ïîãëèáèòè çíàííÿ ç ìîâè, ðîçâèíóòü 
âàøі òâîð÷і çäіáíîñòі. 

Íàäіéíèìè ïîìі÷íèêàìè íà øëÿõó çäîáóòòÿ çíàíü ñòàíóòü çàïðîïîíî-
âàíі â ïіäðó÷íèêó  îïîðíі ìàëþíêè é òàáëèöі, îð ôîãðàôі÷íèé і òëóìà÷íèé 
ñëîâíèêè, ñëîâíèê ñèíîíіìіâ, âіäïîâіäі äî âïðàâ.

Ïàì’ÿòàéòå, ùî äîáðå ÂÎËÎÄІÍÍß ÌÎÂÎÞ – öå êðîê äî ÓÑÏІÕÓ. Öå 
äîðîãà äî ñàìîïіçíàííÿ òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Íåõàé âàì ùàñòèòü!





Âñòóï
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* * *
Íàðîäíà ìîâà ó ñâîїé öіëîñòі – íåîöіíåííèé ñêàðá äëÿ çáàãà÷åííÿ ìîâè 

ëіòå ðàòóðíîї. Òðåáà òіëüêè âìіòè äîöіëüíî âèêîðèñòàòè öåé ñêàðá... Äîáðå 
çíàííÿ ëіòåðàòóðíîї ìîâè íàáóâàєòüñÿ ïîâñÿê ÷àñíèì її âèâ÷åííÿì і ãëèáî-
êèì çíàííÿì ìîâè íàðîäíîї (І. Îãієíêî).

* * *
Ïðàâèëüíî é ÷èñòî ãîâîðèòè ñâîєþ ìî-

âîþ ìîæå êîæíèé, àáè òіëüêè áóëî áàæàí-
íÿ. Öå – íå òіëüêè îçíàêà, à é îáîâ’ÿçîê 
êîæíîї êóëüòóðíîї ëþäèíè. Êóëüòóðíèìè 
â íàñ ìóñÿòü áóòè âñі, íåçàëåæíî âіä òîãî, 
ïðàöþє ëþäèíà ðîçóìîâî ÷è ôіçè÷íî 
(Á. Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷).

* * *
Êîëè ìîâà íåïðàâèëüíà, òî âîíà íå îç-

íà÷àє òîãî, ùî ìàє îçíà÷àòè (Êîíôóöіé).

* * *
Ùî òâîї ïðîìîâè, êîëè òè íі áå íі ìå â 

ïðàâèëàõ ìîâè (Ñ. Îëіéíèê). 

* * *
Ãðàìîòíà, áàãàòà ìîâà – íå òіëüêè 

åôåêòèâíèé çàñіá ïåðåäà÷і é ñïðèéíÿòòÿ 
äóìîê..., à é âèÿâ ïîâàãè äî ëþäåé, ç ÿêè-
ìè ñïіëêóєøñÿ, äî íàðîäó, ÿêèé ñòâîðèâ 
öþ ìîâó (Î. Ôåäèê).

* * *
ßê ïàðîñòü âèíîãðàäíîї ëîçè,
Ïëåêàéòå ìîâó. Ïèëüíî é íåíàñòàííî
Ïîëіòü áóð’ÿí. ×èñòіøà âіä ñëüîçè
Âîíà õàé áóäå. Âіðíî і ñëóõíÿíî
Íåõàé âîíà ùîðàçó ñëóæèòü âàì,
Õî÷ і æèâå ñâîїì æèâèì æèòòÿì.

                                           Ì. Ðèëüñüêèé

ПОМІРКУЙМО
 Яке мовлення вважають правильним? 
 У чому полягає культура мовлення? 
 Чи обов’язково, спілкуючись із друзями, до-

тримуватись правил української мови?
 Чому, на думку українського поета Дмитра 

Павличка, той, хто дихає суржиком, не може мати 
духовного здоров’я? 

 Чому ми повинні оберігати українську мову від засмічення, суржикового викрив-
лення? Як це робити? 

Ïëàêàò іç ïëàñòèëіíó 
Îëüãè Ìóðàâêî (15 ðîêіâ)

Ìàëþíîê Þðіÿ Ïîëіùóêà 
(11 ðîêіâ)
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ЦІКАВО ЗНАТИ
МОВИ ЄВРОСОЮЗУ

За даними Єврокомісії, майже 2 мільйони мешканців країн Європейського Со-
юзу (ЄС) знають українську мову. Поширеність української мови пояснюється тим, 
що в багатьох країнах ЄС проживає українська діаспора (насамперед у Польщі, 
Угорщині, Словаччині, Прибалтиці, Чехії). Турецькою мовою володіють майже 
3 мільйони осіб. Серед офіційних мов ЄС найуживанішою є німецька, якою роз-
мовляють 88 мільйонів мешканців. Поширеними є також англійська, французька, 
італійська. Головною мовою міжнаціонального спілкування в ЄС залишається ан-
глійська.

СЛОВА ДИТИНИ
Спостережено, що спочатку дитина, яка вчиться говорити, засвоює іменники 

(як назви предметів, істот) та прикметники (як властивості цих предметів, істот), а 
тільки згодом – дієслова (як назви дій). 

Перші 10–12 слів, які можна почути від півторарічної дитини, вона засвоює 
на основі звуконаслідування. Згодом дитина засвоює слова завдяки постійному 
вправлянню м’язів гортані, язика, губ. Потім починається свідоме засвоєння слів і 
їх використання. 

ЯК ЦЕ БУЛО
ЛІЦЕЙ – ЦЕ ГАЙ

Що ви знаєте про слово ліцей? Ліцей – це назва гаю поблизу Афін. Там у ІV ст. 
до н. е. Арістотель організував філософську школу, яку й іменували за назвою гаю 
ліцеєм. Пізніше в багатьох країнах так почали називати середні й вищі навчальні 
заклади (З посібника).  

НА ДОЗВІЛЛІ 
Іде – шкандибає

Накресліть у зошиті кросворд. У вертикальні 
ряди клітин запишіть сім синонімів до слова іти 
так, щоб у виділеному рядку можна було прочитати 
слово синоніми (За Г. Передрій, Т. Карпенко).

УСМІХНІМОСЯ
У школі пишуть твір на тему «Мої батьки». 

Десятирічний хлопчик написав: «Батьки нам діста-
ються в такому віці, що від багатьох звичок нам їх 
уже не відучити».

2
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Морфологія. 
Орфографія

Дієслово

 Âè çíàòèìåòå:
çíà÷åííÿ äієñëîâà, éîãî ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè, ñèíòàê-

ñè÷íó ðîëü;
ôîðìè äієñëîâà;
ñïîñîáè òâîðåííÿ äієñëіâ.

 Âè âìіòèìåòå:
ðîçðіçíÿòè äієñëîâà äîêîíàíîãî é íåäîêîíàíîãî âèäó, 

÷àñè òà ñïîñîáè äієñëіâ;
òâîðèòè äієñëîâà óìîâíîãî é íàêàçîâîãî ñïîñîáіâ; 
êîíñòðóþâàòè ðå÷åííÿ ç äієñëîâàìè â óñіõ ÷àñàõ é îñî-

áîâèõ ôîðìàõ;
ïðàâèëüíî ïèñàòè äієñëîâà ç âèâ÷åíèìè îðôîãðàìàìè;
ïðàâèëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ôîðìè äієñëіâ ó ìîâëåííі.

Êðàñà ìîâè – â óñòàõ ëþäèíè-íîñіÿ. 

Â. Ðóñàíіâñüêèé
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Â êðàñóєò..ñÿ, ñìіþò..ñÿ, ñòàí..òå
Ã ó÷іò..ñÿ, їä..ìî, áîðåø..ñÿ

5. Äієñëîâàìè îäíîãî ñïîñîáó є âñі ñëîâà â ðÿäêó

À ãóêàєìî, ãóêàéìî, ïðèéøîâ Â ïèñàâ áè, ïèøіòü, ïèøåìî
Á ïèøіìî, ïîâіðìî, êèíüòå Ã ëåòіëî, ëåòèòü, ëåòіòü

6. ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Óÿâіòü, ùî âàì ïîòðіáíî ïîâåñòè â êіíî (òåàòð, ìóçåé, 
íà âèñòàâêó) ìîëîäøîãî áðàòèêà ÷è ñåñòðè÷êó. Ñôîðìóëþéòå óñíî 3–4 ïî-
ðàäè ïðî òå, ÿê ïîâîäèòèñÿ â êіíîòåàòðі (òåàòðі, ìóçåї, âèñòàâêîâîìó çàëі), 
âèêîðèñòîâóþ÷è äієñëîâà íàêàçîâîãî ñïîñîáó.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Яку частину мови називають дієсловом? Які є форми дієслова?
2. Поясніть відмінність між дієсловами доконаного й недоконаного виду. На-

ведіть приклади. 
3. Які дієслова називають безособовими? Наведіть приклади речень з безосо-

бовими дієсловами.
4. Що таке неозначена форма дієслова (інфінітив)? Наведіть приклади. Чим є 

кінцева частинка -ти в інфінітиві? 
5. Поясніть, як творимо дієслова умовного й наказового способів. Чи можна 

діє слова одного способу вживати замість іншого? Наведіть приклади.
6. Що виражає категорія часу дієслів? Дієслова яких способів не мають форм 

часу? 
7. Які дієслова належать до І дієвідміни, а які – до ІІ? В особових закінченнях 

дієслів якої дієвідміни пишемо и (ї), а якої – е (є)? 
8. Назвіть три способи творення дієслів. Наведіть приклади.

Óÿâіòü, ùî ó÷íÿì âàøîãî êëàñó äîðó÷èëè 
îðãàíіçóâàòè é ïðîâåñòè òåëåãðó «Ãðàìàòè÷-
íèé áðåéí-ðèíã» íà òåìó «Äіє ñëîâî». 

×àñ äëÿ ïіäãîòîâêè – 1 òèæäåíü.
Âèçíà÷òå ðåæèñåðñüêó ãðóïó, âåäó÷èõ, åêñïåðòіâ-ìîâî çíàâ-

öіâ, äâі-òðè êîìàíäè ãðàâöіâ.
Îáîâ’ÿçêè ðåæèñåðñüêîї ãðóïè: ðîçðîáêà ïðàâèë ãðè, ïіä-

ãîòîâêà îãîëîøåííÿ ïðî ãðó, îáëàøòóâàííÿ ñòóäії, ïіäãîòîâêà 
ìóçè÷íèõ ïàóç (õâèëèíîê-öіêàâèíîê), âèãîòîâëåííÿ äèïëîìіâ 
òîùî.

Îáîâ’ÿçêè åêñïåðòіâ-ìîâîçíàâöіâ: ïіäãîòîâêà ïàêåòà çàâäàíü 
äëÿ ó÷àñíèêіâ ãðè (25–30 çàïèòàíü), âèçíà÷åííÿ ïðàâèëüíîñòі 
âіäïîâіäåé ó õîäі ãðè. 

Îáîâ’ÿçêè ãðàâöіâ: äîáðå îïðàöþâàòè òåìó «Äієñëîâî».
Ïðîâåäіòü ãðó ó âіëüíèé âіä óðîêіâ ÷àñ. Çàïðîñіòü ãëÿäà÷іâ 

(ó÷èòåëіâ, êëàñíîãî êåðіâíèêà, äèðåêòîðà øêîëè, áàòüêіâ, 
ó÷íіâ ïàðàëåëüíèõ êëàñіâ).
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ІГНОРУВАТИ 
Дієслово ігнорувати має значення навмисне не помічати когось або чогось, 

не брати до уваги. Тому вимагає після себе додатка у формі знахідного відмін-
ка – ігнорувати (кого? що?) думку людей.

ГОВОРИТЬ чи ГОВОРЕ?
Ненормативними в українській мові є дієслова говоре, сердюсь, сидю, хотять, 

тремтю, любе. Вони можуть уживатися в художніх творах для відтворення просторіч-
чя, особливостей мовлення героя твору. Літературній нормі української мови відповіда-
ють форми говорить, серджусь, сиджу, хочуть, тремчу, любить.

РОЗРІЗНЯЙМО
Çàãðîæóâàòè – ñòàíîâèòè íåáåçïåêó, ñòâîðþâàòè її. 
Ïîãðîæóâàòè – çàëÿêóâàòè ÷èì-íåáóäü, íàõâàëÿòèñÿ çðîáèòè ùîñü íå-

ïðèєìíå.

* * *

Ïëóòàòè – áåçëàäíî ïåðåïëіòàòè íèòêè, âîëîññÿ і òàêå іíøå; ïîìèëÿòè-
ñÿ; ñâіäîìî ââîäèòè â îìàíó. 

Ïóòàòè – ñòÿãóâàòè ïóòàìè – ìîòóçêàìè, ðåìåíÿìè – íîãè ÿêîїñü òâà-
ðèíè, ùîá îáìåæèòè її ðóõ.

* * *

Óòþæèòè – âèðіâíþâàòè, çãëàäæóâàòè ґðóíòîâі äîðîãè, ïîëÿ çà äîïî-
ìîãîþ ñïåöіàëüíîãî ïðèñòðîþ – óòþãà. 

Ïðàñóâàòè – âèðіâíþâàòè, âèãëàäæóâàòè ãàðÿ÷îþ ïðàñêîþ îäÿã, òêà-
íèíó. 

Ãëàäèòè – ïðîâîäèòè ðóêîþ, âèðіâíþþ÷è, ðîçïðàâëÿþ÷è ùî-íåáóäü.

ГОВОРІМО ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
áðàòè äî óâàãè
îãîëîñèòè ïîäÿêó
âèñóâàòè ïðåòåíçії
âіäðàõóâàòè ç ó÷èëèùà
òî÷íіøå ñêàçàòè 
âãàìóâàëèñÿ ïðèñòðàñòі
ãîâîðèòè âіäâåðòî, ùèðî
äîäàëîñÿ êëîïîòó
íàñèëó âìîâèâ
çáèòè ç ïàíòåëèêó

ïðèéìàòè äî óâàãè 
âèíåñòè ïîäÿêó
âèñòàâëÿòè ïðåòåíçії 
âіä÷èñëèòè ç ó÷èëèùà
âіðíіøå ñêàçàòè
âëÿãëèñÿ ïðèñòðàñòі
ãîâîðèòè âіäêðèòî
äîáàâèëîñÿ êëîïîòó 
ç òðóäîì âãîâîðèâ 
çáèòè ç òîëêó
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ЦІКАВО ЗНАТИ
ЧИ ІСНУЮТЬ МОВИ БЕЗ ДІЄСЛІВ?

У всіх мовах Східної та Південно-Східної Азії – китайській, в’єтнамській, бір-
манській, тайській, лаоській і багатьох інших – прикметники неможливо відрізнити 
від дієслів. Там значно простіше сказати листя зеленіє, ніж зелене листя.

Без іменників і дієслів немає жодної мови. Це вперше помітив і описав у книжці 
«Мова» французький учений Жорж Вандрієс. Не існує також мов без числівників, 
займенників, прислівників, сполучників (З посібника).

ДИВО ДИВНЕ
Є в мові дієслова, які здатні керувати аж шістьма іменниками водночас! 

Це абсолютний рекорд. Ось ці дієслова: везти, вивезти, відвезти, завезти, 
звести, навезти, надвезти, перевезти, підвезти, повезти, возити, відвозити, 
завозити, звозити, навозити, надвозити, перевозити, підвозити. 

Самотньо розташувалися дієслова, які не керують жодним іменником. Таких 
дієслів у сучасні українській мові небагато: розвидняється, світає, вечоріє, смер-
кає тощо. Їх нарекли безособовими.

Спробуйте сконструювати висловлення із шістьма іменниками, яких вимагає 
одне дієслово. Наприклад: 

Андрій привезе внучку бабусі машиною з міста в село. 

НА ДОЗВІЛЛІ
Прочитайте вірш. Про яку цікаву особливість дієслів української мови в ньому 

йдеться?

Де, скажи, існує в світі мова
У пестливій формі дієслова?
Де іще від матінки-матусі
Та почуєш: «Спатоньки-спатусі»?
Хоч у нас і кажуть, що невістка
Буцімто чужа у хаті кістка,

Та недавно ув одній господі
Чув таке я, що повірить годі:
Каже до невістоньки свекруня:
«Ти вже хочеш їстоньки, Віруню?».
Та, їй-право, незбагненна мова,
Лагідно-чарівно-загадкова.

 Д. Білоус

УСМІХНІМОСЯ
– Скажи, Петрику, який це буде час, коли скажемо: я миюся, ти миєшся, він ми-

ється? – запитав учитель.
– Неділя, Миколо Петровичу! – відповів учень.
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... І êîæíà ìîâà ïî-ñâîєìó ïðåêðàñíà. 
Âîíà, ìîâ íåïîâòîðíèé ñàìîöâіò, âè-
ãðàє âñіìà áàðâàìè âåñåëêè, ìàє ñâîє 
çâó÷àííÿ, ñâîþ âàãîâèòіñòü, âëàñíó 
íàïîâíåíіñòü і êðàñó. 

Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé 

Морфологія. 
Орфографія
Дієприкметник

 Âè çíàòèìåòå:
çíà÷åííÿ äієïðèêìåòíèêà, éîãî ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè, 

ñèíòàêñè÷íó ðîëü.

 Âè âìіòèìåòå:
çíàõîäèòè â ðå÷åííі äієïðèêìåòíèêè, äієïðè ê ìåò íè-

êîâі çâîðîòè, áåçîñîáîâі äієñëіâíі ôîðìè íà -íî, -òî;
âèçíà÷àòè äієïðèêìåòíèêè àêòèâíîãî é ïàñèâíîãî ñòà-

íó, çàñîáè òâîðåííÿ їõ;
ïðàâèëüíî ïèñàòè äієïðèêìåòíèêè ç âèâ÷åíèìè îðôî-

ãðàìàìè;
ïðàâèëüíî ðîçñòàâëÿòè ðîçäіëîâі çíàêè ïðè äієïðèê-

ìåòíèêîâîìó çâîðîòі;
ñêëàäàòè ðå÷åííÿ òà çâ’ÿçíі âèñëîâëåííÿ ç äієïðèêìåò-

íèêîâèìè çâîðîòàìè.
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 ÄiЄïðèêìåòíèê

  І. Розгляньте репродукцію картини І. Сколоздри «Коломийки». Уявіть, що ви є 
її автором. Яку назву ви до неї дібрали б? Скажіть, що зображено на передньому, а 
що – на задньому плані картини. Яка кольорова гама переважає на полотні? 

І. Ñêîëîçäðà. Êîëîìèéêè

ІІ. Напишіть невеликий текст-опис (6–8 речень) за картиною, використавши не менше 
чотирьох пасивних дієприкметників. 

 І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. 
Обґрунтуйте пунктограми й орфограми.

Âіäëèòèé ç ìåòàëó ñîëäàò çàñòèã íà ãðàíіòíîìó ïîñòàìåíòі âñòà íîâë(è,å)-
íîìó íà âèñîêіì êóðãàíі...

Âіí (íå)ñòîїòü âіí çàñòèã ó ëåòі. Ïîëè éîãî ñіðîї øèíåëі ðîçâіÿ(í,íí)і 
âіòðîì íàãàäóþòü êðèëà îðëà. Ñòîїòü ñîëäàò îñèïà(í,íí)èé ÷åðâіíöÿìè ç 
áіëîêîðèõ áåðіç.

Ïàì’ÿòíèê íàãàäóє â(å,è)ëåòåíñüêèé äçâіí, ùî âèðіñ іç çåìëі. Çäàєòüñÿ 
âіí îò-îò çàäçâîíèòü і ðîçáóäèòü ñâîїì âіùèì ãóëîì òèõ, õòî ñïèòü âàæêèì 
ñíîì (Çà І. Öþïîþ).

ІІ. Знайдіть пасивні дієприкметники та виділіть у них суфікси. Усно визначте час і вид 
дієприкметників. Підкресліть дієприкметникові звороти як члени речення. 
ІІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір першого речення.

212 

213 
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 ÄiЄïðèêìåòíèê

Ãîòóєìîñÿ äî êîíòðîëüíîї ðîáîòè

Виконайте тестові завдання.
Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Ïàñèâíèìè є âñі äієïðèêìåòíèêè â ðÿäêó

À ïðîéäåíèé, ñòèõàþ÷èé, ðîçâàíòàæåíèé
Á çàïëåòåíèé, òðåìòÿ÷èé, î÷èùåíèé
Â âèøèòèé, êèíóòèé, çìóðîâàíèé
Ã çàëèòèé, çіãðіòèé, ïîãàñëèé

2. Çàëåæíå âіä äієïðèêìåòíèêà ñëîâî є â ðå÷åííі

À Çäàëåêà ïîáà÷èëè ïîêèíóòå âîãíèùå.
Á Ïіäіéøëè äî ïîâàëåíîї âіòðîì âåðáè.
Â Ïî ðîçìèòіé äîðîçі їõàëè ïîâіëüíî.
Ã Íà âñå ñåëî âèáëèñêóâàëè ïîôàðáîâàíі âîðîòà.

3. Äієïðèêìåòíèêîâèé çâîðîò ïîòðіáíî âіäîêðåìèòè êîìàìè â ðå÷åííі

À Ç óñіõ ñàäêіâ ïàõëî íàãðіòîþ íà ñîíöі êîðîþ äåðåâ... (Є. Ãóöàëî).
Á Òåïëîì äèõàëà íàñòîÿíà íà òðàâàõ òà êâіòàõ çåìëÿ (Þ. Çáàíàöüêèé).
Â Ó çàâîëî÷åíîìó õìàðàìè íåáі íå âãëåäіòè æîäíîї çіðêè (Í. Ðèáàê).
Ã Ñіðі ñóëòàíè ïèëþêè çâèõðåíîї êîíåì îñіäàëè íà ñêîøåíіé ñòåðíі
 (Ã. Òþòþííèê).

4. Ó ïðèñëіâ’ї «Çà îäíîãî áèòîãî äâîõ íåáèòèõ äàþòü» âèäіëåíå ñëîâî є

À äîäàòêîì  Â îçíà÷åííÿì
Á ïіäìåòîì Ã ïðèñóäêîì

5. Ó ÿêèõ ñëîâàõ íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè áóêâó å?

îäÿãí..íèé, ïîðàí..íèé, ïðèíåñ..íèé, ñêîðî÷..íèé

À ó ïåðøîìó é òðåòüîìó  
Á ó äðóãîìó é ÷åòâåðòîìó 
Â ó äðóãîìó é òðåòüîìó
Ã â óñіõ ñëîâàõ

6. Äîáåðіòü äієïðèêìåòíèêè äî êîæíîї õàðàêòåðèñòèêè.

1 ïàñèâíèé, äîêîíàíîãî âèäó À â’ÿíó÷èé 
2 ïàñèâíèé, íåäîêîíàíîãî âèäó Á çìàðíіëèé 
3 àêòèâíèé, íåäîêîíàíîãî âèäó Â ðîçùåïëåíèé 
4 àêòèâíèé, äîêîíàíîãî âèäó Ã íîøåíèé

7. Îðôîãðàôі÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó

À íåáà÷åíі êðàєâèäè, íåâіäïðàâëåíèé ëèñò
Á íіêèì íåïîìі÷åíèé, íåçàñіÿíå ïîëå 
Â íåâèñîõëі ñëüîçè, íå çàâåçåíèé ç ïіâäíÿ
Ã íåñêîøåíі õëіáà, íå íàâàíòàæåíèé çåðíîì

8. Ïðàâèëüíî óòâîðåíî äієïðèêìåòíèê ó ðÿäêó

À âèáðàòè – âèáðàâøèé 
Á óïіéìàòè – óïіéìàíèé 
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ÄiЄïðèêìåòíèê

Â çàñîõíóòè – çàñîõøèé
Ã îäÿãíóòè – îäÿãíóâøèé

9. Äієïðèêìåòíèêàìè є âñі ñëîâà â ðÿäêó

À çàïèñàòè, çіðâàòè, íàìàëþâàòè  
Á ñâіæèé, ìîêðèé, øâèäêèé 
Â çàïèñàíèé, çіðâàíèé, íàìàëüîâàíèé 
Ã îäÿãíåíèé, ïðîїçíèé, çàëèòèé

10. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü ðå÷åííÿ ç ïîäàíèìè ñëîâîñïîëó÷åííÿìè òàê, ùîá 
íå ç äієïðèêìåòíèêàìè ïèñàëîñÿ îêðåìî.

Íåç’ÿñîâàíі ïèòàííÿ, íåñïðîñòîâàíі ôàêòè, íåçàêіí÷åíà ïðàöÿ.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Яку форму дієслова називають дієприкметником? Які ознаки дієприкметника 

спільні з дієсловом, а які – з прикметником?
2. Яку синтаксичну роль може виконувати дієприкметник? Наведіть приклади.
3. Поясніть різницю між активними та пасивними дієприкметниками. Які діє-

прикметники не мають форм теперішнього часу?
4. Як творимо пасивні дієприкметники? Букву е чи и пишемо в суфіксах пасив-

них дієприкметників? 
5. Як творимо активні дієприкметники? Які форми активних дієприкметників є 

маловживаними в українській мові?
6. Розкажіть про написання не з дієприкметниками. Доведіть, що дієприкмет-

ник спростований можна писати з не як окремо, так і разом.
7. Що називаємо дієприкметниковим зворотом? Наведіть приклади.
8. Розкажіть, як виділяємо в усному мовленні та на письмі дієприкметниковий 

зворот. Наведіть приклади двох речень, у першому з яких зворот дбайливо загор-
нений у рушник виділявся б комами, а в другому – не виділявся б.

Îá’єäíàéòåñü ó òâîð÷і ãðóïè. 
Êîæíà ãðóïà ìàє íàïèñàòè êîëåêòèâíèé 

òåêñò-îïèñ íà îäíó іç çàïðîïîíîâàíèõ òåì ç 
óæèâàííÿì äієïðèêìåòíèêіâ òà äієïðèêìåòíèêîâèõ çâîðîòіâ. 
Âèêîðèñòîâóþ÷è ìîæëèâîñòі ìåðåæі Іíòåðíåò, ïіäãîòóéòå ìóëü-
òèìåäіéíó ïðåçåíòàöіþ (ìóçèêà, ðåïðîäóêöії êàðòèí, ôîòîãðà-
ôії), ÿêà ìîãëà á ïîñèëèòè âðàæåííÿ âіä ïðîñëóõîâóâàííÿ 
âàøîãî òåêñòó-îïèñó. Ïðîâåäіòü óðîê-çàõèñò òâîð÷èõ äîðîáîê. 

Òåìè òâîð÷èõ ðîáіò: 1. «Áàðâіíêîâà ìîÿ Óêðàїíà». 2. «Ñàäîê 
âèøíåâèé êîëî õàòè». 3. «Áіëîñíіæíà çèìà íà ïîðîçі». 4. «Íіæíèé 
ïîãëÿä ìàòóñі». 5. «Ñåëî ìîє, äëÿ ìåíå òè єäèíå». 6. «Â ìîðñüêó 
áåçîäíþ ïàäàâ ìіñÿöü».



94

РОЗРІЗНЯЙМО
Íåçäіéñíåíèé – ÿêèé íå çäіéñíèâñÿ, íå çáóâñÿ. Íåçäіéñíåíèé íàìіð.

Íåçäіéñíåííèé – ÿêèé íå ìîæå çäіéñíèòèñÿ, çáóòèñÿ, âèêîíàòèñÿ. Íå-
çäіéñíåííі ìðії.

* * *

Íåñêàçàíèé – íå âèÿâëåíèé ïåâíèì ÷èíîì, íå âèðàæåíèé ñëîâàìè; íå-
âèñëîâëåíèé. Íåñêàçàíі ñëîâà.

Íåñêàçàííèé – ÿêîãî íå ìîæíà âèðàçèòè, ïåðåäàòè ñëîâàìè. Íåñêàçàí-
íà ðàäіñòü.

* * *

Íåîöі‘íåíèé – ÿêîãî íå îöіíèëè. Íåîöіíåíі ñêàðáè.

Íåîöіíåííèé – ÿêîìó íå ìîæíà ñêëàñòè öіíè; äóæå öіííèé. Íåîöіíåí-
íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàóêè.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
Çàñîõëèé áóòåðáðîä
Äîãîâіðíі ñòîðîíè
Ïîáіëіëèé
Ïîïîїâøè äîñõî÷ó (ÿêèé íàїâñÿ)
ßêèé ïîâіäîìëÿâ
ßêі ïîòîâàðèøóâàëè
Óòіêà÷
ßêèé çóïèíèâñÿ
ßêèé ñïîñòåðіãàє 
Ïëàêàò іç çàêëèêîì äî îïîðó
Äîçðіëі ïîëóíèöі
Àíàëіçîâàíèé äîêóìåíò
Áàæàíèé ðåçóëüòàò
ßêà ïîñòà÷àєòüñÿ â÷àñíî
Íàáîëіëå ïèòàííÿ
Íàâèñëà çàãðîçà

Çàñîõøèé áóòåðáðîä
Äîãîâàðþþ÷і ñòîðîíè
Ïîáіëіâøèé 
Íàїâøèéñÿ äîñõî÷ó
Ïîâіäîìëÿâøèé
Ïîòîâàðèøóâàâøі
Óáіãàâøèé
Çóïèíèâøèéñÿ
Ñïîñòåðіãàþ÷èé
Ïëàêàò, çàêëèêàþ÷èé äî îïîðó
Äîçðіâøі ïîëóíèöі
Àíàëіçèðóєìèé äîêóìåíò
Æåëàíèé ðåçóëüòàò
Ïîñòà÷àєìà â÷àñíî
Íàáîëіâøå ïèòàííÿ
Íàâèñøà çàãðîçà

УЧІМОСЯ РЕДАГУВАТИ РЕЧЕННЯ
1. Îñîáëèâî çàõîïëþþ÷і ïîäîðîæі â ãîðè.  

                   çàõîïëþþòü

2. Åêñêóðñіÿ ñïîäîáàëàñü óñіì ïîäîðîæóþ÷èì.

                                      õòî ïîäîðîæóє (ïîäîðîæíіì)

 3. Êîëèñü õâèëþþ÷і ñëîâà íèíі âòðàòèëè ñèëó. 

     Ñëîâà, ùî êîëèñü õâèëþâàëè
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4. Íà çóñòðі÷ çàïðîñèëè ïî÷àòêóþ÷èõ ïîåòіâ.

                                 ïîåòіâ-ïî÷àòêіâöіâ

5. Ïîїçä, ñëіäóþ÷èé ÷åðåç ñòàíöіþ, ìàâ âіñіì âàãîíіâ.

             ùî ïðîõîäèâ

РОЗРІЗНЯЙМО
Âèêîïíèé (ïðèêìåòíèê) – íàëåæíèé äî ìèíóëèõ ãåîëîãі÷íèõ åïîõ. 

Âèêîïíі îðãàíіçìè.
Âèêîïàíèé (äієïðèêìåòíèê) – âèäîáóòèé іç çåìëі, ç-ïіä ñíіãó é ïîäіá-

íå. Âèêîïàíèé êîð÷.

АНТИСУРЖИК

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
òðàïëÿþòüñÿ ïîìèëêè
âèìêíóòè ñâіòëî
íå íàäèâóєøñÿ
çàâäàòè øêîäè 
áðàòè ó÷àñòü 
äîêëàñòè çóñèëü
ñïàäàє íà äóìêó
âïàäàòè â î÷і

çóñòðі÷àþòüñÿ ïîìèëêè
âèêëþ÷èòè ñâіòëî
äèâó äàєøñÿ
íàíåñòè øêîäè
ïðèéìàòè ó÷àñòü
ïðèêëàñòè çóñèëü
ïðèõîäèòü íà äóìêó
êèäàòèñÿ â î÷і

КОРИСНО ЗНАТИ

ÑÏÅÐÅ×ÀÉÒÅÑß ×ÅÌÍÎ

Äðóçі ìèëі, ïðè íàãîäі ñëіä âñüîãî íàâ÷àòèñü.
×è ìè âìієì ïðè íàãîäі ÷åìíî ñïåðå÷àòèñü?
Íå æáóðëÿòü êîëþ÷і ôðàçè (ãîñòðîòà äëÿ ãîñòðîòè),
ùîá ïðîòèâíèêà îáðàçèòü, íі, ùîá іñòèíó çíàéòè.

Îäèí – ïðîñî, äðóãèé – ãðå÷êà, âàøі ñèëè ðіâíі.
À éäå ãîñòðà ñóïåðå÷êà – ÷óáèòåöü, ÿê ïіâíі. 
Æіíöі áîâäóð çàïàëüíèé áîâêíóâ, íåäîòåïà,
íà äîøêóëüíå «Òè äóðíèé» – «Òè ñàìà äóðåïà!»

Ñòіé æå! Äáàé ïðî îñíîâíå, çâè÷êó ìàé єäèíó:
êðèòèêóé äóìêè, à íå íîñіÿ-ëþäèíó.
Ìàé òåðïåöü òà áіëüøå ñëóõàé ìóäðèõ ñàìîðîäêіâ:
â êîãî äîâãèé ÿçèöþãà – äîêàçè êîðîòêі.

                                                   Äìèòðî Áіëîóñ
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ЦІКАВО ЗНАТИ

ЧИ ЗДАТНА МОВА ПРИХОВУВАТИ ДУМКИ?
Мова – прекрасний засіб точного висловлення думки. Проте, як не парадок-

сально, інколи може перетворитися в засіб приховування думки. Класичним при-
кладом можна вважати легенду про Дельфійського оракула.

Могутній лідійський цар Крез напередодні походу на персів, згідно з тради-
цією, вирішив звернутися до богів за порадою. Гінці вирушили в Дельфи до храму 
Аполлона, щоб дізнатися думку оракулів про наступний похід. Обидва віщуни 
дали однакову відповідь: «Якщо цар піде війною на персів, то зруйнує велике цар-
ство...». Крез, впевнений у перемозі, вирушив у похід і зазнав жорстокої поразки, 
а сам потрапив у полон. Вважаючи себе обдуреним, лідійський цар посилає знову 
гінців у Дельфи. Вони запитали, чи не соромно богам обманювати Креза. Ораку-
ли відповіли: «Крез не зрозумів слів “зруйнує велике царство”». Йому слід було 
б повернути послів і уточнити: яке саме царство мали на увазі – його, Креза, чи 
персидського царя Кіра. Оскільки Крез не зрозумів віщування оракулів, хай зви-
нувачує в усьому самого себе» (З посібника).

ЯК ЦЕ БУЛО
ЧУЖІ ЧИ НАШІ?

Слово дах запозичене з німецької мови. Але воно не тільки освоєне укра-
їнською мовою, а й дало ціле покоління слів – дашок, піддашок, піддашшя, да-
ховий, дахоподібний. Від латинського лінія утворені лінійка, лінієчка, лінійність, 
лініювальний та ін. Якими ж слід вважати ці слова – українськими чи запозичени-
ми? Тільки українськими. По-перше, таких слів немає в німецькій чи латинській 
мові, а по-друге, вони утворені за правилами української мови, її суфіксами чи 
префіксами (Г. Передрій, Т. Карпенко).

УСМІХНІМОСЯ
З УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ

 За селом багато ставків, щедрих на гриби та ягоди.
 Рот у неї маленький, повногубий, із світло-зеленим поглядом в очах.
 Дівчина ледь торкалася ногами стежки, взутої в червоні черевички.

НА ДОЗВІЛЛІ
АСОЦІАЦІЇ

Між окремими думками, уявленнями існує психологічний зв’язок (асоціація), 
унаслідок якого одне почуття, уявлення спричинює інше.

Спробуйте за допомогою трьох-чотирьох асоціацій установити зв’язок між та-
кими поняттями, як деревина і м’яч; небо і чай; ведмідь і ракета.

НАПРИКЛАД: деревина – ліс, ліс – поле, поле – футбольне, футбольний – 
м’яч.
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Ìîâà – âòiëåííÿ äóìêè. Ùî áà ãàò-
øà äóìêà, òî áàãàòøà ìîâà. Ëþáiìî 
її, âèâ÷àéìî її, ðîçâèâàéìî її!

Ì. Ðèëüñüêèé

Морфологія. 
Орфографія
Дієприслівник

 Âè çíàòèìåòå:
çíà÷åííÿ, ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè äієïðèñëіâíèêà, éîãî 

ñèíòàêñè÷íó ðîëü.

 Âè âìіòèìåòå:
çíàõîäèòè äієïðèñëіâíèêè é äієïðèñëіâíèêîâі çâîðîòè 

â ðå÷åííі;
ïðàâèëüíî ïèñàòè äієïðèñëіâíèêè ç âèâ÷åíèìè îðôî-

ãðàìàìè;
ðîçñòàâëÿòè ðîçäіëîâі çíàêè ïðè äієïðèñëіâíèêàõ і 

äіє ïðèñëіâíèêîâèõ çâîðîòàõ;
êîíñòðóþâàòè ïðîñòі ðå÷åííÿ ç äієïðèñëіâíèêàìè é 

äієïðèñëіâíèêîâèìè çâîðîòàìè;
ïðàâèëüíî âæèâàòè äієïðèñëіâíèêè â ìîâëåííі.
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 ÄiЄïðèñëiâíèê

Ãîòóєìîñÿ äî êîíòðîëüíîї ðîáîòè

Виконайте тестові завдання.
Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Ïîòðåáóє ðåäàãóâàííÿ ðå÷åííÿ

À Êîëè ÿ ââіéøîâ ó êіìíàòó, ñåñòðà ÷èòàëà êíèæêó.
Á Óâіéøîâøè â êіìíàòó, êíèæêà ëåæàëà íà ñòîëі.
Â Óâіéøîâøè â êіìíàòó, âîíà ñіëà ÷èòàòè êíèæêó.
Ã Ñåñòðà, óâіéøîâøè â êіìíàòó, ïîêëàëà êíèæêó íà ñòіë.

2. Ó ðå÷åííі «Âñòàє â íîâіé êðàñі, çàáóâøè ëèõîëіòòÿ, òâîÿ, Òàðàñå, 
çâіëüíåíà çåìëÿ» (Â. Ñèìîíåíêî) âèäіëåíå ñëîâî є

À ïðèñóäêîì
Á îçíà÷åííÿì
Â îáñòàâèíîþ
Ã äîäàòêîì

3. Äієïðèñëіâíèêàìè äîêîíàíîãî âèäó є âñі ñëîâà â ðÿäêó

À øóêàþ÷è, äóìàþ÷è, âіäïî÷èâàþ÷è
Á íàâіäóþ÷èñü, ïðè÷åïèâøè, çàìðіÿâøèñü
Â ïіäіéøîâøè, çàñïіâàâøè, ïðîñÿ÷è
Ã ïðèéøîâøè, íàïèñàâøè, âіäïîâіâøè 

4. Îêðåìî ç íå òðåáà ïèñàòè âñі äієïðèñëіâíèêè â ðÿäêó

À (íå)äáàþ÷è, (íå)ñõîäÿ÷è, (íå)íàїâøèñü 
Á (íå)íàâèäÿ÷è, (íå)õòóþ÷è, (íå)öіíóþ÷è 
Â (íå)ìàëþþ÷è, (íå)іçîëþâàâøè, (íå)ðâóþ÷è 
Ã (íå)ç÷óâøèñü, (íå)îáìèíàþ÷è, (íå)âèñïàâøèñü 

5. Ïóíêòóàöіéíó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі

À Ãîâîðÿ÷è ùèðі ñëîâà, òè áóäåø áåçñìåðòíèé.
Á Çäîáóâøè îñâіòó, òè ïîáà÷èø áіëüøå ñâіòó.
Â І ñîíöå, äіéøîâøè çåíіòó äî çåìëі õèëèòüñÿ.
Ã Ñâàðÿ÷èñü, íå êàæè òàêîãî, ùîá ñîðîìíî áóëî, êîëè ïîìèðèòåñü.

6. Äîáåðіòü ïðèêëàä äî êîæíîї õàðàêòåðèñòèêè.

1 äієïðèñëіâíèê íåäîêîíàíîãî âèäó,   À ïðîїæäæàþ÷è
 óòâîðåíèé âіä äієñëîâà ІІ äієâіäìіíè  Á ïîäóìàâøè
2 äієïðèñëіâíèê íåäîêîíàíîãî âèäó,   Â ñÿþ÷і
 óòâîðåíèé âіä äієñëîâà І äієâіäìіíè  Ã ëåæà÷è
3 äієïðèñëіâíèê äîêîíàíîãî âèäó
4 äієïðèêìåòíèê 

7. Ãðàìàòè÷íî ïðàâèëüíå ïðîäîâæåííÿ ðå÷åííÿ «Êóïóþ÷è ìîáіëüíèé òå-
ëåôîí...» íàâåäåíî â ðÿäêó

À âіí ìåíі äóæå ñïîäîáàâñÿ 
Á ÿ óòî÷íèâ òåðìіí ãàðàíòії
Â ìåíі íàäіéøëî ñìñ-ïîâіäîìëåííÿ
Ã ó ìàãàçèíі ïðîõîäèëà àêöіÿ



116

ÄiЄïðèñëiâíèê

8. Äієïðèñëіâíèêè íàâåäåíî â ðÿäêó

À ïèøó÷è, âèêðàäàþ÷è, ìàëþþ÷è 
Á çàïèñàíèé, âèêðàäåíèé, íàìàëüîâàíèé
Â ïèñàòè, âèêðàäàòè, ìàëþâàòè
Ã ïèñàííÿ, âèêðàäàííÿ, ìàëþâàííÿ

9. Äієïðèñëіâíèêîâèé çâîðîò є â ðå÷åííі

À Ìè æèâåìî â êðàþ, äå çîðіє Äíіïðî і äå Ñòóãíè âèáëèñêóє ñòðі÷êà 
 (Î. Äîâãîï’ÿò).
Á Ðîçâèäíÿєòüñÿ, ðîçâèäíÿєòüñÿ, íà øèïøèíі öâіò ðîçãîðòàєòüñÿ 
 (À. Êà÷àí).
Â Õèëÿòüñÿ òðàâè, ïðèáèòі äîùàìè (Îëåêñàíäð Îëåñü).
Ã Äî äіäîâèõ íіã, âèãèíàþ÷è ñïèíó, ëàùèòüñÿ êіò (Â. Ñëàï÷óê). 

10. Ñïèøіòü ðå÷åííÿ, ðîçñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåíі ðîçäіëîâі çíàêè. Ïіäêðåñ-
ëіòü ÷ëåíè ðå÷åííÿ.

Ëþáêà ïðèíåñëà äіäîâі õàð÷ ó êëóíêó і ñòîÿëà ïіä ãіëëÿì ãðóøі ñõèëèâ-
øè ãîëîâó é ïіäïåðøè ùîêó äîëîíåþ (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке дієприслівник? На які питання він відповідає? Яку синтаксичну роль 
виконує?

2. Назвіть граматичні ознаки дієслова та прислівника, які поєднує в собі діє-
прислівник.

3. Яке значення виражають дієприслівники недоконаного виду? Як їх творимо? 
Наведіть приклади.

4. За допомогою яких суфіксів і від яких дієслів творимо дієприслівники докона-
ного виду? Наведіть приклади.

5. Що таке дієприслівниковий зворот? Як його виділяємо в усному мовленні та 
на письмі? Наведіть приклад речення з дієприслівниковим зворотом.

6. Чи завжди одиничні дієприслівники виділяємо на письмі комами? Назвіть спіль-
не й відмінне у виділенні на письмі дієприслівникових і дієприкметникових зворотів.

7. Доведіть або спростуйте тезу «Не з дієприслівниками завжди пишемо окремо».

Îá’єäíàéòåñÿ â òðè ãðóïè. Êîæíà ãðóïà ìàє 
âèêîíàòè îäíå іç çàïðîïîíîâàíèõ çàâäàíü.

Çàâäàííÿ. 
1. Ñêëàäіòü і ðîçіãðàéòå ãóìîðèñòè÷íèé äіàëîã «Íà ðèíêó», 

óâіâøè äî íüîãî 2–3 äієïðèñëіâíèêè. 
2. Ñêëàäіòü êàçêó ïðî òå, ÿê äієïðèñëіâíèê õîòіâ äі çíàòèñÿ, êîìó 

æ âіí áëèæ÷èé ðîäè÷ – äієñëîâó ÷è ïðèñëіâíèêó. 
3. Íàïèøіòü òåêñò äî ðåêëàìíîãî ðîëèêà ïðî îäèí ç âàøèõ 

øêіëüíèõ ïіäðó÷íèêіâ, óâіâøè äî íüîãî 2–3 äієïðèñëіâíèêè. 
Іíñöåíіçóéòå öåé ðåêëàìíèé ðîëèê.
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ЯК КРАЩЕ?
Â óêðàїíñüêіé ìîâі ÷àñòî êîðèñòóþòüñÿ äієïðèñëіâíèêàìè, êîëè ïî-

òðіáíî çàìіíèòè âіääієñëіâíі іìåííèêè ç ïðèéìåííèêàìè ïî, ïðè, ïіñëÿ. 
ПОРІВНЯЙМО:

Âäàëî ïîáóäîâàíі ðå÷åííÿ Íåâäàëî ïîáóäîâàíі ðå÷åííÿ

1. Çàêіí÷èâøè ðîáîòó, ïîòðіáíî 
ïðèáðàòè ðîáî÷å ìіñöå.
2. ×èòàþ÷è âãîëîñ, òðåáà ïðàâèëü-
íî íàãîëîøóâàòè ñëîâà.
3. Çàêіí÷èâøè çâіò, ÿ ïåðåâіðÿþ 
éîãî ùå ðàç.

1. Ïî çàêіí÷åííі ðîáîòè ïîòðіáíî 
ïðèáðàòè ðîáî÷å ìіñöå.
2. Ïðè ÷èòàííі âãîëîñ òðåáà ïðà-
âèëüíî íàãîëîøóâàòè ñëîâà.
3. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ çâіòó ÿ ïåðå-
âіðÿþ éîãî ùå ðàç.

Òàêå øèðîêå âæèâàííÿ äієïðèñëіâíèêіâ íàäàє ìîâі ëåãêîñòі âèìîâëÿí-
íÿ é ìåëîäіéíîñòі. Îòîæ íåìàє ÷îãî öóðàòèñÿ їõ çàðàäè êàíöåëÿðñüêèõ 
øòàìïіâ íà çðàçîê ïðè âèêîíàííі, ïî îäåðæàííі òîùî, ÿêі çâîäÿòü íàíіâåöü 
êðàñó íàøîї ìîâè.

АНТИСУРЖИК

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
ñÿþ÷è âіä ðàäîñòі 
íàìàãàþ÷èñü íå çàâàæàòè
âèáèðàþ÷è ñëîâî 
ãîëîñíî êðè÷à÷è
ç’ÿñóâàâøè ïðè÷èíó
íàòèñíóâøè íà êíîïêó
çàâàíòàæèâøè ìàøèíó

ñіÿ âіä ðàäîñòі
ñòàðàÿñü íå çàâàæàòè 
âèáèðàÿ ñëîâî
ãîëîñíî êðè÷à
âèÿñíèâøè ïðè÷èíó
íàæàâøè íà êíîïêó
çàãðóçèâøè ìàøèíó

РОЗРІЗНЯЙМО 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
ïðàöþâàëè, íåçâàæàþ÷è íà äîù ïðàöþâàëè, íå äèâëÿ÷èñü íà äîù

çàâäÿêè ïіäòðèìöі äðóçіâ äÿêóþ÷è ïіäòðèìöі äðóçіâ
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ПРИГОДИ ЗВИЧАЙНОЇ КАРТОПЛІ

Деякі рослини, що ростуть на наших городах, примандрували з далеких за-
морських країв. А з ними мандрували і їхні найменування. Візьмемо, наприклад, 
картоплю.

Індіанці Південної Америки використовують цей овоч понад 14 тисяч років, а 
європейці вперше зіткнулися з ним у середині XVI століття. Першими покушту-
вали картоплю іспанські моряки. Потім вона потрапила до Італії, а згодом – до 
інших країн Європи. Хоча не скрізь картоплю використовували за призначенням. 
У XVIII столітті у Франції квітами картоплі прикрашали волосся або робили з них 
букети. У Німеччині картоплю можна було побачити на клумбах перед палацами. 
У середині XVIII століття вона з’явилася і в Україні. 

Проте прийшла до нас картопля не з індіанським, а з європейським най ме ну-
ван ням. Індіанці називали рослину – потата. Італійці найменували її по-своєму – 
tartufolo. Німці запозичили назву в італійців, спочатку дещо видозмінивши її: 
tartuff el, а далі перетворили на kartoff el. В українській мові найменування зазнало 
фонематичних змін і стало словом картопля (За І. Вихованцем).

КОРИСНО ЗНАТИ
САМОВИХОВАННЯ СЛОВОМ

Великий успіх лікування людини словом, плекання її волі та сміливості за 
допомогою словесних засобів підтверджує практика індійських йогів. Вони вже 
з перших років життя дитини привчають її до самонавіювання та самовиховання 
засобами слова. Щойно дитина починає говорити, батьки одразу ж промовляють 
їй найпростішу формулу самонавіювання: «Я – сміливий». Завдяки таким 
сеансам діти йогів уже в 5–6 років можуть виконувати найскладніші дії, які не під 
силу навіть дорослим (З посібника).

УСМІХНІМОСЯ
З УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ

 Пам’ятник стоїть на п’єдесталі, який дивиться вперед з піднятою догори 
рукою.

 Василько сміливо втік від вовків.
 Вона ледь летіла на крилах, легко махаючи ногами.  

НА ДОЗВІЛЛІ
ЗНАЙДІТЬ БУКВУ 

Замість крапок упишіть букви й прочитайте скоромовки. Зверніть увагу: для кож-
ної скоромовки вам потрібно віднайти лише по одній букві.

1. Завірю..а, ..урделиця й ві..ола на ..марині ї..али.
2. ..азан, ..азанка й ..азанятко з жира..ом роблять ..іззарядку.
3. ..і.. пі.. ..убом си..ів та й у ..у..ку ..у..ів. 
4. Че..ез г..ядку г..іб тхі.. ямку.
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Ñëîâà îäíі íàì òіøàòü ñëóõ і çіð, 
à іíøі íàñ âіäøòîâõóþòü
ðàïòîâî. 

Ì. Ðèëüñüêèé 

Морфологія. 
Орфографія
Прислівник

 Âè çíàòèìåòå:
çíà÷åííÿ ïðèñëіâíèêà, éîãî ìîðôîëîãі÷íі îç íàêè òà 

ñèíòàêñè÷íó ðîëü.

 Âè âìіòèìåòå:
çíàõîäèòè ïðèñëіâíèêè, âіäðіçíÿòè їõ âіä îìîíіìі÷íèõ 

÷àñòèí ìîâè;
âèçíà÷àòè ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè ïðèñëіâíèêіâ;
óòâîðþâàòè ñòóïåíі ïîðіâíÿííÿ ïðèñëіâíèêіâ;
ïðàâèëüíî íàãîëîøóâàòè é ïèñàòè ïðèñëіâíèêè;
ñêëàäàòè ðå÷åííÿ é òåêñòè ç ïðèñëіâíèêàìè.
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Ïðèñëiâíèê

4. ×åðåç äåôіñ òðåáà ïèñàòè âñі ïðèñëіâíèêè â ðÿäêó

À ÷àñ/âіä/÷àñó, ëåäâå/ëåäâå, õòîçíà/êîëè
Á ÷àñòî/ãóñòî, ïî/êèїâñüêè, ïëі÷/î/ïëі÷
Â âèäèìî/íåâèäèìî, ïіä/ñèëó, ÿêîñü/òî
Ã äå/íå/äå, íà/ïîãîòîâі, áóäü/êóäè

5. Âèäіëåíå ñëîâî є ïðèñëіâíèêîì і éîãî òðåáà ïèñàòè ðàçîì ó ðå÷åííі

À ×îòèðè ìîëîäі áîãóíöі ñòàëè ïіäíіìàòèñÿ íà/ãîðó (Î. Äîâæåíêî).
Á Ïîãëÿíü íà/äâіð – çíàòèìåø, ÿêèé õàçÿїí (Íàð. òâîð÷іñòü). 
Â Ïіñíÿ ïî/âîëі äàâíî íå ëіòàëà, ïðèáîðêàíà òóãîþ, æàëåì ïðèáèòà
 (Ëåñÿ Óêðàїíêà).
Ã Çîðі òèõî òðåìòÿòü ó/ãîðі (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

6. Óòâîðіòü ôîðìè âèùîãî é íàéâèùîãî ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ âіä ïðè-
ñëіâíèêà íèçüêî. 

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Що таке прислівник? Чи змінюється він? Яким членом речення може бути? 
2. На які розряди поділяють прислівники? Наведіть приклади.
3. Від слів яких частин мови творимо прислівники? Якими способами? 
4. Як творимо ступені порівняння прислівників? Наведіть приклади.
5. Як пишемо не та ні з прислівниками? Наведіть приклади.
6. Чи залежить написання н і нн у прислівниках від написання прикметників? 

Відповідь обґрунтуйте.
7. Розкажіть про написання и та і в кінці прислівників. 
8. Які прислівники пишемо через дефіс? Наведіть приклади.
9. З чого складаються прислівникові сполучення? Як їх пишемо? Наведіть при-

клади.
10. Поясніть, яку роль виконують прислівники в мові.  

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè ïî 3–5 ó÷íіâ. Êîæíà 
ãðóïà ìàє ïðèäóìàòè ãðó (âіêòîðèíó, êîìï’þ-
òåðíó ãðó, ãðó ç ì’ÿ÷åì òîùî) íà òåìó «Ïðàâî-
ïèñ ïðèñëіâíèêіâ».

Ïіäãîòóéòåñÿ äî çàõèñòó ïðîåêòó ïåðåä ó÷íÿìè êëàñó (5–
10 õâèëèí) çà ïîäàíèì ïëàíîì.

Ïëàí çàõèñòó ïðîåêòó ãðè

1. Íàçâà ãðè, її ìåòà, íà êîãî çîðієíòîâàíà.
2. Ïðàâèëà ãðè (òðèâàëіñòü, êіëüêіñòü ó÷àñíèêіâ òîùî).
3. Äåìîíñòðàöіÿ ãðè ÷è її ÷àñòèíè.
4. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ ãðóï.

Çà îäíèì іç ïðîåêòіâ ïðîâåäіòü ãðó â êëàñі.
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РОЗРІЗНЯЙМО
Îäíî÷àñíî – ùî çäіéñíþєòüñÿ, âіäáóâàєòüñÿ âîäíî÷àñ іç ÷èì-íåáóäü іí-

øèì. Îäíî÷àñíî ïðîéòè íåìîæëèâî. 
Îäíîðàçîâî – ùî çäіéñíþ єòüñÿ, âіäáóâàєòüñÿ îäèí ðàç. Äîïîìîãó 

íàäàäóòü îäíîðàçîâî.

* * *
Òåïåð – ó íàø ÷àñ; îñòàííіì ÷àñîì; íèíі, ñüîãîäíі. Òåïåð ÿ æèâó â 

Êèєâі. 
Çàðàç – ó öåé ñàìèé ìîìåíò; íåãàéíî; ó ìîìåíò ðîçìîâè. Çàðàç ÿ â÷ó 

óðîêè. ß ìóøó çàðàç іòè.

* * *
Âèêëþ÷íî – ëèøå, òіëüêè. ß äóìàâ ïðèñâÿòèòè ñåáå âèêëþ÷íî 

òåàòðó. 
Âèíÿòêîâî – íàäçâè÷àéíî, äóæå, îñîáëèâî. Öÿ îáñòàâèíà ìàє 

âèíÿòêîâî âàæëèâå çíà÷åííÿ.

* * *
Óïåðòî – ðîáèòè ïî-ñâîєìó, íàïîëÿãàòè íà ñâîєìó; íåïîñòóïëèâî. 

Òàðàñ óïåðòî âèìàãàâ ñâîãî. 
Íàïîëåãëèâî – çàâçÿòî, ñòіéêî, íåïîõèòíî. Ðîáіòíèêè íàïîëåãëèâî 

ïðàöþâàëè, ùîá â÷àñíî âèêî íàòè çàìîâëåííÿ. 

АНТИСУРЖИК

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
ùèðî çàïðîøóþ
ìåíі áàéäóæå
íåâäîâçі 
òóò çàòèøíî
íàïèñàâ ïðàâèëüíî
ùîðàçó

ìèëîñòі ïðîøó
ìåíі âñå ðіâíî
ó ñêîðîìó ÷àñі 
òóò óþòíî
íàïèñàâ âіðíî
âñÿêèé ðàç

НАГОЛОШУЙМО ПРАВИЛЬНО

àáèêîëè 
àáèÿê
áîñîíіæ
âі÷-íà-âі÷ 
âñüîãî-íà-âñüîãî
äîïіçíà
çàâèäíà 

çàíîâî
çàòåïëà 
çäàâíà 
çäàëåêó
çîâñіì
çîçëà 
íàòðîє

íà÷èñòî
îäèí â îäèí
ïîçàòîðіê
ïî-íîâîìó
ïîïåðåäó 
ïîñåðåäèíі 
ïî-òâîєìó 
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КОРИСНО ЗНАТИ
СИЛЬНІ ЗВУКИ

Дуже гучні, інтенсивні звуки часто викликають функціональні розлади нервової 
системи, депресію, головний біль. Психологи пов’язують це із включенням 
певного біологічного коду: адже сильні, інтенсивні звуки природи пов’язані з 
якимись катастрофами – виверженням вулкана, громом, землетрусом, ураганом. 
Дуже сильні звуки – це завжди свідчення про якусь небезпеку, тому людський 
організм реагує на них так своєрідно (З посібника).

НА ДОЗВІЛЛІ 
РЕБУСИ

Який прислівник «заховався» в кожному ребусі? 

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

Дайте відповіді на запитання веселої вікторини, використовуючи прислівники.
1. Назвіть 5 днів тижня, не згадавши при цьому ні числа, ні назв днів.
2. Коли відбуваються події, яких не було вчора й не буде завтра?
3. Як стане в лісі, коли зійде сонце?
4. Як буде в лісі, коли дощ піде?

ПОЛОВИНКИ
Прочитайте 5 прислівників, склавши картки, на кожній з яких записано тільки 

частину слова.
право будь- мимо від повсяк

нині волі руч час коли

СКОРОМОВКА
Ніч не спали сиченята, полягали ранком спати.
– На добраніч! – каже сич, бо в сичів же день – це ніч (Г. Бойко).

УСМІХНІМОСЯ
– Чи розмовляєте ви англійською мовою?
– Лише зі словником. З людьми поки що соромлюся.

 
 1. в         2. кри       3. вг                          4. у 3 чі

’
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Морфологія. Орфографія
Службові частини мови. 

Вигук

 Âè çíàòèìåòå:
îçíàêè ïðèéìåííèêіâ, ñïîëó÷íèêіâ, ÷àñòîê ÿê ñëóæ-

áîâèõ ÷àñòèí ìîâè òà âèãóêіâ.

 Âè âìіòèìåòå:
çíàõîäèòè ïðèéìåííèêè, ñïîëó÷íèêè, ÷àñòêè, âèãó-

êè, âіäðіçíÿþ÷è їõ âіä іíøèõ ÷àñòèí ìîâè;
ïðàâèëüíî ïèñàòè ñëîâà ñëóæáîâèõ ÷àñòèí ìîâè òà âè-

ãóêè;
àíàëіçóâàòè òåêñòè ùîäî âèêîðèñòàííÿ â íèõ ñëóæáî-

âèõ ÷àñòèí ìîâè òà âèãóêіâ;
ïðàâèëüíî âæèâàòè ñëóæáîâі ñëîâà òà âèãóêè â ìîâ-

ëåííі.

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
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Ïðèéìåííèê

Ðîçáіð ïðèéìåííèêà ÿê ÷àñòèíè ìîâè

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó
1. ×àñòèíà ìîâè.
2. Ïîõіäíèé ÷è íåïîõіäíèé, âèä çà áóäîâîþ.
3. Ç ôîðìîþ ÿêîãî âіäìіíêà âæèòî â ðå÷åííі.
4. Âèìîâà òà íàïèñàííÿ.

À íàä ñàìîþ âîäîþ âåðáà ïîõèëèëàñü (Ò. Øåâ÷åíêî).

Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó

Íàä – ïðèéìåííèê, íåïîõіäíèé, ïðîñòèé, óæèòî ç ôîðìîþ îðóäíîãî 
âіäìіíêà; ïèøåìî òàê, ÿê âèìîâëÿєìî.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó

Íàä – ïðèéì., íåïîõіäí., ïðîñò., óæèòî ç Î. â.

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА
Абсолютний чемпіон за кількістю прийменників – родовий відмінок. 

У нього понад 150 прийменників! Якщо порівняти, що в українській мові всьо-
го прийменників близько двохсот. Оце так відмінок! Спробуємо назвати ці 
прийменники. Хоча б окремі з них: без, біля, від, для, замість, між, з-над, 
з-перед, поміж, проти, протягом, на відміну від, у напрямку тощо. А от міс-
цевий відмінок колись уживався без прийменників. Тепер же він в українській 
мові без прийменника не вживається. Щоправда, усього п’ять прийменників 
уживається з місцевим відмінком: в, на, по, про, о (За І. Вихованцем).

УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

ПРИЙМЕННИКИ ПРИКЛАДИ

ÇÀ  çà ñâіä÷åííÿì, çà âëàñíèì áàæàííÿì, çà äîðó÷åííÿì, 
çà íàêàçîì, çà âêàçіâêîþ, çà áóäü-ÿêîї ïîãîäè, ïðàöþ-
âàòè çà ñõåìîþ

Ç  êîíòðîëüíà ç ôіçèêè, ïіäðó÷íèê ç àëãåáðè, ç ïèòàíü 
òîðãіâëі, ç áàãàòüîõ ïðè÷èí, ç âëàñíîї âîëі, ç íàãîäè 
(÷îãîñü)

ÍÀ  íà çàìîâëåííÿ, íà âèìîãó, íà ïðîõàííÿ, íà ìîþ àäðåñó

ÏІÑËß  ïіñëÿ îäåðæàííÿ ïîñâіä÷åííÿ, ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ, ïіñëÿ 
âіä’їçäó, ïіñëÿ ðîçãëÿäó (÷îãîñü)

Â (Ó)  ó âèõіäíі, â óñіõ íàïðÿìêàõ, ó ñïðàâàõ

ÏÎ  ÷åðãîâèé ïî ðàéîíó, êîëåãè ïî ðîáîòі, ïî ìîæëèâîñòі

ÄÎ  âçÿòè äî âіäîìà, ïðèïàëî äî ñìàêó
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РОЗРІЗНЯЙМО
ÇÀÂÄßÊÈ ÷è ×ÅÐÅÇ

Ïðèéìåííèê çàâäÿêè ìіñòèòü âêàçіâêó íà ïðè÷èíó, ÿêà ñïðèÿє çäіé-
ñíåííþ ÷îãîñü (çàâäÿêè äîïîìîçі äðóçіâ, çàâäÿêè íàïîëåãëèâîñòі).

Ïðèéìåííèê ÷åðåç âêàçóє íà ïðè÷èíó, ùî çàâàæàє çäіéñíåííþ ÷îãîñü 
(÷åðåç íåóâàæíіñòü, ÷åðåç õâîðîáó).

ÇÀÉÒÈ ÇÀ ÆÓÐÍÀËÎÌ ÷è ÏÎ ÆÓÐÍÀË?

Ïðèéìåííèê çà âæèâàєìî, êîëè òðåáà ïåðåäàòè ïîñëіäîâíіñòü äіé àáî 
ïîðÿäîê ïåðåñóâàííÿ. НАПРИКЛАД: Áàòüêî çàéøîâ çà ñèíîì (ñïî÷àòêó 
çàéøîâ ñèí, à ñëіäîì çà íèì – áàòüêî). Àëå êîëè éäåòüñÿ ïðî ìåòó äії, òî 
âæèâàєìî ïðèéìåííèê ïî. НАПРИКЛАД: Áàòüêî çàéøîâ ïî ñèíà, ùîá çà-
áðàòè éîãî іç ñîáîþ. Îòæå, ïðàâèëüíî: Çàéòè â ó÷èòåëüñüêó ïî æóðíàë 
(Ç ïîñіáíèêà). 

ГОВОРІМО ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
éòè ïî âîäó
íàçâàòè íà ïðіçâèùå
ç âàøîї âèíè
ó âèõіäíі (âèõіäíèìè)
ó (íà) ñâÿòà (ñâÿòàìè)
âå÷îðàìè
ó ñïðàâàõ
ùîäî (äëÿ) ïîëіïøåííÿ
÷åìïіîí ç òåíіñó
ïіäðó÷íèê ç ôіçèêè
âåëèêèé çà îáñÿãîì
íà ñìàê
ïіñëÿ ïðèїçäó
çà íàêàçîì
íà çàìîâëåííÿ
îïëàòèòè ïðîїçä
ïðèóðî÷èòè äî âіäêðèòòÿ
çðîáèâ çà óìîâè
çãіäíî ç íàêàçîì
âіäïîâіäíî äî íàêàçó
î äåñÿòіé ãîäèíі
ïîñòàâèòè çà ïðèêëàä 
ëіêè ïðîòè çàñòóäè
íàñòóïíîãî äíÿ
óêðàїíñüêîþ ìîâîþ

éòè çà âîäîþ
íàçâàòè ïî ïðіçâèùó
ïî âàøіé âèíі
ïî âèõіäíèõ
ïî ñâÿòàõ
ïî âå÷îðàõ
ïî ñïðàâàõ
çàõîäè ïî ïîëіïøåííþ
÷åìïіîí ïî òåíіñó
ïіäðó÷íèê ïî ôіçèöі
âåëèêèé ïî îáñÿãó
ïî ñìàêó
ïî ïðèїçäó
ïî íàêàçó
ïî çàìîâëåííþ
îïëàòèòè çà ïðîїçä
ïðèóðî÷èòè âіäêðèòòþ
çðîáèâ ïðè óìîâі
çãіäíî (çãіäíî äî) íàêàçó 
âіäïîâіäíî íàêàçó
â äåñÿòü ãîäèí
ïîñòàâèòè â ïðèêëàä
ëіêè âіä çàñòóäè 
íà íàñòóïíèé äåíü
íà óêðàїíñüêіé ìîâі
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×àñòêà

  І. Прочитайте текст. Доведіть, що він належить до наукового стилю. Випишіть 
сполучники і простежте, як вони допомагають виразити логічність, аргументованість 
викладу думки.

ÌÎËÅÊÓËÈ

Òâåðäі òіëà òà ðіäèíè íå ðîçïàäàþòüñÿ íà îêðåìі ìîëåêóëè, íåçâàæàþ÷è 
íà òå ùî ìîëåêóëè âіäîêðåìëåíі ïðîìіæêàìè é ïåðåáóâàþòü ó áåçïåðåðâ-
íîìó áåçëàäíîìó ðóñі. Íàâïàêè, êîæíà ìîëåêóëà ïðèòÿãóє äî ñåáå ñóñіäíі, 
òîìó ùî ìіæ íèìè іñíóє âçàєìîäіÿ. Öå ïðèòÿãàííÿ ñòàє ñèëüíіøèì, ÿêùî 
ìîëåêóëè ïåðåáóâàþòü äóæå áëèçüêî îäíà äî îäíîї. Ïðèòÿãàííÿ ìіæ ìîëå-
êóëàìè çíà÷íî ñëàáøàє, ÿê òіëüêè âіäñòàíі ñòàþòü áіëüøèìè çà ðîçìіðè 
ñàìèõ ìîëåêóë.

Ñòàє çðîçóìіëèì, ÷îìó øìàòêè ïëàñòèëіíó çëèïàþòüñÿ äîáðå, à äâà 
øìàòî÷êè êðåéäè – íå çëèïàþòüñÿ. Òîìó ùî ùіëèíà ìіæ äâîìà øìàòêàìè 
êðåéäè â ìіëüéîí ðàçіâ áіëüøà çà ðîçìіðè ìîëåêóë, à øìàòêè ïëàñòèëіíó 
ìîæíà ëåãêî óùіëüíèòè äî âіäñòàíåé, âіäïîâіäíèõ ìîëåêóëàì (Ç ïіäðó÷-
íèêà).

ІІ. Визначте засоби зв’язку речень у тексті. Чи є з-поміж цих засобів сполучники? 
ІІІ. Виконайте письмово розбір двох сполучників (на вибір) як частини мови.

Ðîçáіð ñïîëó÷íèêà ÿê ÷àñòèíè ìîâè

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó
1. ×àñòèíà ìîâè.
2. Âèä çà áóäîâîþ. 
3. Âèä çà ñïîñîáîì âèêîðèñòàííÿ. 
4. Ñïîëó÷íèê ñóðÿäíîñòі ÷è ïіäðÿäíîñòі; ãðóïà çà çíà÷åííÿì.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó 

Ãîäі ïîáóäóâàòè ùîñü ñëîâîì, êîëè òå ñàìå ðóéíóâàòè äіëîì (Ã. Ñêî-
âîðîäà).

Êîëè – ñïîëó÷., ïðîñò., îäèíè÷í., ïіäðÿäí., óìîâí. 

§ 48. ×ÀÑÒÊÀ ßÊ ÑËÓÆÁÎÂÀ ×ÀÑÒÈÍÀ ÌÎÂÈ

Ïðî îñîáëèâîñòі ÷àñòîê, їõíі ðîçðÿäè çà çíà÷åííÿì, à òàêîæ 
ïðî ðîçðіçíåííÿ ÷àñòîê òà іíøèõ ÷àñòèí ìîâè

ПРИГАДАЙМО. 1. Як утворюємо форми дієслів умовного способу? 2. Як утворюємо 
заперечні й неозначені займенники?

  Порівняйте пари речень. Зверніть увагу на виділені частки. Чи надають вони 
словам і реченням додаткових відтінків у значенні? Яких саме? Зробіть висновок про 
роль часток у мові.

1. Ó êіìíàòі áóâ ñòіë. – Ó êіìíàòі áóâ ëèøå ñòіë.
2. Âåñåëî ñìіÿëîñÿ ñîíöå. – ßê âåñåëî ñìіÿëîñÿ ñîíöå!
3. Öå ïðîñòî! – Öå æ ïðîñòî!
4. Ïіøîâ äîù. – Ñàìå ïіøîâ äîù.

505 
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Ñëóæáîâi ñëîâà

Ãîòóєìîñÿ äî êîíòðîëüíîї ðîáîòè

Виконайте тестові завдання.
Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Äîáåðіòü ïðèêëàäè äî êîæíîї ÷àñòèíè ìîâè (îäíà ãðóïà ñëіâ є çàéâîþ).

×àñòèíà ìîâè  Ïðèêëàäè

1 ïðèéìåííèê À àëå, çàòå, àáî
2 ñïîëó÷íèê Á îõ, àãîâ, öèòü
3 ÷àñòêà Â ïіä, ïîìіæ, äëÿ
4 âèãóê Ã âäåíü, âãîðó, âíèç
  Ä æ, òіëüêè, íå 

2. Ïîõіäíèìè є âñі ïðèéìåííèêè â ðÿäêó

À áëèçüêî, ç-ïîìіæ, ïîâåðõ  Â ÷åðåç, çàäëÿ, íàçóñòðі÷
Á ïîíàä, ïîïðè, äî  Ã ïðî, іç-çà, êîëî

3. Âèäіëåíå ñëîâî є ïðèéìåííèêîì ó ðå÷åííі

À Âіí çàâæäè áóâ ïîðó÷. Â Âîíè ñèäіëè íàâïðîòè.
Á Ãóëÿëè íàâêîëî øêîëè. Ã Ïîïåðåäó éäå ìîëîäü.

4. Ðàçîì òðåáà ïèñàòè êîæåí ïðèéìåííèê ó ðÿäêó

À ç/ïîñåðåä, çãіäíî/ç, íà/÷îëі Â íà/ïðèêіíöі, ïî/ñåðåä, çà/äëÿ
Á çà/ðàäè, ç/ïіä, ïî/ìіæ Ã â/íàñëіäîê, ïî/ïåðåä, ó/ðàçі

5. Óòâîðіòü ãðàìàòè÷íî ïðàâèëüíі ñïîëó÷åííÿ.

1 çãіäíî À íàêàçàì
2 âіäïîâіäíî Á íàêàçàìè
3 êåðóþ÷èñü Â ç íàêàçàìè
4 óñóïåðå÷ Ã äî íàêàçіâ 

6. Ãðàìàòè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó 

À âіäïî÷èâàєìî ïî ÷åðçі  Â âèêîíàòè çà óìîâè
Á íàçèâàòè íà ïðіçâèùå  Ã çìàãàííÿ ïî ïëàâàííþ

7. Ç’ÿñóéòå, ÿêå ñëîâî є ñïîëó÷íèêîì ó ðå÷åííі.

Ó òіì òî é ëèõî, ùî íå âñå ìè çíàєìî ïðî íàøó äîëþ (Ì. Ñàìіéëåíêî).
À òî     Á é     Â ùî     Ã ïðî

8. Ñïîëó÷íèê ç’єäíóє ÷àñòèíè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ 

À Ðîáîòà ãàðíà, òà äåíü ìàëèé.
Á Áåç ðîáîòè àíі õëіáà, àíі õàòè.
Â Óíî÷і ïàíóþòü ñîâè òà ñè÷і.
Ã Áóäü ñëóãîþ âëàñíîї ñîâіñòі é ãîñïîäàðåì âîëі.

9. Âèäіëåíå ñëîâî є ñïîëó÷íèêîì і éîãî òðåáà ïèñàòè ðàçîì ó ðå÷åííі

À Ùî/á íå ñòàëîñÿ, ìè íå ðîçëó÷èìîñü.
Á Óçèìêó õîëîäíî, çà/òå êîìàðі íå êóñàþòü.
Â Äóìàþ ïðî/òå, ùî é ïåðøå äóìàâ.
Ã Çіéòè, òî çіéøëî, òà ÿê/áè ç íèâè íå çіéøëî.
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Âèãóê

10. ×àñòêàìè є âèäіëåíі ñëîâà â ðÿäêó

À êðіçü òåðíè, ÷åðåç ïîëå
Á äóæå øâèäêî, êóäèñü ïіøîâ
Â ìàéæå íàïèñàâ, ëåäâå âñòèã
Ã ïðèéøîâ íåñïîäіâàíî, ìîâ çіðîíüêà

11. Îêðåìî òðåáà ïèñàòè êîæíó ÷àñòêó â ðÿäêó

À çíàéøîâ/áè, íі/áè, ïîêè/ùî Â âçÿâ/òàêè, çðîáè/æ, îòàêèé/òî
Á íà÷å/á, íå/ìîâ/áè, çíàâ/æå Ã íå/ãîâîðè, çíàé/æå, òàêè/âòіê

12. Åìîöіéíі âèãóêè íàâåäåíî â ðÿäêó

À ìàòіíêî, îé, îââà
Á êèöü-êèöü, ìó-ó-ó, êó-êó
Â áóäü ëàñêà, ïåðåïðîøóþ, äî ïîáà÷åííÿ
Ã ãåòü, öèòü, òñ-ñ-ñ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Які частини мови належать до службових? Чим вони відрізняються від само-

стійних?
2. Поясніть, чим похідні прийменники відрізняються від непохідних.  
3. Назвіть по два прийменники, співзвучні з іменниками й прислівниками.
4. Розкажіть про написання прийменників разом і через дефіс.
5. Яку частину мови називають сполучником? Наведіть приклади.
6. У чому полягає відмінність між сполучниками сурядності й підрядності? На 

які групи за значенням їх поділяють?
7. Що таке частка? Які є розряди часток? Наведіть приклади.
8. Розкажіть про написання часток разом, окремо й через дефіс.
9. Чим відрізняються вигуки від самостійних і службових слів? Які є групи вигуків?
10. Як пишемо вигуки і які розділові знаки вживаємо при вигуках? 

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Îáåðіòü îäíó іç 
ñëóæáîâèõ ÷àñòèí ìîâè àáî âèãóê. Ñòâîðіòü 
ðåêëàìó îáðàíîї âàìè ÷àñòèíè ìîâè. Ïîêà-
æіòü ðåêëàìó îäíîêëàñíèêàì.

Âèäè ðîáîòè: іíñöåíіçàöіÿ òåëåâіçіéíîї ðåêëàìè; îçâó÷åííÿ 
ðàäіîðåêëàìè; ìàêåò ðåêëàìè â æóðíàëі; êîìáіíîâàíèé ðåêëàì-
íèé ïðîåêò òîùî. 

Ïîðàäè ùîäî ðîáîòè íàä ïðîåêòîì
1. Íå çàáóäüòå «ïîêëèêàòè» íà äîïîìîãó òâîð÷ó óÿâó, îðèãі-

íàëüíіñòü, óâàãó äî íàéäðіáíіøîї äåòàëі ìîâîçíàâ÷îї òåìè, ëî-
ãі÷íå ìèñëåííÿ é àñîöіàöії. 

2. ×іòêî ïðîäóìàéòå ìåòó, àäðåñàòà, âèä ðåêëàìè.
3. Íå çàáóâàéòå, ùî â ðåêëàìі êîæíå ñëîâî ìàє âàãîìå çíà-

÷åííÿ.
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РОЗРІЗНЯЙМО
ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ

Òðåáà óíèêàòè íåäîëóãîãî ñëîâà ëþáèé. Çàìіñòü íüîãî âèêîðèñòîâóєìî 
áóäü-ÿêèé, áóäü-õòî, ïåðøèé-ëіïøèé, êîæíèé, óñÿêèé і ïîä. НАПРИКЛАД: â 
áóäü-ÿêèé ÷àñ, ç áóäü-ÿêîãî ìіñöÿ, êîæíèé äîêóìåíò. Äî ðå÷і, ëþáèé íå 
òðåáà ïëóòàòè ç ìèëîçâó÷íèì óêðàїíñüêèì ñëîâîì ëþáèé (íàãîëîñ íà ïåð-
øîìó ñêëàäі). 

ÏÐÎÒßÃÎÌ і ÍÀ ÏÐÎÒßÇІ

Ïðîòÿã – ðіçêèé ñòðóìіíü ïîâіòðÿ, ùî ïðîäóâàє. Òîìó ñïîëó÷åíÿ íà 
ïðîòÿçі ãîäèíè íåíîðìàòèâíå. Íà ïðîòÿçі ìîæíà ñèäіòè (õî÷à é íå âàðòî). 
Ó êîíñòðóêöіÿõ íà ïîçíà÷åííÿ ÷àñó òðèâàííÿ, іñíóâàííÿ ÷îãîñü óæèâàєìî 
ñëîâî ïðîòÿãîì. ПРАВИЛЬНО: ïðîòÿãîì îäíîãî ìіñÿöÿ; ïðîòÿãîì ãîäèíè. 

Ñïîëó÷åííÿ íà ïðîòÿçі ìîæíà âæèâàòè òàêîæ òîäі, êîëè éäåòüñÿ ïðî 
âіäñòàíü (íà ïðîòÿçі êіëüêîõ êіëîìåòðіâ).

Ó ÐÀÇІ ÏÎÒÐÅÁÈ

×àñòî íåïðàâèëüíî êàæóòü: ó âèïàäêó íåîáõіäíîñòі, íі â ÿêîìó âèïàä-
êó. Іìåííèê âèïàäîê îçíà÷àє êîíêðåòíó ïîäіþ â ìèíóëîìó, òåïåðіøíüîìó 
÷è ìàéáóòíüîìó. Òîìó ïðàâèëüíî: ó ðàçі ïîòðåáè, ÿêùî áóäå ïîòðåáà, íі 
â ÿêîìó ðàçі, â æîäíîìó ðàçі. 

Çàìіñòü ñïîëó÷åííÿ ó áіëüøîñòі âèïàäêіâ âàðòî âæèâàòè ñëîâî çäåáіëü-
øîãî àáî ïåðåâàæíî.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
áëèçüêî äâîõ ðîêіâ
ââàæàòè çà íåîáõіäíå 
äâі÷і íà ìіñÿöü
çàâäÿêè ïіäòðèìöі
ç äåÿêîãî ÷àñó
ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ
íåçâàæàþ÷è íà òðóäíîùі
óêðàé âèñíàæåíèé
÷åðåç îáñòàâèíè
ÿê òî êàæóòü, ìîâëÿâ
ïðàâèëüíî ïîÿñíèòè
íà ñüîãîäíі
äîäàòêîâі íàâàíòàæåííÿ 

áіëÿ äâîõ ðîêіâ
ââàæàòè íåîáõіäíèì
äâі÷і â ìіñÿöü
äÿêóþ÷è ïіäòðèìöі
ç äåÿêèõ ïіð
ç ïðèâîäó ñâÿòêóâàííÿ
íå äèâëÿ÷èñü íà òðóäíîùі
äî êðàþ âèñíàæåíèé
â ñèëó îáñòàâèí
ÿê ãîâîðèòüñÿ
âіðíî ïîÿñíèòè
íà ñüîãîäíіøíіé äåíü
äîäàòêîâі íàãðóçêè
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Óçàãàëüíåííÿ é ñèñòåìàòèçàöiÿ  âèâ÷åíîãî

Òåñòîâі çàâäàííÿ

Виконайте тестові завдання.
Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê. Âèêîíàéòå çàâäàííÿ 1 і 2.

ß â îñåíі ñêóïèâ áè âñå íàìèñòî,
Àáè ïîöіëóâàòè î÷і çìіã,
Ó êîòðèõ íåáî âåðåñíåâå âèñíå
І ñìóòîê ïåðøèì іíåєì ïðèëіã.

                                                          Ì. Áîðîâêî

1. Äієñëîâî óìîâíîãî ñïîñîáó âæèòî â ðÿäêó

À ïåðøîìó Â òðåòüîìó
Á äðóãîìó Ã ÷åòâåðòîìó 

2. Íåîçíà÷åíó ôîðìó äієñëîâà âæèòî â ðÿäêó

À ïåðøîìó Â òðåòüîìó
Á äðóãîìó Ã ÷åòâåðòîìó 

3. Ïîòðåáóє ðåäàãóâàííÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ

À îïàíîâóâàòè ñåáå Â äîâîäèòè äî âіäîìà
Á çàâàæàòè ïðàöþâàòè Ã ïðèéìàòè ó÷àñòü

4. Äîáåðіòü іìåííèê äî êîæíîãî äієñëîâà, óòâîðèâøè ñòàëі äієñëіâíі 
âèðàçè.

Äієñëîâî Іìåííèê

1 äîêëàñòè À ñëîâà
2 äîòðèìàòè Á çãîäè
3 äîñÿãòè Â çóñèëü
4 äіéòè Ã óñïіõіâ 

5. Äîáåðіòü іìåííèê äî êîæíîãî äієñëîâà.

Äієñëîâî Іìåííèê

1 áðàòè À çáîðè
2 ïіäáèâàòè Á ïіäñóìêè
3 âіäêðèâàòè Â ðіøåííÿ
4 ïðèéìàòè Ã ó÷àñòü

6. Çàêіí÷åííÿ -åìî â ïåðøіé îñîáі ìíîæèíè òåïåðіøíüîãî ÷àñó ìàє äіє-
ñëîâî 

À áіæó Â çíàõîäæó
Á êðè÷ó Ã ïèøó

7. Äîáåðіòü ñèíîíіìè.

Ôðàçåîëîãіçì Ñèíîíіì

1 ëàìàòè ãîëîâó  À íàñìіõàòèñÿ
2 ãðàòèñÿ ç âîãíåì Á ïðèäèâëÿòèñÿ
3 ìîòàòè íà âóñ Â ðèçèêóâàòè
4 ïіäíіìàòè íà ãëóì  Ã äóìàòè
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8. Ãðàìàòè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі

À Ñòóäåíòè ïîäÿêóâàëè ñâîãî âèêëàäà÷à.
Á Ïіä ÷àñ åêñêóðñії äіòè ìèëóâàëèñÿ êðàєâèäîì.
Â Çàòðèìêà ïîòÿãà ñòàëàñÿ ç âèíè äèñïåò÷åðà.
Ã Âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê âèäàòíîìó ïèñüìåííèêó.

9. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî äієñëîâî 

À ñòèìóëþâàòè Â äèñêóòèðóâàòè
Á âèñëóõîâóâàòè Ã ëіäèðóâàòè 

10. Äієñëîâî ó ôîðìі íàêàçîâîãî ñïîñîáó âæèòî â ðÿäêó

À ïîäÿêóєìî ãîñïîäàðÿì
Á ñòîÿòè ñòðóíêî
Â êðàñèâî ïèøåìî
Ã ñïіâàéìî ãîëîñíіøå

11. Îêðåìî ÍÅ ç äієïðèêìåòíèêîì òðåáà ïèñàòè â ðÿäêó

À íå/ïðèõîâàíі âіä ëþäèíè ñêàðáè
Á íå/íàïèñàíèé ïðèãîäíèöüêèé ðîìàí
Â çàðîñëè íå/ïðîïîëåíі ãðÿäêè
Ã íå/çàïëàêàíі î÷і äіâî÷і

12. Ïðàâèëüíî óòâîðåíî äієïðèêìåòíèê ó ðÿäêó

À çàñîõøèé áóòåðáðîä Â äîçðіâøі ïîëóíèöі    
Á ïðîìîêøèé îäÿã Ã ïåðåñòèãëі îâî÷і

13. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî ñòóïіíü ïîðіâíÿííÿ ïðèñëіâíèêà

À ùîíàéâèùå Â íàéñèëüíіøå
Á áіëüø øâèäøå Ã áіëüø äàëåêî

14. Ïðàâèëüíî íàïèñàíî âñі ïðèñëіâíèêè â ðÿäêó

À ñïіäëîáà, óäâі÷і, àíіñêіëüêè
Á ëåäâå-ëåäâå, äåíü ó äåíü, ùî íî÷і
Â ïîçà òîðіê, ÿê-íå-ÿê, íà æàëü
Ã ç ëіâà, ðàç ó ðàç, ïî-äðóãå

15. Ç’ÿñóéòå, ÿêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè є âèäіëåíі â ðå÷åííі ñëîâà (öèôðà 
ïîçíà÷àє íàñòóïíå ñëîâî).

Ìåíі (1)íà÷å ñíèòüñÿ: õòîñü õèòàє ìåíå â êîëèñöі, (2)à ìіñÿöü ñìієòüñÿ 
(3)íàäі ìíîþ (4)òèõåñåíüêî. 

À ñïîëó÷íèê Â ïðèñëіâíèê
Á ÷àñòêà Ã ïðèéìåííèê

16. Ç’ÿñóéòå, ÿêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè є âèäіëåíі â ðå÷åííі ñëîâà (öèôðà 
ïîçíà÷àє íàñòóïíå ñëîâî).

Äèêà ãðóøà (1)îáëèòà áіëèì ìîëîêîì, і (2)â òîìó ïàõó÷îìó ìîëîöі, 
(3)ùî ñòèõà ïіíèòüñÿ, áäæîëè (4)íåíà÷å êèïëÿòü. 

À äієïðèêìåòíèê Â çàéìåííèê 
Á ÷àñòêà Ã ïðèéìåííèê 
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17. Ïðàâèëüíî óòâîðåíî ñëîâîñïîëó÷åííÿ ç ïðèéìåííèêîì ó ðÿäêó

À ñòàëîñÿ ïî íåäáàëîñòі
Á ïіäðó÷íèê ïî іñòîðії
Â ïіøîâ ïî ãðèáè
Ã çóïèíêà ïî âèìîçі  

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèêîíàéòå çàâäàííÿ 18–20.
(1)Ç/ïîìіæ óêðàїíñüêèõ àðõіòåêòîðіâ âàðòî âіäçíà÷èòè Іâàíà Ëåâèí-

ñüêîãî. (2)Çà ñîðîêà/ëіòíþ äіÿëüíіñòü íèì áóëè çâåäåíі ñîòíі áóäіâåëü 
æèòëîâî-ïîáóòîâîãî òà ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. (3)Óñå ñòâîðåíå íèì 
äèâóє. (4)Äî áóäü/ÿêîї ïðàöі âіí ïіäõîäèâ ïî/ãîñïîäàðñüêè.

18. Ðàçîì òðåáà ïèñàòè ñëîâî

À áóäü/ÿêîї Â ñîðîêà/ëіòíþ
Á ïî/ãîñïîäàðñüêè Ã ç/ïîìіæ

19. Ïóíêòóàöіéíó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі

À ïåðøîìó Â òðåòüîìó
Á äðóãîìó Ã ÷åòâåðòîìó

20. Ñïîëó÷íèê óæèòî â ðå÷åííі

À ïåðøîìó Â òðåòüîìó
Á äðóãîìó Ã ÷åòâåðòîìó

21. Äієïðèêìåòíèêîâèé çâîðîò є â ðå÷åííі

À Ó ñâіòëèöі, çàâіøàíіé îáðàçàìè, ñòîÿëà ïіâñóòіíü (Ì. Ñòåëüìàõ).
Á Â ëіòî âåñíà ïîñïіøà, ñіþ÷è êâіòîì êðóã ñåáå (Ä. Іâàíîâ).
Â Ñòåæêà â’єòüñÿ ïîïіä êðóòèì ñõèëîì, ó äóáàõ òà ãðàáàõ, â’єòüñÿ ïî-
íàä óðâèùåì (Є. Ãóöàëî).
Ã Ç òóìàíó òèõî, ìîâ ðóñàëêè, іäóòü áåðіçêè äî âîäè (Ä. Іâàíîâ).

22. Ïóíêòóàöіéíó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі

À Ìіé ëіòíіé ïîїçä çóïèíèâñÿ çíîâó ïåðåä öієþ àéñòðîþ ñìóòíîþ 
(І. Æèëåíêî).
Á Êàðòàþ÷è ñåáå çà íåãіäíèé â÷èíîê, ÿ ïðèíèøê ó êóðåíі (ß. Ñòåëüìàõ).
Â Äÿòëè çíàé äîâáàëè äçüîáàìè êîðó äіñòàþ÷è ç-ïіä íåї ïîæèâó (Є. Ãó-
öàëî).
Ã Äèòèíñòâà òåïëèé âіòåð ç î÷åé ìîїõ ñëüîçèíêó âèòåð (Î. Äîâãîï’ÿò).

23. Ãðàìàòè÷íî ïðàâèëüíå ïðîäîâæåííÿ ðå÷åííÿ «Ãðàþ÷èñü ç ì’ÿ÷åì íà 
âóëèöі, ...» íàâåäåíî â ðÿäêó

À ó ìåíå âèíèêëà íîâà іäåÿ 
Á ìåíå ïåðåïîâíþþòü ïîçèòèâíі åìîöії
Â є áàãàòî öіêàâèõ âïðàâ
Ã íå âèáіãàéòå íà ïðîїæäæó ÷àñòèíó 

24. Âèäіëåíå ñëîâî є ñïîëó÷íèêîì і éîãî òðåáà ïèñàòè ðàçîì ó ðå÷åííі

À Âèáà÷ ìåíі çà/òå, ùî áóëà íåââі÷ëèâà.
Á Íå òå á çàñïіâàëè, ÿê/áè çíàëè. 
Â Òðåáà âñòèãíóòè, ùî/á òàì íå áóëî. 
Ã Ðàííі ïòàõè ñïîâіñòèëè ïðî/òå, ùî çàéìàєòüñÿ íîâèé äåíü.
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БАГАТСТВО МОВИ
ßÊ ÏÐÀÂÈËÎ – ßÊ ÇÀÂÅÄÅÍÎ

Çà âіäïîâіäíèê äî ðîñіéñüêîãî âèñëîâó êàê ïðàâèëî â íàñ äóæå âïîäî-
áàëè ïåðåêëàäåíå óêðàїíñüêîþ ÿê ïðàâèëî. À òèì ÷àñîì íàøà ìîâà ìàє 
äëÿ öüîãî ñâîї îðèãіíàëüíі çâîðîòè, ïðî ÿêі ÷àñîì ÷îìóñü çàáóâàþòü: ÿê 
çâè÷àéíî, ÿê âîäèòüñÿ, ÿê çàâåäåíî. Íàïðèêëàä: 1. Ó äâîðі, ÿê çâè÷àéíî, 
íіêîãî íå áóëî. 2. Õàòà, ÿê âîäèòüñÿ, ñòàðøîìó áðàòîâі çîñòàëàñÿ. 3. Íà 
âèïóñê íèé âå÷іð, ÿê çàâåäåíî, ïðèõîäÿòü іç êâіòàìè. Ñëіä óíèêàòè ñïî-
ëóêè ÿê ïðèéíÿòî (Á. Ðîãîçà). 

ÐÀÇÎÌ Ç ÒÈÌ – ÂÎÄÍÎ×ÀÑ 

Òåïåð óæèâàíі і ñïîëóêà ðàçîì ç òèì, і ñëîâî âîäíî÷àñ. Âîíè ñòîñóþòü-
ñÿ çíà÷åííÿ «ó òîé ñàìèé ÷àñ, ó òîé æå ÷àñ; îäíî÷àñíî». Íèíі äîñèòü àê-
òèâíî âèêîðèñòîâóþòü ñïîëóêó ðàçîì ç òèì. Íàïðèêëàä: Ìè ïîâàæàєìî 
іíøі íàðîäè, àëå ðàçîì ç òèì і âîíè ïîâèííі ïîâàæàòè êîðіííèé íàðîä 
Óêðàїíè. Ïðîòå áіëüøîþ ìіðîþ âіäïîâіäàє äóõîâі óêðàїíñüêîї ìîâè ñëîâî 
âîäíî÷àñ. Íàïðèêëàä: 1. Õîðîøà, áàðâèñòà і âîäíî÷àñ ïðîñòà ìîâà.
2. Âîäíî÷àñ, êîëè ìè âèéäåìî íà âóëèöþ, òî ïîáà÷èìî… (І. Âèõîâàíåöü).  

ÌÎÆËÈÂІÑÒÜ – ÇÌÎÃÀ

Ùî Âè ìàєòå? Ìîæëèâіñòü? ×è çìîãó? Ó ñó÷àñíîìó ìîâëåííі ñïîñòåðі-
ãàєìî íàäóæèâàííÿ ñëîâîñïîëóêîþ ìàòè ìîæëèâіñòü. І ìàéæå çîâñіì 
çàáóòî ñïîëóêó ìàòè çìîãó, òàêó äîëàäíó, ïðèòàìàííó äóõîâі íàøîї 
ìîâè. Îáèäâі ñëîâîñïîëóêè âèêîðèñòîâóéòå íà çäîðîâ’ÿ. Íàïðèêëàä:
1. Ñó÷àñíі äîñëіäæåííÿ äàþòü çìîãó çðîáèòè âèñíîâîê ïðî… 2. Öå äàє 
ìîæëèâіñòü âіäòâîðèòè ïîâíіøå êàðòèíó æèòòÿ… Ïðîòå, áåçïåðå÷íî, 
ïîòðіáíî íàäàâàòè ïåðåâàãó âèñëîâó ìàòè çìîãó – ñòèñëіøîìó é ôîíåòè÷-
íî äîâåðøåíіøîìó (І. Âèõîâàíåöü). 

РОЗРІЗНЯЙМО
Âіäêðèòè – çàáðàòè òå, ùî çàêðèâàє êîãî , ùî- íåáóäü; ðîáèòè äîñòóïíèì  

çîðîâі; ïîìі÷àòè ðàíіøå íåïîìі÷åíå; çàïî÷àòêîâóâàòè ùîñü. Âіäêðèòè õіä, 
âіäêðèòè çàñіäàííÿ; âіäêðèòè íåâіäîìі çåìëі; âіäêðèòè ðàõóíîê ó áàíêó. 

Âіä÷èíèòè – ðîáèòè âіëüíèì âõіä, äîñòóï äî ÷îãîñü àáî âèõіä íàçîâíі. 
Âіä÷èíèòè äâåðі; âіä÷èíèòè êâàòèðêó.

* * *
Ïîêàçíèê – öå òå, ïî ÷îìó ìîæíà ñóäèòè ïðî ðîçâèòîê і õіä ÷îãîñü. Ïî-

êàçíèê çðîñòàííÿ; ïîêàçíèê äóõîâíîãî ðіâíÿ.
Ïîêàæ÷èê – íàïèñ, ñòðіëêà, ÿêà ïîêàçóє ùîñü; äîâіäêîâà êíèæêà. Äî-

ðîæíіé ïîêàæ÷èê.
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                                            ПРИЯЗНИЙ
Жило в праслов’янській мові слово прияти. Ним 

наші предки передавали такі поняття, як любити, дру-
жити, приймати.

Прияти, приятелювати, прúязний... Ви помітили, що це слова-родичі, що їх 
об’єднує спільна частинка? Так, приязний утворилося від праслов’янського при-
яти. І справді, приязний – це той, хто приймає людину – у свою душу, в серце, хто 
дружить з іншими і симпатизує їм (А. Мовчун).

НА ДОЗВІЛЛІ 
ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

Дайте відповіді на запитання, використовуючи прийменники. 

1. Який прийменник є нотою?
2. У назвах яких міст перший склад співзвучний із прийменником?
3. Хто із членів родини складається зі сполучника й займенника?
4. Назви яких рослин з’єднані сполучником? 
5. До якого сполучника треба додати літеру м, щоб утворити ноту?
6. Яка африканська муха складається з двох однакових часток?
7. Які частки б’ються?

КРОСВОРД
Накресліть у зошиті кросворд. У горизонтальні ряди 

клітин запишіть синоніми до таких службових слів:
1) опріч; 2) неначебто; 3) проте; 4) заради; 5) тільки.

1
2 à
3 à
4 à
5

СКОРОМОВКА
Ліз Мартин через тин,
за яким великий млин.
Вдома всім сказав Мартин,
що не меле зараз млин,
бо втомився дуже він.

                                                                      В. Кленц

УСМІХНІМОСЯ
– Мій пес такий розумний, – хвалиться Сашко Ліні, – коли повертається з про-

гулянки, то тисне лапою на дзвінок.
– А моєму це робити не треба, – каже Ліна.
– Це ж чому?
– У нього є власний ключ від квартири!

Хто зможе знайти всі службові слова, які «заховалися» в цій усмішці?
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Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ

ó ïðÿìîêóòíèõ ÿìàõ ïіä êóðãàíàìè. Ó ìîãèëó êëàëè ïîñóä ç їæåþ, çíà-
ðÿääÿ ïðàöі, çáðîþ òà áðîíçîâі ïðèêðàñè. Ó ïîõîâàííÿõ çíàéäåíî ÷àñòèíè 
âîçіâ, ùî ñâіä÷èòü ïðî âèíèêíåííÿ êîëіñíîãî òðàíñïîðòó. Öі ïëåìåíà âåëè 
êî÷îâèé ñïîñіá æèòòÿ, ïðîòå â íèõ іñíóâàëè ìіñöÿ çèìіâåëü, ùî ìàëè 
óêðіïëåííÿ. Òàê, áіëÿ ñåëà Ìèõàéëіâêà íà Õåðñîíùèíі çíàéäåíî çàëèøêè 
ìóðіâ äîâæèíîþ ñîðîê ï’ÿòü ìåòðіâ і âèñîòîþ äâà ìåòðè. Ñêîòàðі ÿìíîї 
êóëüòóðè îáîæíþâàëè ñèëè ïðèðîäè – ñîíöå é âîãîíü. 

Íà ïî÷àòêó åïîõè áðîíçè â ñòåïàõ Óêðàїíè ç’ÿâèëèñÿ ïëåìåíà êàòà-
êîìáíîї êóëüòóðè. Її íàçâà ïîõîäèòü âіä ãðîáíèöü-êàòàêîìá. Öі ïëåìåíà 
ðîçñåëèëèñÿ âіä Âîëãè é Êàâêàçó äî ïîíèççÿ Äóíàþ. Ïðîâіäíà ðîëü ó êî-
÷іâíèêіâ íàëåæàëà ÷îëîâіêîâі.

Ïëåìåíà-íîñії òðèïіëüñüêîї òà áàãàòüîõ іíøèõ êóëüòóð ñòàëè îñíîâîþ 
äëÿ ôîðìóâàííÿ íîâèõ íàðîäіâ і çðîáèëè çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ñâіòî-
âîї öèâіëіçàöії òà çáàãàòèëè іñòîðіþ Óêðàїíè (Ç ïіäðó÷íèêà). 

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему й основну думку тексту. 
2. Визначте тип і стиль мовлення тексту.
3. Виділіть основну й другорядну інформацію.
4. Відшукайте інформацію про трипільську кераміку.
5. Виділіть ключові слова.
6. Визначте мікротеми. Складіть і запишіть складний план прочитаного. 
7. Виконайте тестові завдання.

Òåñò äëÿ îöіíþâàííÿ ÷èòàöüêèõ óìіíü і íàâè÷îê

1. Ôîðìóâàííþ ïëåìåí çåìëåðîáіâ і ñêîòàðіâ íà òåðèòîðії Óêðàїíè 
 ñïðèÿëè

À ðîäþ÷і ґðóíòè, ïîìіðíèé êëіìàò, íàÿâíіñòü ñòåïіâ
Á ðіâíèíè, ÷åðåç ÿêі ïðîëÿãàëè òîðãîâі øëÿõè 
Â ðîçêâіò ìèñòåöòâà é âèíàéäåííÿ êîëіñíîãî òðàíñïîðòó

2. Òðèïіëüöі ïðîæèâàëè â

À çåìëÿíêàõ     Á  ïå÷åðàõ     Â  íàçåìíèõ áóäèíêàõ 

3. Îñíîâíèì çàíÿòòÿì òðèïіëüöіâ áóëî

À ñêîòàðñòâî     Á  çåìëåðîáñòâî     Â  âèíîãðàäàðñòâî

4. Òðèïіëüñüêà êóëüòóðà âіäîìà
À ðіçíèìè êîëіñíèìè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè 
Á ðîçìàїòòÿì êàì’ÿíèõ çíàðÿäü ïðàöі é ïðèéîìіâ ïîëþâàííÿ
Â äèâîâèæíîþ ìàëüîâàíîþ êåðàìіêîþ 

5. Ïðî âèíèêíåííÿ êîëіñíîãî òðàíñïîðòó â êî÷îâèõ ñêîòàðіâ ñâіä÷àòü
À ÷àñòèíè âîçіâ, çíàéäåíі â ïîõîâàííÿõ
Á ìàëþíêè âîçіâ íà êåðàìі÷íèõ âèðîáàõ
Â çãàäêè ïðî âîçè â ëіòîïèñàõ 

6. Ñêîòàðі ÿìíîї êóëüòóðè îáîæíþâàëè 
À êîíåé
Á ñîíöå é âîãîíü
Â ðîñëèí і òâàðèí
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Çóáè Áіëі, ðіâíі, ðіäêі, êðèâі, ùåðáàòі

Ãóáè Ïîâíі, òîíêі, âóçüêі, êðàñèâî îêðåñëåíі, ìàëåíüêі, áëіäі

Áðîâè Òîíêі, øèðîêі, ëåäü ïîìіòíі, êîøëàòі, êîñòðóáàòі, íàñóïëåíі, 
ãóñòі, ÷îðíі, ñâіòëі, òåìíі

Ðóêè Òåíäіòíі, êðàñèâі, íàòðóäæåíі, óìіëі, íіæíі, öóïêі

Ïîñòàâà Âèñîêèé, íèçüêèé, àòëåòè÷íîї ñòàòóðè, øèðîêîïëå÷èé, 
ñòðóíêèé, êðåìåçíèé, ñåðåäíüîãî çðîñòó, òåíäіòíèé, îãðÿä-
íèé, õóäîðëÿâèé, íåïîâîðîòêèé

Òåìà 5. ÓÑÍÈÉ ÄÎÊËÀÄÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ 
ÐÎÇÏÎÂІÄÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÓ Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÓ 
ÇÎÂÍІØÍÎÑÒІ ËÞÄÈÍÈ Â ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËІ

  І. Прочитайте текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Відповідь обґрунтуйте.

ÄІÊ ÑÅÍÄ

Êîìàíäà øõóíè «Ïіëіãðèì» ñêëà äàëàñÿ ç ï’ÿòè ìàòðîñіâ і íîâà÷êà. Öåé 
íîâà÷îê, õëîïåöü ï’ÿòíàäöÿòè ðîêіâ, áóâ ñèíîì íåâіäîìèõ áàòüêà é ìàòå-
ðі. Âіí âèõîâóâàâñÿ â äèòÿ÷îìó áóäèíêó. Çâàëè éîãî Äіê Ñåíä.
Іì’ÿ Äіê äàíî ìàëåíüêîìó ñèðîòі íà ÷åñòü æàëіñëèâîãî ïåðåõîæîãî, 

ÿêèé ïіäіáðàâ éîãî ÷åðåç äâà àáî òðè äíі ïіñëÿ íàðîäæåííÿ.
Äіê Ñåíä áóâ ñåðåäíіé íà çðіñò, ìіöíî çáóäîâàíèé, ÷îðíÿâèé, іç ñèíіìè 

ðіøó÷èìè î÷èìà. Ðîáîòà ìîðÿêà ïіäãî òóâàëà éîãî äî æèòòєâîї áîðîòüáè. 
Éîãî ðîçóìíå îáëè÷÷ÿ äèõàëî åíåðãієþ. Öå áóëî îáëè÷÷ÿ íå òіëüêè õîðî-
áðîї, à é çàâçÿòîї ëþäèíè.

Ó ï’ÿòíàäöÿòü ðîêіâ õëîïåöü óæå ìіã ïðèéìàòè ðіøåííÿ і äîâîäè òè äî 
êіíöÿ ñâîї çàäóìè. Éîãî âèãëÿä, æâàâèé і ñåðéîçíèé âîäíî÷àñ, ïðèâåðòàâ äî 
ñåáå óâàãó. Íà âіäìіíó âіä ñâîїõ ðîâåñíèêіâ Äіê áóâ ñêóïèé íà ñëîâà òà æåñ-
òè. Äóæå ðàíî, ó òіì âіöі, êîëè ùå çâè÷àéíî íå çàìèñëþþòüñÿ íàä ìàéáóò-
íіì, âіí óñâіäîìèâ ñâîє ñòàíîâèùå é äàâ ñîáі îáіöÿíêó «ñòàòè ëþäèíîþ». 

Äіêà çìàëêó âàáèëî ìîðå, і ó âіñіì 
ðîêіâ âіí ïіøîâ þíãîþ* íà êîðàáåëü, 
ÿêèé ïëàâàâ ó ïіâäåííèõ ìîðÿõ. Õëî-
ïåöü ñòàâ íàâ÷àòèñÿ ìîðÿöüêîãî ðåìåñ-
ëà. Îôіöåðè çàöіêàâèëèñÿ äîïèòëèâèì, 
çäіáíèì äî íàóêè äèòÿì і çàëþáêè äі-
ëèëèñÿ ç íèì ñâîїìè çíàííÿìè òà äî-
ñâіäîì, à çãîäîì âіääàëè äî øêîëè. Òóò 
âіí îñîáëèâî çàõîïëþâàâñÿ ãåîãðàôієþ 
òà іñòîðієþ ïîäîðîæåé, і éîìó êîðòіëî 
øâèäøå âèðîñòè, ùîá âèâ÷àòè âèùó 
ìàòåìàòèêó é ñóäíîïëàâñòâî...
І îò íàðåøòі íîâà÷êîì-ìàòðîñîì âіí 

ñòóïèâ íà áîðò «Ïіëіãðèìà». Ñåðöå 
þíîãî ñèðîòè ïîâíèëîñÿ âäÿ÷íіñòþ, і 
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âіí, íå âàãàþ÷èñü, ïіøîâ áè ó âîãîíü і âîäó çà òèõ, ùî äàëè éîìó îñâіòó òà 
íàñòàâèëè éîãî íà äîáðî (Æþëü Âåðí, ïåðåêëàä Ï. Ñîêîëîâñüêîãî).

*Þíãà – ïіäëіòîê íà ñóäíі, ùî íàâ÷àєòüñÿ ìîðñüêîї ñïðàâè, ãîòóєòüñÿ ñòàòè 
ìàòðîñîì.

ІІ. Знайдіть у тексті опис зовнішності хлопця та випишіть портретну лексику, викорис-
тану автором. 
ІІІ. Поміркуйте, з якою метою письменник удається до опису зовнішності Діка. На яких 
деталях зосереджує увагу? Про що ми дізнаємося з цього опису? Розкрийте ставлен-
ня автора до свого героя. 
ІV. Складіть і запишіть простий план тексту. За складеним планом та виписаною пор-
третною лексикою докладно перекажіть прочитане (усно).

У докладному переказі, на відміну від вибіркового, почуте або прочитане 
передається повно, наближено до тексту. 

  І. Прочитайте текст. До якого стилю мовлення він належить? Визначте, що 
виражає заголовок до тексту: основну думку чи тему. 

ÓÑÌІØÊÀ

Áóâ òðàâíåâèé ñîíÿ÷íèé ðàíîê. Íà çåëåíèõ ëóêàõ çà ñåëîì ðîçêâіòíóëè 
æîâòі êóëüáàáêè, äçâåíіëè áäæîëè é äæìåëі, â áëàêèòíîìó íåáі ãðàâ íà 
ñðіáíèõ ñòðóíàõ æàéâîðîíîê.

Öієї òèõîї ðàíêîâîї õâèëèíè ç õàòè âèéøëà ìàëåíüêà äіâ÷èíêà. Ó íåї 
áóëè áëàêèòíі î÷і, áіëå, ìîâ ñïіëà ïøåíèöÿ, âîëîññÿ. Âîíà ïî÷èì÷èêóâàëà 
çåëåíèìè ëóêàìè. Ïîáà÷èëà áàðâèñòîãî ìåòåëèêà é óñìіõíóëàñÿ. Їé ñòàëî 
òàê ðàäіñíî, ùî çàõîòіëîñÿ, ùîá öіëèé ñâіò áà÷èâ її óñìіøêó. Óñìіõàëàñÿ 
äіâ÷èíêà é òóïàëà çà ìåòåëèêîì. Âіí ëåòіâ ïîâàãîì, íå ïîñïіøàâ.

Êîëè öå äіâ÷èíêà ïîáà÷èëà äіäà. Âіí іøîâ їé íàçóñòðі÷. Ïîãëÿä éîãî áóâ 
ïîõìóðèé, áðîâè íàñóïëåíі, â î÷àõ çëіñòü. Äіâ÷èíêà íåñëà íàçóñòðі÷ äіäî-
âі óñìіøêó. Âîíà ñïîäіâàëàñÿ, ùî âіí çàðàç óñìіõíåòüñÿ. Íåâæå â òàêèé 
ðàäіñíèé äåíü ìîæíà áóòè ïîõìóðèì і íåïðèâіòíèì. Óæå â ãëèáèíі її äóøі 
ïіäíÿëàñÿ ìàëåíüêà õâèëÿ ñòðàõó, àëå âîíà óñìіõàëàñü, âîíà íåñëà íàçó-
ñòðі÷ äіäîâі ñâîþ óñìіøêó é çàêëèêàëà éîãî: «Óñìіõíіòüñÿ é âè, äіäóñþ!». 
Òà äіä íå óñìіõàâñÿ. Ïîãëÿä éîãî çàëèøàâñÿ ïîõìóðèé, áðîâè – íàñóïëåíі, 
î÷і – çëі.

Ñòðàõ îâîëîäіâ ñåðöåì äіâ÷èíêè. Óñìіøêà ïîãàñëà íà її ëèöі. 
І òîї æ õâèëèíè їé çäàëîñÿ, ùî çàòüìàðèâñÿ, ñïîõìóðíіâ öіëèé ñâіò. Çåëå-
íèé ëóã ïîñіðіâ. Æîâòі ñîíå÷êà êóëüáàáîê ïåðåòâîðèëèñÿ íà ôіîëåòîâі 
ïëÿìè, áëàêèòíåє íåáî ñòàëî áëіäå, à ñðіáíà ïіñíÿ æàéâîðîíêà òðåìòіëà, 
ìîâ ñòðóìîê. Äіâ÷èíêà çàïëàêàëà. Çà õâèëèíó äіä óæå áóâ äàëåêî. Âîíà 
áà÷èëà òåïåð éîãî ñïèíó, àëå ñïèíà çäàâàëàñÿ їé çëîþ і íåïðèâіòíîþ.

Äіâ÷èíêà éøëà ñîáі ëóêàìè äàëі. Її ñåðöå çàòðåìòіëî, êîëè âîíà ïîáà-
÷èëà, ùî çíîâó íàçóñòðі÷ õòîñü іäå. Òî áàáóñÿ, ç öіïêîì ñòàðåíüêà äèáàє. 
Äіâ÷èíêà íàñòîðîæèëàñü і çàïèòëèâî ãëÿíóëà â її î÷і. Áàáóñÿ óñìіõíóëàñü. 
І òàêà áóëà äîáðà òà ùèðà її óñìіøêà, ùî öіëèé ñâіò íàâêîëî äіâ÷èíêè 
çíîâó îæèâ, çàãðàâ, çàñïіâàâ. Çíîâó çàÿñíіëè êóëüáàáêè, çàäçâåíіëè áäæî-
ëè é äæìåëі, çàãðàâ íà ñðіáíèõ ñòðóíàõ æàéâîðîíîê.
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Äіâ÷èíêà óñìіõíóëàñÿ, ïåðåä її î÷èìà çíîâó çàòðåìòіëè áàðâèñòі êðèëü-
öÿ ìåòåëèêà. Âîíà ïіøëà çà íèì (Çà Â. Ñóõîìëèíñüêèì).

ІІ. Знайдіть описи зовнішності людей. Поясніть, з якою метою автор вдається до цих 
описів. На яких деталях зовнішності кожного героя він зосереджує увагу читача?
ІІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Розкажіть, які почуття охопили дівчинку після зустрічі з дідом, а які – після зустрічі 
з бабусею.
2. Розкажіть, яким здавався світ дівчинці до і після першої зустрічі. Як ви думаєте, 
чому серце дівчинки затремтіло, коли вона вдруге побачила, що до неї знову хтось 
наближається?
3. Випишіть із тексту синоніми до дієслова йти. Яке значення відіграє цей синоні-
мічний ряд у тексті?
4. Спишіть подані сполучення слів, підкресліть орфограми.
Розквітнули кульбабки, дзвеніли бджоли, біле волосся, ішов назустріч, затьмарився 
і спохмурнів світ, серце затремтіло, затремтіли крильця.
5. Обґрунтуйте вживання розділових знаків у реченні з прямою мовою.

ІV. Складіть і запишіть складний план прочитаного. За планом докладно перекажіть 
текст (усно).

Òåìà 6. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÒÂІÐ-ÎÏÈÑ ÇÎÂÍІØÍÎÑÒІ 
ËÞÄÈÍÈ ÇÀ ÊÀÐÒÈÍÎÞ Â ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËІ

ПАМ’ЯТКА
ßê ïðàöþâàòè íàä òâîðîì-îïèñîì çîâíіøíîñòі ëþäèíè

Äîáèðàþ÷è ìàòåðіàë äî òâîðó-îïèñó çîâíіøíîñòі ëþäèíè, ïîòðіáíî 
çâåðòàòè óâàãó íà âіê, âèðàç îáëè÷÷ÿ, êîëіð î÷åé і âîëîññÿ, ôîðìó íîñà, 
áðіâ, íà çðіñò, ïîñòàâó é õîäó, îñíîâíі åëåìåíòè îäÿãó. Íå âñі îçíàêè ïî-
òðіáíî ïåðåðàõîâóâàòè, òà é ïîðÿäîê їõ ðîçìіùåííÿ ìîæå áóòè ðіçíèé. 

Ìîæíà íàçâàòè іì’ÿ ëþäèíè, à òàêîæ âіäòâîðèòè îñîáëèâîñòі її âäà÷і, 
õàðàêòåðó, çàãàëüíó êóëüòóðó, ìàíåðó ïîâåäіíêè, її ñòàâëåííÿ äî іíøèõ 
ëþäåé. Öі îçíàêè õî÷ і íå âõîäÿòü â îïèñ çîâíіøíîñòі, àëå â çìàëþâàííі 
ñëîâåñíîãî ïîðòðåòà ìîæóòü áóòè íåïðÿìîþ õàðàêòåðèñòèêîþ çîâíіøíîñ-
òі, ÿêà äàє ìîæëèâіñòü âіäòâîðèòè öіëіñíå óÿâëåííÿ ïðî îïèñóâàíó ëþäè-
íó ÿê îñîáèñòіñòü. І íàâïàêè, îïèñ çîâíіøíîñòі ìîæå ðîçêðèâàòè íàñòðіé, 
âíóòðіøíіé ñòàí, õàðàêòåð ëþäèíè.

Âè ìîæåòå íå íàçèâàòè âñіõ îçíàê çîâíіøíîñòі. Âàøå çàâäàííÿ – äàòè 
ÿñêðàâå óÿâëåííÿ ïðî ëþäèíó, ïåðåäàòè ÷åðåç îïèñ ñâîє ñòàâëåííÿ äî íåї.

Áàãàòî ïðî ëþäèíó ìîæóòü ñêàçàòè òàêі äåòàëі, ÿê îäÿã, ïðåäìåòè 
іíòåð’єðó, ó ÿêîìó âîíà çíàõîäèòüñÿ.

Ñòàâëåííÿ äî ëþäèíè ìîæíà ïåðåäàòè çà äîïîìîãîþ îöіííèõ ñëіâ: öå 
éîìó ëè÷èòü; ïіäêðåñëþє éîãî âðàçëèâèé õàðàêòåð; óñі äðóçі îñîáëèâî ëþ-
áëÿòü; öþ ðèñó ëþäè íå ñïðèéìàþòü; öå òàê éîìó ïàñóє; ñïðàâëÿє ãàðíå 
âðàæåííÿ.

Îðієíòîâíà ñõåìà òâîðó-îïèñó çîâíіøíîñòі ëþäèíè

І. Çà÷èí (îñíîâíà äóìêà îïèñó).
ІІ. Îñíîâíà ÷àñòèíà. 
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1. Âіê, ïîñòàâà, çðіñò, õîäà, ìіìіêà, æåñòè.
2. Îáëè÷÷ÿ, î÷і, ïîãëÿä, âîëîññÿ, ãóáè, íіñ, ðîò òîùî.
3. Îäÿã.

ІІІ. Êіíöіâêà (âèñíîâîê ïðî ëþäèíó, çîâíіøíіñòü ÿêîї îïèñóєìî).

  І. Розгляньте уважно репродукцію картини Антона Монастирського «Запоро-
жець». 

À. Ìîíàñòèðñüêèé. Çàïîðîæåöü

ІІ. Дайте відповіді на запитання.
1. Які думки й почуття викликає картина?
2. Які деталі зображення привертають вашу увагу? 
3. Якими словами можна описати вираз обличчя, очі, погляд козака, його руки, по-
ставу, одяг. За потреби скористайтеся словником портретної лексики на с. 219.
4. Чи вдалося автору, на вашу думку, передати мужню вдачу запорожця, його го-
товність до боротьби з ворогами? 
5. Чи вдалося автору, на вашу думку, в образі козака втілити гіркі роздуми про іс-
торичну долю батьківщини? Чи допомагає колірна гама підкреслити глибину і 
складність цих роздумів? 

ІІІ. Напишіть твір-опис зовнішності козака за картиною А. Монастирського «Запоро-
жець». Не забудьте наприкінці твору висловити загальне враження від зображення. 
Скористайтеся поданим нижче лексичним матеріалом та пам’яткою.

600 
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Äîêè âàðèëîñÿ ñíіäàííÿ, ìàòè ìіñèëè òіñòî. Áóëî òî âåëüìè öіêàâå âè-
äîâèñüêî. Íåíü÷èíі îáіðó÷÷ÿ ðàç ïî ðàç çàíóðþâàëèñÿ â äіæó, îä ÷îãî 
îñëіí÷èê** àæ äâèãòіâ. Òіñòî âèìіøóâàëîñÿ, êðóòіøàëî. Êîëè âîíî íàðå-
øòі ñòàâàëî â’ÿçêèì, ÿê ãóìà, і âæå âàæêî áóëî ïðàöþâàòè ðóêàìè, ìàòè 
ïðèçóïèíÿëè ðîáîòó. «Âñòàâàéòå, õëîïöі, – íàêàçóâàëà íàì, – ïîїñòå é 
ðîçõîäüòåñÿ, áî áóäó õëіá âèêà÷óâàòè».

Ïîñíіäàâøè, áàòüêî éøîâ íà ðîáîòó, à ÿ, ïіäñóêàâøè õîëîøі, áіã íà 
êіíåöü ãîðîäó, ùîá íàëàìàòè øèðîêèõ êàïóñòÿíèõ ëèñòêіâ. Çà öåé ÷àñ â 
îñåëі âæå ñòîÿâ ïàðêèé äóõ. Íà ëіæêîâі, çàñëàíîìó ïðîñòèðàäëîì, à ïî-
âåðõ ùå é ðóøíèêîì, ïóçàòèëîñÿ êіëüêà êðóãëåíüêèõ ïàëÿíè÷îê. Ìàòè 
áóëà âñÿ â ðîáîòі. Ëåãêèìè ïîìàõàìè ðóê âîíè âèòÿãóâàëè îïåöüîê òіñòà, 
âìîêàëè ó âîäó ðóêè, ùîá âîíî íå ïðèëèïàëî, é, ïåðåêèäàþ÷è ç îäíієї 
äîëîíі â äðóãó, ôîðìóâàëè êðóãëó, íà÷å ñîíöå, õëіáèíó. Çëåãêà ïîïëåñêàâ-
øè âåðõіâêó, íåíüêà êëàëè ïàëÿíèöþ íà ðóøíèê. Ðîáèëè âîíè öå òàê 
âïðàâíî, ùî ÿ íàâіòü íå âñòèãàâ óâîëþ íàäèâèòèñÿ.

Äîêè ìàòè âèêà÷óâàëè îñòàííþ, íàéìåíøó ïàëÿíè÷êó, ùî ïðèçíà÷àëà-
ñÿ ìåíі, ÿ áіã çà ëîïàòîþ і, âíіñøè, ïðèñòàâëÿâ її äî ïå÷і. Ðîçіñëàâøè 
êàïóñòÿíèé ëèñòîê ïîâåðõ ÿñåíåâîãî ÿçèêà ëîïàòè, âîíè çìàùóâàëè éîãî 
îëієþ àáî ïðèòðóøóâàëè áîðîøíîì é óñàäæóâàëè õëіáèíó. Áіëå òіñòî ïà-
ëÿíèöі íàðàç îáäóâàëî ãàðÿ÷èì äóõîì ïå÷і. Íàãíі÷åíі ÷åëþñòі ïîêëіïóâà-
ëè, íà÷å â áåçìіñÿ÷íó íі÷ çîðі. Іñêîðêàìè ðîçæàðåíîї ñàæі çäðèãàâñÿ æàð. 
Çðîáèâøè âèäåëêîþ êіëüêà ïðîøòðèõіâ, ìàòè øóãíóëè ëîïàòó ç õëіáèíîþ 
â ãàðÿ÷ó óòðîáó ïå÷і; ïîòіì äðóãó, òðåòþ, àæ äîêè íå ñõîâàëàñÿ çà ÷åëþñ-
òÿìè é ìîÿ ïàëÿíè÷êà (Çà Â. Ñêóðà òіâñüêèì).

* Âіêî – âåðõíÿ ÷àñòèíà äіæêè, ñêðèíі, ÿêîþ їõ çàêðèâàþòü.
**Îñëіí÷èê – ïåðåíîñíà êіìíàòíà ëàâà äëÿ ñèäіííÿ.

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Яку роботу описано в тексті? Назвіть складові частини цієї роботи. Чи вдалося 
авторові передати ставлення героїні до своєї праці? Із чого це видно?
2. Знайдіть і зачитайте речення, у яких ідеться про випікання хліба. Розкажіть, як 
мати вимішувала тісто й формувала сонцесяйні паляниці. Чи вправними були її 
рухи? Із чого це видно? Що робила вона перед тим, як посадити хлібину в піч? 
3. Знайдіть у тексті словосполучення (дієслово+іменник, дієслово+займенник) 
або одиничні дієслова, які вказують на процес праці – випікання хліба. 
4. Визначте вжиті в тексті художні засоби (епітети, метафори, порівняння, слова 
в переносному значенні). Яка їхня роль?
5. Випишіть виділені слова, підкресліть та обґрунтуйте орфограми. Знайдіть у 
тексті дієприслівникові звороти. Як вони виділені на письмі?

ІІІ. Складіть і запишіть складний план тексту. За складеним планом напишіть стис-
лий переказ прочитаного. 
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4. Де й коли відбуваються події?
5. Чому пасажирський корабель змушений був вийти в море, де чатувала небезпека?
6. Яким зображено море в творі?
7. Як ви думаєте, у чому полягає героїзм матросів? 
8. Як автор тексту ставиться до вчинку матросів?
9. Визначте ключові слова.
10. Складіть і запишіть простий план тексту.

Òåìà 11. ÓÑÍÈÉ ÂÈÁІÐÊÎÂÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÒÅÊÑÒÓ 
ÍÀÓÊÎÂÎÃÎ ÑÒÈËÞ

  І. Прочитайте текст. Обґрунтуйте його належність до наукового стилю. Що 
корисного для себе ви дізналися?

ÊÀËÜÖІÉ

Êàëüöіé – äóæå âàæëèâèé åëåìåíò äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. 
Ìàéæå 99 % êàëüöіþ ìіñòèòüñÿ â êіñòêàõ і çóáàõ ëþäèíè. Çäàєòüñÿ, ùî 

òàê áàãàòî êіñòîê ó íàøîìó òіëі é êàëüöіþ ìàє âèñòà÷àòè. Ïðîòå âàðòî 
ëþäèíі íåäîîòðèìàòè öüîãî åëåìåíòà ç їæåþ, ÿê âіäðàçó і êіñòêè, і çóáè 
ïî÷èíàþòü âіä÷óâàòè éîãî íåñòà÷ó. Êàëüöіé ç íèõ ïî÷èíàє âèòðà÷àòèñÿ íà 
іíøі ïîòðåáè îðãàíіçìó, àäæå âіí ðåãóëþє ñåðöåâó äіÿëüíіñòü, áåðå ó÷àñòü 
ó çãîðòóâàííі êðîâі, ñòèìóëþє іìóííó ñèñòåìó òîùî. Òèì áіëüøå, ùî çà-
ñâîєííþ éîãî çàâàæàþòü æèðè, íåñòà÷à âіòàìіíó D, ðîñëèííі êèñëîòè, ÿêі 
ìіñòÿòüñÿ â ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ. Âëàñíå, îðãàíіçì çàñâîþє âñüîãî 20–
30 % êàëüöіþ, ùî íàäіéøîâ ç їæåþ. 

Êàëüöіé ïîòðіáíèé íå ëèøå ëþäÿì ç ïåâíèìè çàõâîðþâàííÿìè, à âñіì 
áåç âèíÿòêó, äîðîñëèì і äіòÿì, ëþäÿì ïîõèëîãî âіêó. Ïðàâäà, ó ðіçíèõ 
äîçàõ. Òàê, ó ðàçі âèñîêîãî àðòåðіàëüíîãî òèñêó, íі÷íèõ ñóäîì íіã, ïàðî-
äîíòîçó, îñòåîïîðîçó ïîòðåáà õâîðîãî â êàëüöії ïåðåâèùóє äîáîâó íîðìó 
çäîðîâîї ëþäèíè âäâі÷і. 

Àáè ïîïîâíèòè äåôіöèò êàëüöіþ, íåîáõіäíî ââåñòè äî ñâîãî ðàöіîíó 
òàêі ðîñëèííі ïðîäóêòè, ÿê îâî÷і çåëåíîãî êîëüîðó, çîêðåìà îãіðêè, êà-
ïóñòó (îñîáëèâî áðîêîëі), êàáà÷êè, ãîðîõ, ñàëàò-ëàòóê, àïåëüñèíè, àáðèêî-
ñè, ÿáëóêà, ãðóøі, âèíîãðàä, âèøíі, àíàíàñ, ìàíãî, ãðàíàòè, äèíі, íàñіííÿ 
ñîíÿøíèêó, àґðóñ, ãîðіõè, ðіçíі âèäè ñìîðîäèíè (ïëîäè і ëèñòÿ), ìèãäàëü, 
öèáóëþ, ðåäüêó, ïðîðîñëó ïøåíèöþ, ïîëó-
íèöі. Òàêîæ íà êàëüöіé áàãàòі ìîëîêî (îñî-
áëèâî êîçèíå), ñèð, êåôіð, éîãóðò, ñèðè, 
âåðøêè, ÿéöÿ, ðèáà (ëîñîñåâà), ðèáíі êîí-
ñåðâè (ëîñîñü, ñàðäèíè). 

Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî êàëüöіé іç ì’ÿñà, 
âåëèêîї ðèáè, çëàêіâ çàñâîþєòüñÿ âàæêî, 
òîìó ñïîæèâàòè öі ïðîäóêòè ëіïøå ç îâî÷à-
ìè é çåëåííþ. Íå ðàäÿòü çàíàäòî çàõîïëþ-
âàòèñÿ øïèíàòîì і êâàñîëåþ, îñêіëüêè 
âîíè ìіñòÿòü âåëèêó êіëüêіñòü åëåìåíòіâ, 
ÿêі ïåðåøêîäæàþòü çàñâîєííþ êàëüöіþ îð-

610 
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Ó 2006 Ìіæíàðîäíà àêàäåìіÿ ñó÷àñíîãî 
ìèñòåöòâà â Ðèìі ïðèéíÿëà Іâàíà Ìàð÷óêà 
äî ëàâ “Çîëîòîї ãіëüäії”. Ó 2007 ðîöі, çà âåð-
ñієþ áðèòàíñüêîãî âèäàííÿ Daily Telegraph, 
ìàéñòðà áóëî âêëþ÷åíî äî ðåéòèíãó “Ñòî 
ãåíіїâ ñó÷àñíîñòі”. Ìàð÷óêîâі ïîëîòíà âðà-
æàþòü ìèñòåöòâîçíàâöіâ Єâðîïè, Àìåðèêè, 
Àâñòðàëії. Íà éîãî âèñòàâêè, ìîâ ïàëîìíè-
êè äî ñâÿòèíі, éäóòü ñîòíі, òèñÿ÷і ëþäåé.

À â ðàäÿíñüêó åïîõó âіí – íåâèçíàíèé 
ãåíіé і áóíòàð, ÿêèé ïåðåâåðíóâ âіò÷èçíÿíå 

ìèñòåöòâî. Çâèíóâà÷åííÿ êðèòèêіâ ó íàöіîíàëіçìі, ïåðåñëіäóâàííÿ, âè-
ìóøåíà åìіãðàöіÿ – óñі öі âèïðîáóâàííÿ äîâåëîñÿ ïðîéòè õóäîæíèêó íà 
øëÿõó äî ñâіòîâîãî óñïіõó. 
Іâàí Ìàð÷óê æèâå â Êèєâі, ìàє ñâîþ ìàéñòåðíþ, äå ïðîâîäèòü áіëüøó 

÷àñòèíó äíÿ. Êîëè çóñòðі÷àєøñÿ ç Іâàíîì Ñòåïàíîâè÷åì, îäðàçó ïîìі÷àєø 
éîãî ÷èñòèé, ïðèâіòíèé і ïðîíèêëèâèé ïîãëÿä. Ó òåìíî-êàðèõ î÷àõ – і 
ñìóòîê çà ïåðåæèòèì, і ñïîäіâàííÿ íà êðàùå. Òðîõè ïіäíÿòå ïіäáîðіääÿ 
ïіäêðåñëþє íàïîëåãëèâèé õàðàêòåð, à âåëèêі áіëі, ÿê ñíіã, âóñà ïðèêðàøà-
þòü âîëüîâå îáëè÷÷ÿ. 

Ïðî ñåáå õóäîæíèê ãîâîðèòü: 
– Äëÿ ìåíå ìèñòåöòâî – öå æèòòÿ і îäêðîâåííÿ. Іíøîї àëüòåðíàòèâè 

íåìà. І âîäíî÷àñ ìèñòåöòâî – öå êàòîðãà. ß ïðàöþþ 365 äíіâ íà ðіê і áåç 
öüîãî íå ìîæó. Öå ïðèñóä äîëі, êàðìà, âèðîê, ïðèðå÷åíіñòü. І íіêóäè íå 
äіíåøñÿ. ß ìðіþ ïîãðіòèñÿ íà ïëÿæі, ïîëåæàòè â òðàâі, ñëóõàþ÷è, ÿê âîíà 
ðîñòå, ÿ õî÷ó äèâèòèñÿ, ÿê ïëèâóòü ó íåáі õìàðè, õî÷ó òіøèòèñÿ, âåñåëè-
òèñÿ, ñïіëêóâàòèñÿ, íå âіäìîâèâñÿ á ïіòè äî øêîëè, ùîá êîãîñü òàì ÷îãîñü 
íàâ÷èòè (Ç ãàçåòè).

Іâàí Ìàð÷óê. Ñîíöå

Іâàí Ìàð÷óê  
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ÕÂÈËÈÍÓ ÒÎÌÓ

Íåðіäêî ÷óєìî é ÷èòàєìî âèñëîâëåííÿ ç êіëüêіñíèìè óòî÷íþâà÷àìè 
íàçàä і òîìó íàçàä íà çðàçîê «Öå áóëî äâà ðîêè íàçàä»; «Âіí çàáóâ, ùî 
äóìàâ õâèëèíó òîìó íàçàä». Íàòîìіñòü ïîòðіáíî âæèâàòè ñëîâî òîìó 
ïіñëÿ ñëіâ ç êіëüêіñíèì çíà÷åííÿì. Íàïðèêëàä: Öå áóëî äâà ðîêè òîìó; 
Âіí çàáóâ, ùî äóìàâ õâèëèíó òîìó. 

ßÊ ÏÎÅÒ

Ñïîëóêà â ÿêîñòі êîãîñü (÷îãîñü) є «ñóðæèêîâèì âèòâîðîì», ÿêèé 
çàñòóïàє óêðàїíñüêі ãðàìàòè÷íі ôîðìè. Íàïðèêëàä: ó ÿêîñòі ïîåòà. Çà-
ìіñòü ñïîëóêè â ÿêîñòі ïîòðіáíî âæèâàòè ãðàìàòè÷íèõ ôîðì, ÿêі 
âіäáèâàþòü óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðíó íîðìó. Äî íèõ íàëåæàòü ñïîëó÷íèê 
ÿê, ñïîëóêè â ðîëі é ó ôóíêöії. Íàïðèêëàä: Øåâ÷åíêà ìîæíà ðîçãëÿäàòè 
ÿê ïîåòà íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ; Øåâ÷åíêî ç’ÿâèâñÿ íà ãîðèçîíòі 
òîãî÷àñíèõ ïåðåä÷óòòіâ і ñïîäіâàíü ó ðîëі ðîìàíòè÷íîãî âèçâîëèòåëÿ.

Çàçíà÷åíі íîðìàòèâíі êîíñòðóêöії ôóíêöіîíóþòü ó ðіçíèõ ìîâíèõ 
ñòèëÿõ. Ñïîëóêó æ ó ÿêîñòі âèòâîðåíî ïіä âïëèâîì ðîñіéñüêîãî â êà÷åñòâå. 
Âîíà ïåðåáóâàє ïîçà ëіòåðàòóðíèìè íîðìàìè íàøîї ìîâè (Çà І. Âèõîâàíöåì).  

Є, à íå ßÂËßЄÒÜÑß

Є – ôîðìà òåïåðіøíüîãî ÷àñó äієñëîâà áóòè. Ó ôóíêöії çâ’ÿçêè ñëîâî є 
÷àñòî (îñîáëèâî â óñíîìó ìîâëåííі) ïîìèëêîâî çàìіíþþòü ñëîâîì 
ÿâëÿòèñÿ. Ïðîòå ëåêñåìó ÿâëÿòèñÿ â ñó÷àñíіé ëіòåðàòóðíіé ìîâі âæèâàþòü 
òіëüêè â çíà÷åííі ââèæàòèñÿ óâі ñíі, ïіä ÷àñ ìàðåííÿ. Íàïðèêëàä: Óâі ñíі 
ìåíі ÿâèëèñü äâі áîãèíі (І. Ôðàíêî). Ïîðіâíÿéìî:

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
Ìіé áðàò є êåðіâíèêîì Ìіé áðàò ÿâëÿєòüñÿ êåðіâíèêîì

РОЗРІЗНЯЙМО
Óñëàâëþâàòè – âîçâåëè÷óâàòè êîãîñü, ùîñü. Óñëàâëþâàòè Áàòüêіâùè-

íó, óñëàâëþâàòè ëþäèíó.
Îñëàâëþâàòè – îáìîâëÿòè, ãàíüáèòè êîãîñü, ïîøèðþâàòè ïëіòêè, 

çíåñëàâëþâàòè. «Íå ñïëÿòü, íå äðіìàþòü ìîї âîðîæåíüêè, – áóëî êàæå 
Ìàðèíà, – îñëàâèëè ìåíå ìîëîäó» (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 

* * *
Íåðóõîìèé – òîé, ùî íå ðóõàєòüñÿ, çàëèøàєòüñÿ â îäíîìó é òîìó 

ñàìîìó ïîëîæåííі. Íåðóõîìі äåðåâà, íåðóõîìå îáëè÷÷ÿ, íåðóõîìå ìàéíî.
Íåïîðóøíèé, êðіì іíøîãî, âêàçóє, ùî íå ìîæíà ÷îãîñü ïîðóøèòè. 

Íåïîðóøíà êëÿòâà, íåïîðóøíà òèøà. 
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ЯК ЦЕ БУЛО
ТЕНІС

Назва англійської гри теніс має французького «предка». Під час гри французи 
вигукують: «Тене!» – «Тримайте!», «Ловіть!» Цей вигук начебто і був підставою 
для називання гри. Настільний теніс має ще одну звуконаслідувальну назву 
пінг-понг, запозичену з англійської мови на позначення спортивної гри з ма-
леньким целулоїдним м’ячем, який перекидають дерев’яною ракеткою над сто-
лом, розділеним невисокою поперечною сіткою. Звуконаслідувальне слово пінг 
і пінг-понг передає в англійській мові звучання вихлопу газу, польоту кулі та ін.
(За А. Коваль).

ЦІКАВО ЗНАТИ
* * *

У деяких мовах середній рід називають інакше, ніж у мові українській: нейтраль-
ний (латинська, французька), ніякий (польська), ні той ні сей (грецька) тощо. А в 
багатьох мовах він відсутній узагалі (литовська, французька й інші).

* * *
Учені за допомогою найсучаснішої апаратури встановили, що людина може по-

чути й розрізнити 340 тисяч звуків. Жодна мова світу не має такої великої кількості 
звуків, і жодна людина світу не може вимовити такої величезної кількості звуків 
(З посібника).

ДИВНІ ЗМІНИ
О слово – пошуку натхненник,
через ріку пізнання міст!
Це ж диво: на очах іменник 
міняє дієслова зміст.

З іменниками із одними
це дієслово руйнівне,
а застосуєш інші – з ними
уже зробилось будівне.

Розбити ворога, приміром,
розбити камінь, циферблат.
А з творчим пориванням щирим – 
розбить, наприклад, клумбу, сад.

Серед словесного огрому
такі бувають чудеса.
І як подумать – саме в цьому
і примха мови, і краса.

                                                               Дмитро Білоус
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ÄÎÄÀÒÊÈ
Äîäàòîê 1

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗАВДАНЬ

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ
Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ

1. Óâàæíî ïðî÷èòàéòå çàâäàííÿ.
2. Âèçíà÷òå, õòî ãîâîðèòèìå ïåðøèì.
3. Ïî ÷åðçі âèñëîâіòü ñâîї äóìêè.
4. Äіéäіòü ñïіëüíîãî âèñíîâêó.

КОЛО ДУМОК
«Êîëî äóìîê» äîïîìàãàє çíàõîäèòè ðіøåííÿ ç êîíêðåòíîї ïðîáëåìè 

øëÿõîì âіëüíîãî âèñëîâëþâàííÿ ñâîїõ äóìîê óñіìà ó÷àñíèêàìè êîëåêòèâ-
íîãî îáãîâîðåííÿ.

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ

1. Óâàæíî îçíàéîìòåñÿ ç ïðîáëåìîþ.
2. Óñі ó÷àñíèêè çà áàæàííÿì âèñóâàþòü ñâîї іäåї ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðî-

áëåìè. Ùî áіëüøå іäåé – òî êðàùå!
3. Îáãîâîðіòü çàïðîïîíîâàíі іäåї, îáåðіòü òі, ùî äîïîìàãàþòü äіéòè іñ-

òèíè.

УВАГА! Забороняється обговорювати й оцінювати ідеї на етапі їх висловлювання. До-
зволяється повторювати або розширювати ідеї, запропоновані будь-ким. Пам’ятайте, 
що об’єднання кількох ідей часто веде до висунення нових.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ
Öå çàâäàííÿ äàє çìîãó êîæíîìó çà áàæàííÿì âèñëîâèòè äóìêó øâèäêî 

é ëàêîíі÷íî.

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ

1. Âèçíà÷òå, õòî çà êèì áóäå âèñëîâëþâàòèñÿ.
2. Ïî ÷åðçі âèñëîâіòü äóìêó ëàêîíі÷íî é øâèäêî.

УВАГА! Під час виконання цього завдання висловлюються лише за бажанням, а від-
повіді не коментуються і не оцінюються. Також забороняється перебивати того, хто 
висловлюється, викрикувати з місця. Учитель може обмежити час для висловлювання.
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Äîäàòîê 2

СЛОВНИЧОК  СИНОНІМІВ

АБИ (не чути) аби тільки, аби-но, тільки б, якби тільки; (дати дорогу) щоб, 
щоби, для того, щоб.

АБО чи, чи то, д. альбо, (інакше) тобто, інакше кажучи.
АВЖЕЖ аякже, звичайно, певно, певна річ, ясна річ, звісно, безперечно, 

безумовно, нема слова /сумніву/, годі й казати, а так, а так, що правда, то 
правда; (частка) так, еге, ага, атож; якраз! отож!

АЛЕ та, проте, однак, одначе, а, а втім, а проте, але ж, аж, тільки, коли ж.

БАГАТО чимало, немало, повно, видимо-невидимо, багацько (розм.).
БІЛЯ прийм. побіля, край, коло, близько, поблизу, недалеко, неподалік.
БЛИЗЬКО недалеко, поблизу, неподалiк, пiд носом, рукою подати, не за 

горáми.
БУДЬ-КОЛИ (у будь-який час) абèколи, повсякчáс, хоч колè (розм.), колè-

будь (розм.). 

ВДОСВІТА на світанку, рано-вранці, рано, ранесенько, на світанні, світан-
ком, рано-раненько, рано-пораненьку, на зорі. 

ВІДВЕРТО відкрèто, неприхóвано, незамаскóвано, явно, вирáзно, наóчно. 
ВІДРАЗУ (у той же час) зразу, зáраз, зáраз же, моментально, негайно, про-

жогом, прямо, нарáз, в один раз, тут же, притьмóм (розм.).
ВІДСТУПНИЦТВО зрáда, зрáдництво, зрéчення, відрéчення.
ВПРАВО (у правий бік) вправóруч, правóруч, напрáво.
ВЧАСНО своєчасно, впóру, якраз, саме враз, до речі.

ДАРЕМНО (без сподіваних наслідків) дармá, марно, безплідно, безрезуль-
татно, безуспішно, даром (розм.), задарма (розм.).

ДИВНО чýдно, дивовижно, навдивовèжу, чудернацько, незвично, на диво.
ДОБРЕ (так, як слід) хóроше, гáрно, слáвно, гарáзд, гóже, вдáло, по-

людськи, до ладу.
ДОРЕЧНИЙ слýшний, придáтний, путящий (розм.), своєчасний.
ДОСИТЬ (стільки, скільки треба; великою мірою) довóлі, достáтньо, 

вдóсталь, досхочý.
ДУЖЕ (великою мірою) немáло, знáчно, чимáло, вéльми, істóтно, дóсить, 

над звичáйно, незвичáйно, вкрáй, безмéжно, безмíрно.

ЗАВДОВЖКИ довжинóю, вдóвжки. 
ЗАВГЛИБШКИ глибинóю, вглèбшки.
ЗАЗДАЛЕГІДЬ завчасно, наперед, попéреду, авансом (розм.).
ЗАТАМОВАНИЙ стриманий, приглушений, причаєний, здержаний.
ЗАХИЩАТИ обороняти, боронити, убезпечувати, уберігати, відстоювати, 

(погляди) обстоювати, (за кого) вступатися.
ЗДАВНА (з давніх часів) віддавна, спрадáвна, з дáвнiх-давéн, зрóду-вíку, 

зрóду (розм.).
ЗРІДКА (в окремих місцях) де-не-дé, деíнде, місцями, подéкуди. 
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ІНОДІ інколи, часом, зрідка, час від чáсу, колè-не-колè, дéколи, врядè-годè 
(розм.), подéколи (розм.).

КВАПЛИВО поквапно, поспішно, похапцем (розм.), хапаючись.
КИПІТИ клекотіти, вирувати, нуртувати, бурхати, шаленіти.
КОЛИ-НЕБУДЬ (у який-небудь час) колись, коли.
КУДИ-НЕБУДЬ (у якесь невизначене або байдуже яке місце) кудись, де-

небудь, деінде (розм.).

ЛАГОДИТИ ладнати, залагоджувати, справляти, поправляти, правити, (ме-
ханізми) ремонтувати, (отвори) залатувати. 

ЛЕГКО (без труднощів) просто, вільно, дешево, гладко, ніпочому, задáрмá 
(розм.), заíграшки (розм.).

ЛЕДВЕ ледь, насèлу, з трудом, ледве-ледве, ледь-ледь, так-сяк.
ЛІВОРУЧ налíво, влíво, злíва, по (на) лíву рýку.
ЛЮБО ніжно, приємно, мило, люб’язно, ласкаво, гарно.

МАБУТЬ либонь, напевно, очевидно, можливо
МАЛО небагато; недостатньо, замало, не густо, як кіт наплакав, на заячий 

скік, крапля в морі.
МИМОВОЛІ мимовільно, невільно, мимохіть, самохіть, несвідомо, підсвідо-

мо, інтуїтивно, хоч-не-хоч, нехотя.
МОВЧАЗНИЙ (який не любить багато говорити) мовчазливий, неговір-

кий, малоговіркий, небагатослівний, небалакучий. 
МРІЯТИ марити, снити, фантазувати (книжн.).

НАВКОЛО (прислівник і прийменник) довкола, кругóм, навкруг, навкруги.
НАДТО надміру, занадто, через міру.
НАЗАВЖДИ навіки, навічно, навіки-віків, на віки вічні, на вічність.
НАОДИНЦІ сам на сам, віч-на-віч, тет-а-тет.
НАОСЛІП всліпу, навмання, наздогад, (не знаючи напрямку) будь-куди.
НАПРОЧУД надзвичайно, навдивовижу, дивовижно, неповторно.
НАРАЗ враз, рáптом, несподíвано, зненáцька.
НАСПРАВДІ справді, дійсно, у дійсності, фактично, практично, наяву.
НЕЗВАЖАЮЧИ НА попри (із Зн.в.), при (з М.в.), всупереч (з Д.в.), наперекір 

(з Д.в.).
НЕПОРЯДНО недостóйно, негíдно, негáрно, недóбре, непристóйно, погáно, 

негóже, нехóроше, нечéсно, нèзько.
НЕСКАЗАННИЙ надзвичайний, неперевершений, невимовний.
НІБИ мов, наче, неначе, немов, буцім, нібито, начеб, начебто, немовбито.

ОБЕРІГАТИ (захищати когось) берегти, охороняти, захищати, пильну-
вати. 

ОБ’ЄДНУВАТИСЯ гуртуватися, організовуватися, згуртовуватися, єднатися, 
блокуватися.

ОДНОЧАСНО водночáс, рáзом, синхронно, рівночасно, (гуртом) спільно, 
нарáз.

ОСТЕРІГАТИСЯ берегтися, оберігатися, уважати, уникати, пильнуватися.
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ПЕРЕДЧАСНО завчасно, дочáсно, перед часом, рано, зарано, зарання. 
ПОВАЖАТИ шанувати, ушанóвувати, цінити, цінувати, поклонятися, схиля-

тися, обожнювати.
ПОВІЛЬНО повóлі, звíльна, нешвèдко, неспíшно, потихéньку, неквáпно, 

спокíйно, стèха, помáлу, пóвáгом, неквáпом (розм.), повóленьки (розм.).
ПОГАНО (не так, як треба) негарáзд, недóбре, незадовíльно, негáрно, 

негóже, зле, нехóроше, нелáдно, жахлèво, невáжно, кéпсько (розм.), абèяк 
(розм.), кáзна-як (розм.), так-сяк (розм.).

ПОТАЙ потаємно, таємно, таємнèчо, стèха, нèшком, нáзирці, по-змóвницьки, 
тèшком-нèшком.

ПОТІМ пíсля, дáлі, відтáк, вслід, потóму (розм.), опíсля (розм.), затèм (розм.).
ПРАВОРУЧ (з правого боку) спрáва, по прáву рýку, впрáво (розм.). 

РАДІТИ радуватися, утішатися, тішитися, потішатися, торжествувати, тріум-
фувати. 

РАЗОМ вкупі, гуртом, громадою, спільно, сукупно.
РАПТОМ раптóво, несподíвано, зненáцька, враз, відрáзу, нарáз, рáзом, 

неждáно, негáдано, неждáно-негáдано. 
РОЗУМНО розсудливо, мудро, розважливо.
РУХЛИВИЙ швидкий, меткий, жвавий, моторний, проворний, (занадто) 

верткий, вертлявий, (нестримний у своїй діяльності) динамічний, (може швидко 
все зробити) спритний.

СЕРЕД пóсеред, між, поміж, помежи (розм.).
СИЛЬНО міцно, дуже, потужно.
СКРIЗЬ всюди, повсюди, повсюдно, кругóм, пóспіль.
СПЕРЕЧАТИСЯ дискутувати, полемізувати, дебатувати, диспутувати.
СПЕРШУ перше, насамперед, спочатку, наперед.
СПІШНО негайно, терміново, нагально, невідкладно, пильно.
СПОКІЙНИЙ тихий, супокійний, погідливий, смирний, мирний, ідилічний, 

безтурбот ний.
СПОКОНВIКУ (з найдавніших часів) споконвікíв, відвíку, звíку, спрáвiку, 

спрадáвна, спрадáвен, з вíку-прáвіку.
СПРИЯТЛИВИЙ слýшний, зрýчний, придáтний, підхóжий, підходящий, 

пригóжий (розм.).
СУТТЄВИЙ істóтний, визначáльний, посýтній.

ТИХО слабко, неголосно, негучно, глухо, нишком, тишком-нишком (розм.), 
стиха, напівголосно, потихесеньку (розм.).

ТОТОЖНИЙ рівнознáчний, рівноцíнний, адеквáтний, ідентèчний, досте мéн-
ний (розм.).

ТРЕМТІТИ дрижати, здригатися, труситися, тріпотати, (про звук) деренча-
ти, вібрувати.

ТРИВОЖНО неспокійно, моторошно. 
ТЬМЯНІТИ (ставати тьмяним) затьмарюватися, блякнути, меркнути, 

мерхнути, бліднути, гаснути, тьмянішати, (про блиск) туманíти. 
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УДАВАНИЙ нещирий, штучний, роблений, фальшивий, лицемірний, облуд-
ний, неприродний.

УНИКАТИ (намагатися не зустрічатися, не спілкуватися з кимсь) обми-
нати, обходити, сторонитися, відвертатися, минати.

УПЕРТИЙ затятий, непоступливий, непіддатливий, незгідливий, незгідний, 
запеклий, норовистий.

ХВАЛИТИ вихваляти, виславляти, прославляти.
ХИСТ уміння, здібності, дар, обдаровання, талант, потяг, нахил.
ХУРТОВИНА метелиця, завірюха, заметіль, хуга.

ЦІЛКОМ (до кінця; повною мірою) повністю, абсолютно, зóвсім, цілковито, оста-
точно, сповнá, точно, пóспіль, геть-чèсто (розм.); дощéнту, дотлá, дóчèста (розм.).

ЦІКАВИЙ (який виявляє інтерес до чогось) допитливий, зацікавлений, 
(який чимсь привертає увагу) оригінальний, інтересний, привабливий.

ЧАСТКОВО (не повністю) почáсти, певною мірою, більш-менш.
ЧЕМНИЙ ввічливий, увічливий, ґречний, привітний, приязний, поштивий 

(розм.).
ЧЕПУРНИЙ охайний, ошатний, елегантний.
ЧИМАЛО (у значній кількості) досить. 
ЧОМУСЬ чогось, навіщось, нащось.

ШАНУВАТИ ушановувати, поважати, цінувати, обожнювати, боготворити 
(книжн.).

ШВИДКО (з великою швидкістю) стрімко, стрімлèво, хýтко, бистро, прудко, 
мерщій, стрілою, вèхорем, шалено, прожóгом, стрімголов.

ШИРОКИЙ розлогий, просторий, вільний, привільний, обширний, (про рух) 
розмашистий, (про дерево) розлогий, розкидистий.

ШУМНИЙ шумливий, гомінкий, гомінливий.

ЩИРИЙ сердечний, правдивий, щиросердий, чистосердечний, невдаваний, 
нелукавий, відвертий, відкритий, привітний.

ЩІЛЬНО міцно, тісно, туго, цупко, (про щось зачинене) наглýхо. 
ЩОСЬ що-небудь, дещо.

ЮНАЦТВО молодь, парубоцтво.

ЯКИЙ-НЕБУДЬ (один із кількох) котрèй-нéбудь, якèй, жóден, жóдний, íнший, 
котрèй.

ЯКОСЬ як-небудь, абияк, сяк-так, колись, раз, одного разу.
ЯСНИЙ прозорий, яскравий, безхмарний, сонячний, погідливий, погожий, 

світлий.
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А
абèкуди
абè-то
абèхто, абèкого
абó ж
авжéж
алé ж
анітрóхи

Б
багато-багато
батько-мати
без відома
бéзвісти
бездоганно 
без кінця-краю
без ладý
без сумніву 
без упèну
Біблія 
більш-мéнш
Благовíщення
Бóжа Матір
боягýзтво
бриньчати
бýдь-колè
будь-що-бýдь
будь-якèй

В
вариво
Ватикан
ввóлю 
вгóру присл. 
вгóлос присл.
вдóсвіта
Велèкдень 
величезний 
взèмку
взнакè
від сьогóдні 
відтепéр
віч-на-віч
влітку

в міру
внаслідок 
внизу
внічию
вночі
вогничок
в основнóму 
востаннє присл.
в результаті 
врéшті 
врéшті-рéшт 
врóзтіч
врядè-годè
всередині
всé-таки
всьогó-на-всього
в цілóму 

Г
гіллячка
годèна-дві
Голландія
голландський

Д
давай-но
давнèм-давнó
далéко-далéко
дéкуди
де-не-дé
день у дéнь 
десь-íнколи
дéсь-то
директор
диригент 
довкола
доволі
до вподóби
додому присл.
до завтра
до ладý
донині
доньчин
допізна

до побачення 
до речі
до сих пір
до смакý
до снагè
до сьогодні
дотепéр
дощéнту

Ж
жаданий 
жовтогарячий

З
заоднó
завшèршки 
згарячу
з давніх-давéн
з діда-прадіда
з дня на день
з кінця в кінéць
знадвору
зозла
з-пóміж
зрóду-віку
з тèм щоб 

І
ідè-бо
ін’єкція 
інтермецо 
ірреальний

К
казна-коли
кінéць кінцéм
коли-нéбудь 
колè-не-колè
контрастний 
кон’юнктура 

Л
Лисèчка-Сестрèчка
ліворуч

Äîäàòîê 3 

ОРФОГРАФІЧНИЙ  СЛОВНИЧОК
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М
мимовóлі
мимохідь
мимохіть 
міні-футбóл

Н
на бігý 
навесні присл.
на вéсну присл.
навздогін
на відмінно 
навіки
на вікý
навкругè
на-гора
надалі
надвечір
надворі присл.
на дворі
на диво
на добраніч
на жаль
на завтра
на зло
назóвсім
назустріч присл.
наостанку 
народно-визвольний
народногосподарський
на славу
на сміх присл.
насміх ім.
насправді
національно-визвольний
нашвидкýрýч
на щастя
неабихто
невдóвзі
невпèнно 
негадано
неждано
неждано-негадано 
незважаючи на те що
нездóланий
нездоланний
незлічений
незлічéнний
не зóвсім

немовбито
неначе 
неначебто
несказаний
несказанний
не сьогодні-завтра
нізвідки
норд-ост

О
обійстя 
одèн в одèн
одним одна
оранжерея 
отож-то

П
південно-східний
пів-Європи
півогірка
пів’яблука
під силу
піца 
пліч-ó-пліч
по-батьківськи
по-батьківському 
повік-віки
Поділля 
позаочі 
по-іншому присл.
пóки що 
по-латині 
по можливості
по правді 
по суті
по черзі
президент (Президент)
прем’єр-міністр 
преосвящéнство 
Псалтир 
Р
раз по раз
раз у раз
Різдво 
рік у рік 
С
самовіддано 
священик 

священний
Син Божий
спідлоба
споконвіку 
спочатку
справедливий 
ссавці
старанно 
суспільно корисний
суспільно-політичний

Т
тèм-то
тобто 

У
уві сні
уголос
у напрямку 
упродóвж 
усýпереч

Х
хліб-сіль
хоч-не-хóч
хтозна-коли

Ч
час від часу 

Ш
шалено 
Шевченківська премія
шевченківський стиль
Шевченкові поезії
шістнадцять 

Щ
щогодини
що ж до
щоліта 
щоправда
щосили
що то за

Я
як-не-як 
як-óт
як слíд
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Äîäàòîê 4

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Умовні скорочення: заст. – застаріле слово; перен. – переносне значення.

Балка1. Яр із пологими схилами.
Балка2. 1. Дерев’яний брус, металева або залізобетонна деталь, що з’єднує фун-

дамент, стіни, опори моста і є основою настилу, перекриття (стелі, підлоги і т. ін.). 2. діа-
лектне слово. Сволок. Балка Т-подібного профілю.

Благословенний. 1. заст. Дієприкметник до благословити. 2. прикметник, заст. 
Багатий, щедрий, життєдайний. 3. прикметник, заст. Щасливий, радісний. 4. при-
кметник, урочисте слово. Гідний слави; прославлений, славний.

Вволю. Мірою, яка цілком задовольняє; досхочу.
Вежа. 1. Вузька споруда, що заввишки значно більша, ніж завширшки; будується 

окремо або як складова частина фортеці, палацу і т. ін. 2. заст. В’язниця. 3. Те саме, 
що башта.

Віднині. З цього часу, від цієї пори.
Вряди-годи. Зрідка, нечасто, деколи.
Вщент (ущент). Зовсім, остаточно, без залишку.
Господарський1. 1. Стосовно до господарства. // Який відає господарством якої-

небудь установи, організації. 2. Стосовно до ведення господарства. 3. Пов’язаний з ви-
користанням у господарстві. 4. Який добре веде своє або доручене йому господарство.

Господарський2. Прикметник до госпóдар. // Належний господарю.
Дошкуляти. 1. Виводити з терпіння, з рівноваги, досаждаючи словами, діями. 

2. Порушувати нормальний стан, завдавати неприємностей. 3. Спричиняти, викликати 
фізичний біль. 

Запанібрата. Як із рівним; запросто.
Затепла. Поки тепло, до настання холодів.
Згарячу. Розгарячившись, спалахнувши в пориві якого-небудь почуття.
Зопалу. У стані сильного збудження; необачно. // У перший момент після чого-не-

будь; не відчувши, не помітивши.
Зумовлювати. 1. Бути причиною чого-небудь, викликати щось; спричиняти. 2. Бу-

дучи умовою існування або формування чого-небудь, визначати його якість, характер, 
специфіку.

Летючий. 1. Який має здатність пересуватися в повітрі за допомогою крил. 2. Який 
швидко рухається (по землі, воді і т. ін.). // перен. Неврівноважений, неспокійний (про 
людину та її вдачу). 3. перен. Якого починають без попередньої підготовки і проводять 
швидко (про мітинги, збори).

Лукавити. Хитрувати, приховуючи правду.
Мостити. 1. Суцільно вкривати камінням і т. ін. (дорогу, площу та ін.); брукувати. 

2. Класти, розміщати де-небудь. 3. Влаштовувати, звивати (гніздо). 
Мушкет. Старовинна рушниця великого калібру.
Навзнак. Обличчям догори, на спині; на спину.
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Навстіж. До кінця, на всю широчінь.
Нанівець. Внівець, нінащо. Зводити нанівець.
Наосліп. 1. Не бачачи нічого, не дивлячись куди-небудь. 2. перен. Не маючи впев-

неності, точних, конкретних даних. 
Наразі. Поки що, зараз. 
Начисто. 1. Без помарок, виправлень, недоробок; набіло, остаточно. || Дуже чисто. 

2. розмовне слово. Зовсім, повністю; нічого не залишаючи. 3. розмовне слово. Відвер-
то, щиро, ні з чим не криючись.

Невблаганний. 1. Якого не можна вблагати, упросити; непохитний, незламний. 
2. Якого не можна змінити, пом’якшити і т. ін. // Якого не можна відвернути; невідворот-
ний, неминучий. 

Нездійснений. Який не здійснився, не збувся. Нездійснений намір.
Нездійсненний. Який не може здійснитися, збутися.
Незрівнянний. Якого не можна ні з ким, ні з чим порівняти, якого не можна пере-

вершити; неперевершений.  
Несказаний. Не виявлений певним чином, не виражений словами; невисловлений.
Несказанний. 1. Якого не можна виразити, передати словами. 2. Дуже великий 

силою свого вияву; незвичайний. Несказанне диво.
Обумовлювати. 1. Те саме, що зумовлювати. 2. чим. Ставити в залежність від 

певних умов.
Опівночі. Серед ночі, о дванадцятій чи близько дванадцятої години ночі.
Переказувати. 1. Передавати кому-небудь, сповіщати когось на словах або в листі 

про доручення, прохання і т. ін. 2. Оповідати, передавати своїми словами почуте або 
прочитане. 3. Розповідати про що-небудь побачене, пережите або якісь новини. 4. Пе-
ресилати гроші поштою, телеграфом, через банк.

Поволі. 1. Не швидко, не поспішаючи. 2. Поступово, з часом, не відразу.
Повсякчас. Постійно, завжди. У будь-який момент; будь-коли. Нині, повсякчас і на 

віки вічні.
Подекуди. 1. У деяких місцях, місцями; де-не-де. 2. Іноді, часом.
Почасти. 1. Неповністю, не цілком, частково. // Менше, ніж щось інше; трохи. // До 

певної міри. 2. Якийсь час.
Споконвіку. З найдавніших часів; здавна, з давніх-давен.
Цілком. 1. У цілому вигляді, без поділу, членування на частини. 2. До кінця, зовсім, 

абсолютно.
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Äîäàòîê 5

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Відповіді
15. Найцікавіша (найбільш цікава) розповідь, сильний біль, дві треті міль-

йона, три кілометри.
16. Велика Ведмедиця, шевченківські вірші, Шевченкова хата, дамоклів 

меч (фразеологізм).
30. II. Замовкати, затихати, примовкати, стишуватися, припинятися.
33. У кожній групі має бути по чотири слова.
39. Витрішки продавати, ніде голці впасти, як у воду дивитися, ґав ловити.
55. 1. Син безмежно любить своїх батьків і вірить їм. 3. Сергійко щиро по-

дякував Дмитру за допомогу. 
61. Окремо пишемо не з дієсловами в 3, 6, 9 реченнях.
62. 4. Мене познайомили з хлопцем, який не має поганих звичок. 
74. Сполучник і з’єднує частини складного речення в четвертому реченні.
106. Кичера – гора, вкрита вся лісом, крім вершини.
111. Навести цікаві факти, загорнути в папір, брати участь у змаганні, ви-

мкнути світло.
112. Слова лисом підшиті.
115. 1. І каші ми не хочемо, і по воду не підемо.
126. 1. Було б більше часу, Сергійко прочитав би книжку.
138. ІІ. Дієслово стривай уживається в єдиному способі – наказовому.
151. Коми після слів: струмок, розпогодилося.
168. Співати дифірамби, спалювати кораблі, тягти волинку, точити балян-

драси, напускати туману, надути губи, топтати ряст.
170. Звершати – звершай, оживати – хай оживає.
174. Дієприкметники: підстрелений, перебита.
192. Коми після слів: повітря, листя; гречка; степ, снігом; хліб; колос, 

сонцем; неба; дощ, снігом.
197. План приміщення, накреслений за допомогою комп’ютера, затвердили 

вчасно.
203. Хлопчик, який біжить дорогою; посивілий чоловік.
206. Сивіючу, посивіле, пожовклий, зачерствілий.
210. Змолотити – змолочений; змолоти – змелений, змолотий.
215. 1. Пиляний, підписуваний. 2. Удосконалений, колений (колотий).
216. ІІ. Створених видань, підготовлені люди, оздоблений рукопис, описані 

події.
218. Правити смаленого дуба – говорити дурниці, нісенітниці; як з хреста 

знятий – дуже блідий, з хворобливим виглядом.
235. 1. До вечора залишився один не розвантажений вчасно фургон.
260. Потрібно поставити чотири коми.  
276. Змірявши поглядом – пильно, уважно оглянувши кого-, що-небудь; по-

вісивши носа – зажурившись, засмутившись, втративши надію.
290. Коми після слів: 1) і, дихаючи; 2) і, відштовхнувшись; 3) тікав, врага-

ми, ховавсь, лякаючись.
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319. 2. Поодинокі рибалки, плаваючи на своїх маленьких човниках, виби-
рали місце для ловів. 

328. 4. Згарячу (прислівник причини) – спалахнувши в пориві якого-небудь 
почуття. 

332. Засоби зв’язку: займенник, прислівник, спільнокореневі слова.
334. 9. Миттю. 10. Вкупі.
344. 1. Найбільш зручно, найзручніше.
350. Навесні, згарячу. 
353. Затепла, здалеку та інші слова. 
362. І. 1. Впевнено, самовіддано, сумлінно. ІІ. [шчоден:о].
364.  4. Кома після слова рівно.
367. Несказанно, непорушно та ін. 
370. І. Недалеко (неподалік), недобре (негарно, негоже), небагато, недо-

рого, нешвидко (неспішно, нескоро, неквапливо), непогано.
378. ІІ. Залюбки – охоче, радо; назирці – вслід, слідом. 
379. І. Навсидячки, гопки, непереливки, невтямки. 
382. ІІ. 5. Дуже далекий або зовсім ніякий родич. 6. Приносити удачу, успіх, 

щастя. 
383. Почасти, навпомацки. 
386. НежданоÆ, мальовничеÆ. 
397. 1. Відучора, вчетверо. 2. Наскрізь, усередині, по-новому (прислівники).
398. Писати залюбки, лежати горілиць.
403. 3. В – прийменник, день – іменник. 
404. Втрьох – прислівник.
416. І. Усі слова, крім перших двох.
418. Треба поставити три коми.
438. ІІ. Поміж, серед, посеред, між.
440. Понад, з приводу та інші слова.
443. Треба списати три речення.
448. І. Прийменник є в кожному сполученні (згідно з, у разі, залежно від та 

інші).
450. З-посеред, вздовж, всупереч.
451. У першій колонці – чотири слова.
453. 2. Кома після слова мати.
466. 1. … з його розповіді. 7. … з метою поліпшення обслуговування. 10. Це 

сталося не з нашої вини.
467. Старалися ради (задля) гостей, попри образи.
474. 3. Хоч… та (парний сполучник).
484. 6. За якої умови? Сполучник умови. 7. Незважаючи на що? Допустовий 

сполучник. 
486. 1. Бо (тому що, оскільки) – сполучник підрядності; і – сполучник су-

рядності.
502. 6. Якби – сполучник. 
532. Нещастя, недруг, недобрий, недуга, негайний (невідкладний), непокої-

тися, нешвидко (неспішно), неактивний (недіяльний).
549. 7. І сорока – Скре-ке-ке! – Прилетіла.
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Відповіді до тестових завдань

стор. 59–60: 1. Г; 2. Б; 3. А; 4. В; 5. Б.
стор. 92–93: 1. В; 2. Б; 3. Г; 4. А; 5. Г; 6. А3, Б4, В1, Г2; 7. Б; 8. Б; 9. В. 
стор. 115–116: 1. Б; 2. В; 3. Г; 4. А; 5. В; 6. 1Г, 2А, 3Б, 4В; 7. Б; 8. А; 9. Г; 

10. Кома після іменника груші.
стор. 149–150: 1. 1Б, 2Д, 3В, 4А; 2. А; 3. Г; 4. Б; 5. Г.
стор. 196–197: 1. 1В, 2А, 3Д, 4Б; 2А; 3Б; 4В; 5. 1В, 2Г, 3Б, 4А; 6Г; 7В; 8А; 9Б; 10В; 

11Г; 12А.
стор. 206–208: 1. А; 2. Б; 3. Г; 4. 1В, 2А, 3Г, 4Б; 5. 1Г, 2Б, 3А, 4В; 6. Г; 7. 4А, 

3Б, 2В, 1Г; 8 А; 9. В; 10. Г; 11. А; 12. Г; 13. Б; 14. А; 15. 2А, 1Б, В4, Г3; 16. А1, Б4, 
В3, Г2; 17. В; 18. В; 19. В; 20. Б; 21. А; 22. В; 23. Г; 24. Б. 

Відповіді до веселих вікторин та ребусів
Вікторина на с. 152. 1. Позавчора, вчора, ... . 2. Сьогодні. 3. Світло. 4. Мо-

кро.
Ребуси на с. 152. 1. На-в-коло. 2. Кри-в-о. 3. Вголос. 4. Утричі.
Вікторина на с. 210. 1. До. 2. Донецьк, Запоріжжя тощо. 3. Та-то. 4. Мати-

й-мачуха, брат-і-сестра. 5. і (нота мі). 6. Цеце. 7. Би-й.
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