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ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ 

(Продовження)

27. Чергування голосних звуків
ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке суфікс? 2. Який склад називають відкритим?
289 А. Прочитайте пари дієслів.

ëåòѕòè – ëіòàòè    òåðòè – ñòèðàòè    êîòèòè – êàòàòè
Б. Якими звуками різняться корені слів у кожній парі?
В. Простежте, чи залежить чергування в цих словах від місця наголосу та суфікса.
Поняття чергування
Іíîäі ïіä ÷àñ òâîðåííÿ ñëîâà ÷è çìіíè éîãî ôîðìè çàìіñòü îäíîãî

çâóêà ç’ÿâëÿєòüñÿ іíøèé. Íàïðèêëàä: äðóã – äðóæèòè; ñòіë – ñòîëà. 
Òàêó çìіíó çâóêіâ íàçèâàþòü ÷åðãóâàííÿì.

Â óêðàїíñüêіé ìîâі ìîæëèâі ÷åðãóâàííÿ і ãîëîñíèõ, і ïðèãîëîñíèõ
çâóêіâ.

Чергування голосних

Çâóêè,
ÿêі ÷åðãóєìî

Ïðèêëàäè

[î] – [і]
[å] – [і]

êіíü – êîíÿ, âіëüíèé – âîëÿ, êîëåñî – êîëіñ 
Ïðèìіòêà. [î], [å] ìàєìî ó âіäêðèòèõ ñêëà-
äàõ, à [і] – ó çàêðèòèõ

[å] – [î] ÷åòâåðî – ÷îòèðè, øåñòè – øîñòèé
Ïðèìіòêà. ×åðãóâàííÿ âіäáóâàєòüñÿ ïіñëÿ 
øèïëÿ÷èõ çâóêіâ

[î] – [à]
â äієñëіâíèõ êîðåíÿõ

ñõîïèòè – õàïàòè, ãîíèòè – ãàíÿòè
Ïðèìіòêà. [à] ìàєìî ïåðåä ñóôіêñîì -à- (-ÿ-)

[å] – [і]
â äієñëіâíèõ êîðåíÿõ

ïåêòè – âèïіêàòè, ÷åêàòè – î÷іêóâàòè
Ïðèìіòêà. [і] ìàєìî ïåðåä ñóôіêñàìè -à- (-ÿ-), 
-óâà-

[å] – [è]
â äієñëіâíèõ êîðåíÿõ

ñòåðòè – ñòå èðè àòè, âèáåðó – âèáå áèðè àòè
Ïðèìіòêà. [è] ìàєìî ïåðåä íàãîëîøåíèì ñó-
ôіêñîì -à-

Çâåðíіòü óâàãó!
×åðãóєìî çâóêè, à íå áóêâè.

289
å
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290 І. Прочитайте пари слів. Визначте, які голосні звуки 
чергуємо в кожній парі.

Ðîáîòà – ðîáіòíèê, ëåáåäèíèé – ëåáіäü, âå÷å-
ðÿ – âå÷îðè, çàõîïèòè – õàïàòè, ñïëåñòè – ñïëі-
òàòè, çàâìåðòè – çàâìèðàòè, çàáåðó – çàáèðàòè.

ІІ. Виділені слова поділіть на склади та визначте, які із цих 
складів відкриті, а які – закриті.

291 Доберіть до кожного з поданих слів його форму або спільнокореневе слово, щоб 
відбувалося чергування голосних. Запишіть слова парами, а поряд – звуки, які чер-
гуємо.

Çðàçîê. Øêîëà – øêіë [î] – [і].
1. Íîãà, ñîêіë, ïі÷, ×åðíіãîâà, ïåðåõіä, ÷åòâåðòèé, ëîìèòè, äîïî-

ìîãòè, çàìåñòè, âèòåðòè.
2. Êîðіíü, áäæîëà, Òåðíîïîëÿ, ëåòіòè, ÷åðíåòêà, êîòèòè, ñõîïèòè,

ïëåñòè, çäåðòè.

292 Уставте на місці пропуску відповідне слово. Для цього змініть слово в рамці або 
доберіть до нього спільнокореневе так, щоб відбулося чергування голосних.

1. ß çóïèíèâñÿ ïåðåä ïіäçåìíèì . ïåðåõіä

2. Åêñêóðñіÿ äî  áóëà öіêàâîþ. Òåðíîïіëü

3. Íå ïîñïіøàé  çàõèñíå ïîêðèòòÿ. ñòåðòè

4. Âðàíöі  çãðàÿ âіäëåòіëà. ëåáіäü

5. Óñå ëіòî Іííà  áàòüêàì íà ãîðîäі. äîïîìîãòè

6. Ó÷îðà Äåíèñ  ïîäâіð’ÿ. çàìåñòè

7.  Íàñòóïíîãî ðîêó ìè áóäåìî íàâ÷àòèñÿ
ó  êëàñі. øіñòü

Çâåðíіòü óâàãó!
Äåêîëè ÷åðãóâàííÿ [å] – [і] «ïðèõîâàíî» íà ïèñüìі áóêâàìè є –є ї. 

Íàïðèêëàä:

ó Êèїâ – äî Êèєâàєє

[êèéіâ] – [êèéåâà]

290

291

292
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СИТУАЦІЯ. 

Çðàçîê.

Õàðêіâ 
Ìèêîëàїâ
Êàíіâ
Ëüâіâ
Òåòіїâ
×óãóїâ
Ôàñòіâ
Áîðèñïіëü

294 І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску букву е або и. Поясніть орфогра-
ми, покликаючись на правила написання е, и в коренях слів та відомості щодо чергу-
вання голосних звуків.

1. Âèò..ðàòè, âèò..ðòè, âèñò..ëþ, âèñò..ëàòè. 2. Ñï..êòè, ïîë..òіòè,
ïî÷..ïèòè.

ІІ. Прокоментуйте чергування звуків у словах, поданих нижче.
Ìîæó – ìіãøè, âåëà – âіâøè, Âàñèëіâ – Âàñèëåâîãî, Ïåòðіâ – Ïåò-

ðîâîãî.

295 Знайдіть в інтернеті аудіозапис однієї з указаних нижче пісень. 
Послухайте запис і випишіть на слух слова з можливими чергуван-
нями голосних звуків. Хто з вас виписав найбільше таких слів?

1. «Îé ëåòіëè äèêі ãóñè» (ìóçèêà І. Ïîêëàäà, ñëîâà 
Þ. Ðèá÷èíñüêîãî) ó âèêîíàííі Íіíè Ìàòâієíêî.

2. «Íі÷êîþ òåìíîþ» (ìóçèêà і ñëîâà Í. Ìàé) ó âè-
êîíàííі Íàòàëії Ìàé. 

296 І. Спишіть, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі. Вимовте звуки, які 
чергуємо.

1. Õî÷åø їñòè êàëà÷і – íå ñèäè íà (ïі÷). 2. Íà ãîðîäі áóçèíà, à â 
(Êèїâ) äÿäüêî. 3. Âіä (ñâіé) ñîâіñòі íå (âòіêàòè). 4. Êîæíà òðàâè÷êà
íà (ñâіé êîðіíü) ðîñòå. 5. Ç (âå÷іð) ïðèãîæîãî àæ äî ðàíêó âèøèâàëà 
äіâ÷èíà âèøèâàíêó (Íàð. òâîð÷іñòü).

ІІ. Позначте та обґрунтуйте орфограму «Букви е, и на позначення ненаголошених го-
лосних у коренях слів».

293 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви з родиною їдете до якогось міста й треба купити квитки. 
Прочитайте наведене речення-прохання, уставляючи почергово на місці пропуску по-
дані назви міст у потрібній формі. Які чергування звуків ви помітили?

Äàéòå, áóäü ëàñêà, òðè êâèòêè äî  .

Çðàçîê. Äàéòå, áóäü ëàñêà, òðè êâèòêè äî Áåðäè÷åâà.

Õàðêіâ
Ìèêîëàїâ
Êàíіâ
Ëüâіâ
Òåòіїâ
×óãóїâ
Ôàñòіâ
Áîðèñïіëü

293

294

295

296
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28. Чергування приголосних звуків
ПРИГАДАЙМО. Які слова називають спільнокореневими?
297 А. Простежте, які звукові зміни відбулися в коренях слів кожної групи.

1. Äðóã – äðóçі, äðóæèòè. 
2. Ìîëîêî – ó ìîëîöі, ìîëî÷íèé. 
3. Êîæóõ – ó êîæóñі, êîæóøîê.

Б. Знайдіть у першій групі форму слова друг і спільнокореневе до нього слово.
В. Розкажіть, які можливі чергування приголосних звуків та чи пов’язано це явище зі
змінюванням слів.
Чергування приголосних

Çâóêè,
ÿêі ÷åðãóєìî

Ïðèêëàäè

   [æ]
[ã] 

 

   [ç‘]

     íіæêà
íîãà 

 

     íà íîçі

áåðåãòè – áåðåæó,
äðóã – äðóæå,
ïåðåìîãà – ïåðåìîçі

   [÷]
[ê]

 

   [ö‘]

     ðó÷êà
ðóêà

 

     â ðóöі

ïåêòè – ïå÷ó, 
þíàê – þíà÷å,
êâіòêà – íà êâіòöі

   [ø]
[õ]

 

   [ñ‘]

     âóøêî
âóõî

 

     ó âóñі

êîëèõàòè – êîëèøó,
ïàñòóõ – ïàñòóøå,
ïòàõ – ïòàøåíÿ

[ґ] – [ç‘] äçèґà – íà äçèçі; Ëîìàґà (ïðіçâèùå) – Ëîìàçі

[ä] – [äæ]
[çä] – [æäæ]

õîäèòè – õîäæó
їçäèòè – їæäæó

Çâåðíіòü óâàãó! Ïðèãîëîñíі [ã], [ê], [õ], [ґ] ÷åðãóєìî іç [ç‘], [ö‘], [ñ‘] 
ïåðåä ãîëîñíèì [і].

298 Прочитайте прислів’я, уживаючи подані в дужках слова в потрібній формі. Які 
звуки чергуємо в цих словах?

1. Ìóäðіñòü – íàéëåãøà íîøà â (äîðîãà). 2. Íà (ÿçèê) ìåäîê, à íà 
(äóìêà) ëüîäîê. 3. Êðàùå õëіá ó êîìîðі, íіæ ïåðî íà (êàïåëþõ). 

299 Доберіть до поданих слів їхні форми або спільнокоре-
неві слова із чергуванням приголосних. Запишіть слова гру-
пами. Вимовте звуки, які чергуємо, та підкресліть букви на
позначення цих звуків.

Çðàçîê. Êíèãà – êíèçі, êíèæå÷êà. Çàáіãàòè – 
çàáіæó.

297

298

299
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Áåðåã, ïåðåìîãà, êàçàòè, ñåðâåòêà, Êðåìåí÷óê, ãîðîõ, òèõî, çàõî-
äèòè, їçäèòè.

300 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому подані в парах слова вважаємо спільнокореневими, хоча 
в їхніх коренях немає спільних звуків. 

1. Ðі÷íèé – ó ðîöі.

2. Íîãà – íіæêà.

301 Запишіть іменники у формі зазначеного відмінка. Вимовте звуки, які чергуємо.
1. Ó äàâàëüíîìó: Îëüãà, Ãàëèíêà, ó÷èòåëüêà.
2. Ó ìіñöåâîìó: ïіäëîãà, ãðÿäêà, ôóòáîëêà.
3. Ó êëè÷íîìó: äðóã, ïàðóáîê, êîçàê.

302 Простежте, чи відбувається чергування голосних або приголосних звуків під час
зміни форми назви вашого населеного пункту, мікрорайону, вулиці, назви річки, озера
тощо, які є у вашій місцевості. Поділіться своїми спостереженнями.

303 І. Прочитайте гумореску Грицька Бойка. Випишіть слова, у яких можливі чергу-
вання голосних або приголосних звуків. Хто знайде чотири таких слова? А хто шість?
А хто сім?

  ÍÅÊÓËÜÒÓÐÍІ ÕÀÇßЇ
Іç ãîñòèíè ïî ñíіæêó
Õëîï÷èêè âåðòàëèñü,
À òîâàðèø çàïèòàâ:
– ßê âàì ãîñòþâàëîñü?
– Òà íі÷îãî, âñå ÿê ñëіä...
Òіëüêè, áà÷èø, äðóæå,
Â òîìó äîìі õàçÿї
íåêóëüòóðíі äóæå.
Íàâіòü ç íàøèõ êîæóøèí
Ñíіãó íå ñòðóñèëè...
Òî ìè òàê, ÿê óâіéøëè,
І äî ñòîëó ñіëè.

ІІ. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, виконуючи цю впра-
ву (аудіювання, читання, говоріння, письмо).
304 І. Знайдіть в інтернеті аудіозапис пісні «Духмяна ніч» (музика П. Зіброва, слова
Ю. Рибчинського) у виконанні Катерини Бужинської. Послухайте запис і випишіть на
слух слова з можливими чергуваннями приголосних звуків. Хто з вас виписав найбіль-
ше таких слів?
ІІ. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, виконуючи цю впра-
ву (аудіювання, читання, говоріння, письмо).
305 Уставте на місці пропуску потрібне слово. Для цього змініть наведене в рамці
слово або доберіть до нього спільнокореневе так, щоб відбулося чергування приго-
лосних.

300

і

301

302

303

304

305
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1. Çàéäó çà òîáîþ ïî . äîðîãà

2. Êîëè ïîâåðíóñÿ,  ôîòî íà ãóãë-äèñêó. çáåðåãòè

3. Ó ïîõîäі ëþáëþ їñòè  êàðòîïëþ. ïåêòè

4. Çàâòðà ÿ  òåáå î ñüîìіé. çáóäèòè

5. Òåïåð ÿ ñàìà  àâòîìîáіëü. âîäèòè

6. Ëþáëþ ñëóõàòè, ÿê ãðàþòü íà . ñîïіëêà

7. Ìè ïîáà÷èëè áàãàòî öіêàâîãî â . Ïðàãà

306 І. Доберіть і запишіть форми слів чи спільнокореневі слова, щоб відбулися по-
значені чергування звуків.

 [ã] [ç‘] [ñ‘] [ø] [ã]

Äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó! Áåðåæіòü ñåáå!

ІІ. Складіть усне висловлення за схемою, доповнивши її наведеною поруч інформа-
цією з Правил дорожнього руху. Що означають зображені дорожні знаки? 

Ïіøîõîäàì

äîçâîëåíî çàáîðîíåíî

  âèõîäèòè íà ïðîїçíó ÷àñòèíó, íå 
âïåâíèâøèñü ó âіäñóòíîñòі íåáåç-
ïåêè äëÿ ñåáå òà іíøèõ ó÷àñíèêіâ 
ðóõó

  ðóõàòèñÿ ïî òðîòóàðàõ і ïіøîõіäíèõ 
äîðіæêàõ, òðèìàþ÷èñü ïðàâîãî áîêó

  ïåðåõîäèòè ïðîїçíó ÷àñòèíó ïî ïі-
øîõіäíèõ ïåðåõîäàõ, à â ðàçі їõ âіä-
ñóòíîñòі — íà ïåðåõðåñòÿõ ïî ëіíіÿõ 
òðîòóàðіâ àáî óçáі÷

  ðàïòîâî âèõîäèòè, âèáіãàòè íà ïðî-
їçíó ÷àñòèíó, â òîìó ÷èñëі íà ïіøî-
õіäíèé ïåðåõіä

(Іç Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó)

306 
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ІІІ. Знайдіть у наведених правилах слова, до яких можна дібрати форми чи спільноко-
реневі слова із чергуванням звуків. Запишіть дібрані форми (слова). Чи є виділені
слова спільнокореневими?
307 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи любите ви кататися на велосипеді, самокаті або скейтборді? Яких
правил потрібно дотримуватися, коли рухаєтеся на цих транспортних засобах по тро-
туарах?

308 Укладіть невелику пам’ятку (у формі переліку порад, схеми, таблиці, малюнка
тощо) про дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків в українській
мові.

309 І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі. Підкрес-
літь букви на позначення звуків, які чергуємо.

1. (Äðóã ó ìíîæèíі) çíàõîäèòü ùàñòÿ, à ïåðåâіðÿє áіäà. 2. Íå øó-
êàé ãðèáіâ ó âåäìåæîìó (áàðëіã). 3. І êîðîòêèé õâіñò (ìóõà) íå ïîäî-
áàєòüñÿ (Íàð. òâîð÷іñòü). 4. Áëèçüêî ñîðîêà íîâèõ çіðîê ç’ÿâëÿєòüñÿ
â íàøіé (Ãàëàêòèêà) êîæíîãî ðîêó (Ç åíöèêëîïåäії). 

ІІ. Доберіть спільнокореневі слова із чергуванням звуків. Запишіть слова парами, по-
значте корені.

Äîïîìîãà, ñìàê, ïåêòè, ïðîїçä.

ІІІ. Поясніть, як ви розумієте зміст першого прислів’я.

29. Чергування [у] – [в], [і] – [й]
310 А. Прочитайте вголос подані парами сполучення слів.

ïðàöþþòü ó íàñ
âіòàþòü óñіõ

–  ïðàöþþòü â íàñ
–  âіòàþòü âñіõ

Б. Простежте, сполучення якої колонки вимовляти легше. Чому?
В. Зробіть висновок про те, як за допомогою чергування [у] – [в] досягти милозвуч-
ності.
Засіб милозвучності

Ùîá óíèêíóòè çáіãó ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ, ùî є âàæêèì äëÿ âèìîâè, 
òà ùîá äîñÿãòè ìèëîçâó÷íîñòі, â óêðàїíñüêіé ìîâі ÷åðãóєìî [ó] – [â],
[і] – [é].

Ïîðіâíÿéìî:

ïðàöþþòü ó ïîëі ïðàöþâàëà â ïîëі

âіí іøîâ âîíà éøëà

307 

308 

309 

310 
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×åðãóâàííÿ [ó] – [â]

Óæèâàєìî Ó: Óæèâàєìî Â:

ìіæ ïðèãîëîñíèìè:
âå÷іð ó ìіñòі;
íàø ó÷èòåëü; Òàðàñ óâіéøîâ

ìіæ ãîëîñíèìè:
æèâå â Іâàíî-Ôðàíêіâñüêó 

íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ ïåðåä äâîìà
÷è òðüîìà ïðèãîëîñíèìè:
Óïððèòóë ïіäіéøëè…
Ó ñêëàäíèõ îáñòàâèíàõ.

íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ ïåðåä ãîëîñ-
íèì:
Â Îäåñі òåïëî.

ïåðåä â, ô, çâ, ñâ, äâ, òâ, õâ, 
ãâ, ëüâ і ïîä. (íåçàëåæíî âіä 
êіíöÿ ïîïåðåäíüîãî ñëîâà):
çàéøëà ó ôîє; æèâå ó Ëüâîâі

ïіñëÿ ãîëîñíîãî ïåðåä ïðèãîëîñ-
íèì (êðіì â, ô, çâ, ñâ, äâ, òâ, 
õâ, ãâ, ëüâ і ïîä.): 
ïіøëà â ñàäîê; íàøі â÷èòåëі;
*** 
à òàêîæ ïіñëÿ ãîëîñíîãî ïåðåä â
óæèâàєìî ïðåôіêñ â-: 
ãîñòі ââіéøëè; Îëÿ ââàæàє

ïіñëÿ ïàóçè (íà ïèñüìі ïîçíà-
÷àєìî ðîçäіëîâèì çíàêîì) ïåðåä 
ïðèãîëîñíèì:
Çíàþ, ó ÷îìó ñåêðåò.

ïіñëÿ ïðèãîëîñíîãî (ó òîìó 
÷èñëі â) ïåðåä ãîëîñíèì:
÷îâåí â î÷åðåòі; ïðàöþâàâ 
â Óæãîðîäі

Íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ ïåðåä îäíèì ïðèãîëîñíèì ïåðåâàæíî âæèâà-
єìî ó: Ó ëіñі áàãàòî ãðèáіâ;Ó Óãîðі ñÿÿëî ñîíöå.

Ïðîòå ìîæíà âæèâàòè òàêîæ â (ÿêùî öå íå ñóïåðå÷èòü іíøèì 
íîðìàì): Â ëіñі áàãàòî ãðèáіâ; Âãîðі ñÿÿëî ñîíöå.

ëіòî Â Ñóìàõ

ãîëîñí. ïðèãîëîñí.

îñіíü Â Îäåñі

ïðèãîëîñí. ãîëîñí.

âåñíà Â ÓæãîðîäіÓÓ

ãîëîñíі

×åðãóâàííÿ [і] – [é]

Óæèâàєìî І: Óæèâàєìî É:

ìіæ ïðèãîëîñíèìè:
ïðèéøîâ і çàïèòàâ; 
âіí іøîâ

ìіæ ãîëîñíèìè:
Îëüãà é Àíäðіé;
îöå é óñå
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íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ:
І íà òіì ðóøíè÷êîâі…

ïіñëÿ ãîëîñíîãî ïåðåä
ïðèãîëîñíèì (êðіì é, ÿ, þ, є, ї): 
íà òðàâі é êâіòêàõ;
âåëèêîãî é ìàëîãî;
âîíà éøëà

ïåðåä ñëîâîì, ùî ïî÷èíàєòüñÿ íà 
é, ÿ, þ, є, ї: 
Îëüãà і Éîñèï; õòî

, ,
і ÿê

ïіñëÿ é, ÿ, þ, є, ї: 
òåîðіÿ і ïðàêòèêà; ìðії і ïðîãíîçè

ÿêùî çіñòàâëÿєìî ïîíÿòòÿ:
äíі і íî÷і; áàòüêè і äіòè;
âіéíà і ìèð; ïðàâäà і êðèâäà; 
ïðîñòå і ñêëàäíå ðå÷åííÿ

ïіñëÿ ïàóçè (íà ïèñüìі ïîçíà-
÷àєìî ðîçäіëîâèì çíàêîì) ïåðåä
ïðèãîëîñíèì:
Çâå÷îðіëî, і ïіøîâ äîù. 
Âіí, іìîâіðíî, íі÷îãî íå çíàє.

Çâåðíіòü óâàãó!
Ó õóäîæíüîìó òåêñòі òðàïëÿþòüñÿ âіäõèëåííÿ âіä ïðàâèë ÷åðãó-

âàííÿ [ó] – [â], [і] – [é], ùî ñïðè÷èíåíî âèìîãàìè ðèòìó âіðøà àáî 
ìîâíèìè âïîäîáàííÿìè àâòîðà.

311 І. Прочитайте текст. Визначте ключові слова (словосполучення).

ÂÅÐÁÀ
Ìàéæå â óñіõ íàðîäіâ є óëþáëåíі ðîñëèíè-ñèìâîëè. Ó êàíàäöіâ,

ñêàæіìî, êëåí, à â óêðàїíöіâ – âåðáà é êàëèíà.
Âåðáà – îäíå ç íàéóëþáëåíіøèõ äåðåâ ó íàðîäі. Çäàâíà ñóïðîâî-

äæóє âîíà ëþäñüêі ïîñåëåííÿ і äâîðè. Îáñàäèòè âåðáîþ ñòàâêè é ðі÷-
êè – çíà÷èòü óêðіïèòè áåðåãè, ñòðèìàòè çñóâè. 

Êðèíèöі ïåðåâàæíî êîïàëè ïіä âåðáîþ, áî âîíà – ïðèðîäíèé ôіëüòð
óñіëÿêèõ äîìіøîê. Ó ðі÷öі âîäó äëÿ ïèòòÿ òàêîæ áðàëè ïіä öèì äè-
âî-äåðåâîì, à ó âіäðî êëàëè âåðáîâó äîùå÷êó. Öå äåçіíôіêóє âîäó,
ïîëіïøóє її ñìàêîâі ÿêîñòі.

Âåðáè-êðàñóíі íàä ñòàâîì – òðàäèöіéíà ïðèêìåòà óêðàїíñüêîãî ñåëà
(Ç ïîñіáíèêà).

ІІ. Простежте, як у тексті досягається милозвучність мовлення завдяки чергуванню
[у] – [в], [і] – [й]. Обґрунтуйте ці чергування.
ІІІ. Уявіть себе біля річки з вербами. Опишіть одним реченням, що ви бачите, вико-
риставши прийменник у або у в. 

311 
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312 І. Спишіть сполучення слів, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте свій вибір.
1. Âіäïî÷èëè (ó,â) àêâàïàðêó, âèõіä (ó,â) ìіñòî, êóïàâñÿ (ó,â)ëіòêó,

÷èòàâ (ó,â)ëіòêó, çíèêëè (ó,â) ëіñі, çíàє (ó,â)ñå, çíàâ (ó,â)ñå, ñâіòëî 
(ó,â) ôîє, âîäà (ó,â) Ñâіòÿçі, çàïèñ (ó,â) àëüáîìі.

2. Äåíü (і,é) íі÷, Ñàøêî (і,é) Þðêî, äóáè (і,é) ÿëèíè, áàòüêè (і,é)
äіòè, âåñåëîãî (і,é) äîáðîãî, ôіëüì (і,é)äå, äðóçі (і,é)äóòü.

ІІ. З одним сполученням (на вибір) складіть і запишіть питальне речення.
313 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Визначте назви соціальних мереж за логотипами. Утворіть по 
черзі за схемою словосполучення, використавши назву мережі та вибравши приймен-
ник у або у в (усно). Перевіряйте одне в одного виконання.

ôîòî

Ó
?

Â

Äîâіäêà. Âàéáåð, òåëåãðàì, ôåéñáóê, іíñòàãðàì, òâіòòåð, þòóá.

314 Випишіть послідовно словосполучення, у яких на місці пропуску треба писати 
прийменник в (а не у).у

Áàíê … ñìàðòôîíі, òðîëåéáóñè … Ðіâíîìó, êâàðòèðà … Ôàñòîâі, åñ-
êіìî … ãëàçóðі, ìîðîçè … Єâðîïі, ñèäіòè … âàãîíі, çèìà … Êàðïàòàõ, 
Òàðàñ … Ñóìàõ, àéñáåðã … îêåàíі, çàðåєñòðóâàâñÿ … òâіòòåðі. 

КЛЮЧ. Підкресліть у виписаних словосполученнях першу букву першого слова. Якщо ви 
правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву річки, яка
протікає в Європі.
315 Спишіть сполучення слів, розкриваючи дужки, щоб досягти милозвучності.

1. ×îâåí (ó,â) î÷åðåòі, ïëàâàâ (ó,â) îçåðі, õîäіìî (ó,â) êіíî, òðåíó-
âàòèñÿ (ó,â) ñïîðòçàëі, çíÿòèñÿ (ó,â) ôіëüìі, їäó (ó,â) Ñâàëÿâó, äîáðå
(ó,â)÷èòèñÿ, ïðàöþþòü (ó,â)òðüîõ, ïðàöþâàòè (ó,â)òðüîõ.

2. Øâèäêî (і,é)äè, ïî÷åêàéòå (і,é) éîãî, ïî÷åêàéòå (і,é) íàñ, ÿ (і,é) 
íå çíàâ, öіíà (і,é) ÿêіñòü, âіéíà (і,é) ìèð, âèøíÿ і ÿáëóíÿ.

316 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть свій вибір.
1. Ñàäîê (ó,â)æå îäöâіâñÿ (і,é) ãóñòî (ó,â)êðèâ çåìëþ áіëèìè ïå-

ëþñòêàìè (Ã. Òþòþííèê). 2. Ïëà÷óòü (і,é) ìîëÿòüñÿ áіëі òðîÿíäè 
(Ë. Êîñòåíêî). 3. (Ó,Â) ñâîїì êðàї, ÿê (ó,â) ðàї (Íàð. òâîð÷іñòü). 
4. (Ó,Â) ñòåïó ùå äóæ÷å ðîçæåâðіëîñü, (і,é) íà ãðÿäêàõ, (ó,â) êîãî

312

313

314

315

316
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(ó,â)æå çîðàíî, ÷åðâîíî âèáëèñêóþòü ñêèáè*, à (ó,â) áîðîçíàõ, ÿê ñíіã
(ó,â) ïðîâàëëі, áіëіє îïàëèé öâіò (Ã. Òþòþííèê). 5. Òàòî ùîñü ìàé-
ñòðóє (ó,â) äâîðі (і,é) çàäîâîëåíî íà ãîéäàëêó ïîãëÿäàє (Â. ×óõëіá).
_________

* Ñêèáà – øàð çåìëі, ÿêèé âèâåðòàє ïëóã ïіä ÷àñ îðàíêè.

ІІ. До виділених слів доберіть їхні форми або спільнокореневі слова із чергуванням
звуків. Дібрані слова запишіть.
317 І. Розгляньте фото. Які рослини-символи на них зображено? Чи можете ви при-
гадати пісні, у яких змальовано ці рослини?

ІІ. Складіть невелике повідомлення (5–8 речень) про рослини, які є символами укра-
їнського народу, дотримуючись правил чергування [у] – [в], [і] – [й].

30. Уживання прийменника з та його варіантів із, зі (зо)
ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке спрощення? 2. Які є шиплячі приголосні? 
318 А. Прочитайте виразно вголос словосполучення під ілюстраціями, звертаючи
увагу на виділені прийменники. 

ãóëÿòè Ç òàêñîþ ãóëÿòè ІÇ ÷àó-÷àó ãóëÿòè ÇІ ñïàíієëåì
Б. Вимовте друге та третє словосполучення, уживаючи замість прийменників із та зі 
прийменник з. Чи ускладнило це вимову? Чи зашкодило милозвучності?
В. Зробіть висновок про те, з якою метою замість прийменника з уживаємо його ва-
ріанти із, зі.

317

318
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Прийменник з
Ìè ÷àñòî âèêîðèñòîâóєìî ïðèéìåííèê ç. Íàïðèêëàä: äîðîãà ç îä-

íієþ ñìóãîþ, äèêòàíò ç óêðàїíñüêîї, çóñòðіòèñÿ ç äðóçÿìè, ïîòÿã ç
Î÷àêîâà, ç óñіìà óçãîäèòè; Ç ëіñó ïîòÿãëî ïðîõîëîäîþ.

Óòіì, çáіã ïðèéìåííèêà ç іç äåÿêèìè іíøèìè ïðèãîëîñíèìè ìîæå 
óñêëàäíþâàòè âèìîâó. Íàïðèêëàä, âàæêî âèìîâëÿòè ïðèéøîâ ç øêî-
ëè. Òîìó ùîá óíèêíóòè âàæêèõ äëÿ âèìîâè çáіãіâ ïðèãîëîñíèõ òà 
äëÿ äîñÿãíåííÿ ìèëîçâó÷íîñòі çàìіñòü ïðèéìåííèêà ç ìîæåìî âèêî-
ðèñòîâóâàòè éîãî âàðіàíòè іç, çі (çî).

Прийменники із, зі (зо)

ІÇ óæèâàєìî:
1) ïåðåä îäèíè÷íèìè çâóêàìè [ç], 
[ñ], [ö], [æ], [÷], [ø];
2) ìіæ ïðèãîëîñíèìè

çðîáëåíî іç çîëîòà; їäå іç ñåëà;
Іç øîâêó âèãîòîâèëè âіòðèëà;
áіã іç áàð’єðàìè; çàìіñ іç òіñ-
òà; ëèñò іç Áðàçèëії

ÇІ âæèâàєìî
ïåðåä ñïîëó÷åííÿì êіëüêîõ ïðèãî-
ëîñíèõ, ÿêùî ïåðøèì ïðèãîëîñíèì 
є [ç], [ñ], [ø], à òàêîæ äåÿêі іíøі (ç 
óðàõóâàííÿì ìèëîçâó÷íîñòі)

âèéøëè çі øêîëè;
áåðè çі ñòîëó;
ðàçîì çі ñõîäîì ñîíöÿ;
Çі øêîëè éäåìî ðàçîì;
ïðèáóâ çі Ëüâîâà

ÇÎ âæèâàєìî
іç ÷èñëіâíèêàìè äâà, òðè

çî äâі ñîòíі; çî òðè ãîäèíè

Ïðèìіòêà. Ó ïîçèöії ïåðåä äåÿêèìè ñïîëó÷åííÿìè ïðèãîëîñíèõ 
âàðіàíòè іç òà çі ìîæóòü áóòè âçàєìîçàìіííèìè. Ïîðіâíÿéìî: Óñòàâ
ðàçîì іç ñõîäîì ñîíöÿ. – Óñòàâ ðàçîì çі ñõîäîì ñîíöÿ.

Çâåðíіòü óâàãó!
Ó õóäîæíüîìó òåêñòі òðàïëÿþòüñÿ âіäõèëåííÿ âіä ïðàâèë óæèâàí-

íÿ ïðèéìåííèêà ç òà éîãî âàðіàíòіâ іç, çі, ùî ñïðè÷èíåíî âèìîãàìè 
ðèòìîìåëîäèêè àáî ìîâíèìè âïîäîáàííÿìè àâòîðà.

319 Прочитайте виразно вголос сполучення слів. Обґрунтуйте вживання приймен-
ника з та його варіантів із, зі (зо).

Âàðåíèêè ç âèøíÿìè, âàðåíèêè іç ñèðîì, âàðåíèêè çі ñìåòàíîþ, 
âèéøëè ç îðàíæåðåї, çіéøëà ç äîðîãè, âèéøëè іç çîîïàðêó, äèâèòèñü 
іç áåðåãà, äèâèòèñÿ ç áåðåãà, ïèòè іç ÷àøêè, äðóã іç Õåðñîíà, âіòàþ 
çі ñâÿòîì, áîðîòüáà çі øêіäëèâèìè çâè÷êàìè, ðîçìîâëÿëè çі ìíîþ, 
ðàçіâ çî äâà.

320 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою колонки з назвами міст. Утворіть зі своїми 
словами за схемою словосполучення, вибравши з, із або зі (письмово). Перевірте і
одне в одного виконання.

319

320
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Çàïîðіææÿ
×åðíіâöі
Îäåñà
Äíіïðî
Æìåðèíêà
Ñêâèðà

Øåïåòіâêà
Ñàìáіð 
Ëüâіâ 
Âіííèöÿ
Öþðèõ 
Ñòðàñáóðã

ÏÐÈЇÕÀËÈ

Ç
?

ІÇ
?

ÇІ

321 Уставте на місці пропуску з, із, зі абоі зо. 
Âіäåî __ þòóáó, ÷àé __ ëèìîíîì, âèëèòè __ ÷àøêè, ðèñ __ Êèòàþ,

ïðèáðàòè __ ñòîëó, âïðàâè __ øòàíãîþ, ÿє÷íÿ __ ñèðîì, ïðîñïàëè __
äâі ãîäèíè, ñàëàò __ îãіðêàìè, ñòîðіíêà __ çîøèòà, __ її ïðèїçäîì,
âèïëèâàє __ ñêàçàíîãî, âèòðàòèâ __ òðè ñîòíі, âèéøëà __ ìåòðî.

322 Розкажіть, у чому полягає милозвучність української мови. Визначте з-поміж 
опрацьованих у цьому розділі тем ті, які пов’язані з милозвучністю мови. Які слова з
теми «Спрощення в групах приголосних» «порушують» милозвучність української
мови?

Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

1. Букву и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
À ñò..õàòè, õâ..ëÿñòèé, ïø..íèöÿ
Á ÷îâ..í, ãð..ìіòè, íåâ..äèìêà
Â ø..ðîêèé, øåë..ñòіòè, ÷..ðåâèêè
Ã ñõ..ëÿòèñÿ, êð..õêèé, ì..íóëèé

2. Правильну вимову відображає фонетичний запис слова
À âóçüêî [âóçêî]
Á ëåãêî [ëåãêî]
Â ñîëîäêèé [ñîëîòêèé]
Ã âåðíåøñÿ [âåðíåèøñà]

3. Уподібнення приголосних відбувається під час вимови кожного слова в рядку
À áîðîòüáà, ìèëіñòü  Â çñóíóòè, äîâіäêà
Á ãðàєøñÿ, øâèäêèé  Ã âóçäå÷öі, êëàâіàòóðà

4. Чергування приголосних можливе в разі зміни обох слів у рядку
À ñîïіëêà, êàëèíà  Â âåñåëêà, äîïîìîãà
Á ìóõà, âіòåð   Ã ìîëîêî, Ïîëòàâà

5. Правильно записано всі слова в рядку
À ñïèòàòè, çíåñòè, çôàëüøèâèòè
Á çêîñèòè, çøèòè, ðîçòðèâîæèòè
Â ñïàëåíèé, ðîçïèòàòè, áåñõëіáíèé 
Ã ñïåêòè, ç÷èñòèòè, áåçïå÷íèé

321

322



16

6.6 Орфографічну помилку допущено в реченні
À  Îðáіòó ëіòà äîïèñàâ ëèñòîê і ëіã íà ñòåæêó, ùî ïðÿìóє â îñіíü 

(Ì. Áîðîâêî).
Á ...Ïîëèíó â áåçìåæíîìó ïðîñòîðі, ëåãêèé, ÿê ïіð’їíà (Ä. Òêà÷(( ).
Â  Êîëè íà íåáі çàðîæåâіëà òîíåíüêà ñìóøêà, îçåðî ïî÷àëî ïðîêè-

äàòèñÿ (Ä. Òêà÷(( ).
Ã  Òî ïðîíåñåòüñÿ íàä áîëîòîì ÷àéêà, òî ïðîìàéíå øâèäêèé ÷èáіñ 

(À. Øèÿí(( ).

7. Букву т треба писати на місці пропуску в обох словах рядка
À ÷åñ..íèé, êîíòðàñ..íèé  Â ïåñ..ëèâèé, ðàäіñ..íèé
Á çàï’ÿñ..íèé, øіñ..íàäöÿòèé Ã êіñ..ëÿâèé, î÷èñ..íèé

8. Прийменник в треба поставити на місці обох пропусків у рядку
À ÷îâåí ... î÷åðåòі, ãóëÿëè ... ñàäó
Á ñèäіòè ... âàãîíі, ñïіâàòè ... õîðі
Â çíіìêè ... ôîòîãðàôà, âіòðèíà ... ìàãàçèíі
Ã âåñíà ... ×åðíіâöÿõ, äóá ... ëіñі

9. Утворіть і запишіть прикметники від іменників щастя, тиждень.
10. Запишіть фонетичною транскрипцією слова боротьба, вечірня.

П р о є к т
Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè é ïіäãîòóéòå âіêòîðèíó ç 8–10 çàïè-

òàíü íà òåìó «Ôîíåòèêà. Ãðàôіêà. Îðôîåïіÿ» ÷è «Íàãîëîñ 
ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі» (íà îñíîâі òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó 
òà âïðàâ ïàðàãðàôіâ 17–30).

Ïðîâåäіòü âіêòîðèíó äëÿ ó÷íіâ іíøèõ ãðóï.

31. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання м’якого знака 
ПРИГАДАЙМО. З якою метою використовують на письмі м’який знак? 
323 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в слові колодязні визначаємо три м’які приголосні звуки,
хоча в ньому немає жодного м’якого знака. Наведіть аналогічні приклади.

Ì’ÿêіñòü ïðèãîëîñíèõ íà ïèñüìі ïîçíà÷àєìî:

áóêâàìè ÿ, þ, є
õâèëÿ [õâèëà]

áóêâîþ і
ëіòî [ëѕòî]

ì’ÿêèì çíàêîì (ü) 
äåíü [äåí]

323 
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Çâåðíіòü óâàãó! Áóêâè ü, і, ÿ, þ, є ìîæóòü ïîçíà÷àòè ì’ÿêіñòü âіä-є
ðàçó äâîõ ïðèãîëîñíèõ. Íàïðèêëàä: êàïіòàíñüêèé [êàï’іòàíñêèé].

324 І. Прочитайте виразно вірш. Яка його головна думка? 

ÐІÄÍÀ ÌÎÂÀ
Íàðîäèëàñÿ ÿ â Óêðàїíі,
äå ðі÷êè é ñâіòàíêè ñèíі-ñèíі.
Çìàëêó ìåíå â÷èëà ìîÿ ìàòè
ìîâó é ðіäíå ñëîâî øàíóâàòè.
Ìîÿ ðіäíà óêðàїíñüêà ìîâî,
ÿ ëþáëþ òâîє ñïіâó÷å ñëîâî.
ß áåç íüîãî – íà÷å áåç ðîäèíè,
áî ÿ äîíüêà ðіäíîї Âêðàїíè.
Ñåðöå ìîє êâіòíå ÿê â îáíîâі,
êîëè ÷óþ óêðàїíñüêå ñëîâî.
À âîíî, ÿê ïòàõ, íåáåñ ñÿãàє.
Êðàùå ìîâè ðіäíîї íåìàє!

Î. Äîâãîï’ÿò

ІІ. Знайдіть слова з м’якими приголосними. Визначте, як позначено м’якість цих звуків
на письмі: 1) м’яким знаком; 2) буквою і; 3) буквами я, ю, є.
ІІІ. Розгляньте ілюстрацію до вірша та складіть за нею речення, використавши щонай-
менше одне зі знайдених слів.
325 А. Прочитайте подані парами слова, звертаючи увагу на вживання м’якого знака.

Ìіñöåâèé âіäìіíîê Íàçèâíèé âіäìіíîê

ó õàòèíöі
ó ñêðèíüöі
ïî ñòåæèíöі
ïî äîðіæåíüöі

–
–
–
–

õàòèíêà
ñêðèíüêà
ñòåæèíêà
äîðіæåíüêà

Б. У яких словах першої колонки є м’який знак? А чи є він у цих самих словах другої
колонки?
В. Зробіть висновок, як можна перевірити написання м’якого знака в словах першої
колонки.

Ì’ÿêèé çíàê

ïèøåìî: ÍÅ ïèøåìî:

1) ó êіíöі ñëîâà òà ñêëàäó ïіñëÿ 
áóêâ, ÿêі ïîçíà÷àþòü ì’ÿêі ïðè-
ãîëîñíі:
êіíü, êіëüöå, ïàðèçüêèé, ìàëåíü-
êèé, áóäüòå

ïіñëÿ áóêâ íà ïîçíà÷åííÿ ãóá-
íèõ, øèïëÿ÷èõ і [ã], [ê], [õ], [ґ]:
ãîëóá, íі÷, ïèøåø

324 

325 
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2) ó ñóôіêñі -ñüê-:
ìîðñüêèé, ëþäñüêèé

ïіñëÿ ð ó êіíöі ñêëàäó àáî ñëîâà:
Õàðà êіâ, ÷îòèðè ìà, âіðі òå.
Â è í ÿ ò î ê: Ãîðüêèé, Çîðüêіí

3) ó äієñëîâàõ íà -òüñÿ, -äüñÿ: 
â÷àòüñÿ;
ó äієñëîâàõ ïåðåä ñóôіêñîì -ñÿ: 
ïîãîäüñÿ

ïіñëÿ í ïåðåä æ, ÷, ø, ù:
òîíøèé, ïðîìіí÷èê 
ÀËÅ: íÿíü÷èòè, íÿíü÷èí, íåíü-
÷èí, äîíü÷èí, áðèíü÷àòè òà іí., 
ÁÎ íÿíüêà, íåíüêà, äîíüêà, 
áðèíüêàòè.
Â è í ÿ ò î ê: æåíüøåíü

4) ïіñëÿ ë ïåðåä áóêâîþ íà ïî-
çíà÷åííÿ ì’ÿêîãî ïðèãîëîñíîãî:
ñіëüñüêèé, їäàëüíÿ, ïàëüöі

ìіæ áóêâàìè íà ïîçíà÷åííÿ 
ì’ÿêèõ àáî íàïіâïîì’ÿêøåíèõ 
ïðèãîëîñíèõ (êðіì âèïàäêіâ, çà-
çíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 2, 3, 4 ïåð-
øîї êîëîíêè):
âîëèíñüêèé, êóçíÿ, ïðîìіíööі 
Â è í ÿ ò î ê: òüìÿíèé, ðіçüáÿð і 
ïîõіäíі âіä íèõ ñëîâà

Çâåðíіòü óâàãó! ßêùî ì’ÿêèé çíàê ïèøåìî ó ôîðìі íàçèâíîãî âіä-
ìіíêà (íÿíüêà), òî çáåðіãàєìî ì’ÿêèé çíàê і â óñіõ іíøèõ âіäìіíêàõ
(íÿíüöі), à òàêîæ â óòâîðåíîìó âіä öüîãî іìåííèêà ïðèêìåòíèêó іç
ñóôіêñîì -èí (íÿíü÷èí). Ïîðіâíÿéìî:

Ïèøåìî Ü ÍÅ ïèøåìî Ü

íåíüöі, íåíü÷èí (áî íåíüêà)
äîíüöі, äîíü÷èí (áî äîíüêà)
Îëåíü÷èí (áî Îëåíüêà)

Íàòàëöі, Íàòàë÷èí (áî Íàòàëêà)
ñòîðіíöі (áî ñòîðіíêà) 
Îëåí÷èí (áî Îëåíêà)

Çâåðíіòü óâàãó!
Çâóêè [ã], [ê], [õ], [ґ], ãóáíі òà øèïëÿ÷і ïðèãîëîñíі – òâåðäі. Òîìó 

ïіñëÿ âіäïîâіäíèõ áóêâ ì’ÿêèé çíàê íіêîëè íå ïèøåìî. Íàïðèêëàä:
ãîëóá, íі÷, ïèøåø. 

326 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому після виділеної букви в першому слові м’який знак пише-
мо, а в другому – не пишемо.

1. Öâіðіíüêàòè – öâіðіí÷àòè.
2. Êîðіíü – êîðіíöі.
3. Íÿíü÷èí – Òåòÿí÷èí. 
4. Þëåíüöі – Îëåíöі.
5. Òåðíîïіëüñüêèé – âîëèíñüêèé.
6. Óìèâàþòüñÿ – óìèâàєøñÿ.

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ

Ì’ÿêèé çíàê

326 
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Ìîæíà ïåðåâіðèòè, çìіíèâøè ñëîâî

ó ÑÊÐÈÍÜÖІ,
áî ñêðèíüêà

ó ÕÀÒÈÍÖІ,
áî õàòèíêà

327 Поставте слова у формі давального відмінка однини, а також утворіть від них
прикметники із суфіксом -ин. Запишіть слова групами. Як ви перевіряли, чи треба
писати м’який знак?

Çðàçîê. Ëÿëüêà – ëÿëüöі, ëÿëü÷èí.
Âèõîâàòåëüêà, Òåòÿíêà, ÿáëóíüêà, ðèáàëêà, ìàòіíêà, äîíüêà.

328 Уставте, де потрібно, м’який знак. Підкресліть орфограму «М’який знак».
1. Çìåí__øåííÿ, ïðîìіí_÷èê, íåí_÷èí, öâіðіí_÷àòè,

áðèí_÷àííÿ, ãîí_ùèê, êàìіí_öі, Íàòàë_÷èí, ïіäâîä_ñÿ,
÷åðêàñ_êèé, áîїò_ñÿ, êóç_íÿ, ðіç_áÿð.

2. Îëåí_÷èí, êàìіí_÷èê, äîí_÷èí, ó æìåí_öі, Îêñàí_öі,
óìàí_ñüêèé, ïîäіë_ñüêèé, ç’ÿñóєò_ñÿ, ò_ìÿíèé, òîí_øèé,
çàêіí_÷óâàòè, ïðîìіí_öі, êîëîäÿç_íèé.

329 І. Спишіть речення, уставляючи, де потрібно, м’який знак. Обґрунтуйте свій
вибір. 

1. Ñíіãó ìåí..øàє, ÷îðíèìè ëàòàìè êðèєò..ñÿ çåìëÿ (Ó. Ñàì÷óê). 
2. Ñòåï.. òà âîëÿ – êîçàö..êà äîëÿ (Íàð. òâîð÷іñòü). 3. Çëіâà, ïðè
ìîêðіé äîëèí..öі, êіí..÷àëèñü æèòà é ïî÷èíàëàñÿ ëóêà (Ì. Êîöþáèí-
ñüêèé). 4. Іç ëåäâå ÷óòíèì ùåáåòàííÿì íèçåí..êî ëàñòіâêà ëåòèòü
(Ì. Ðèëüñüêèé). 5. Î ìàòåðèí..ñ..êå ñëîâî, ðіäíі î÷і, ìåíі âè íіæíіñ..ò..
і ëþáîâ.. âëèâàëè (Â. Ãðіí÷àê).

ІІ. Підкресліть слова, під час вимови яких тверді приголосні змінюємо на м’які (упо-
дібнюємо).
330 Випишіть послідовно спочатку слова, у яких пишемо м’який знак, а потім – 
у яких не пишемо.

Äіáðîâîí..öі, åäåë..âåéñ, õàòèí..öі, Îêñàí..÷èí, ðåìіí..÷èê, ñíіãó-
ðîí..öі, îñâіò..íіé, íÿí..÷èòè, ëіêàð..íÿ, àðãåíòèíñ..êèé.

КЛЮЧ. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших букв слів кожної групи про-
читаєте назви двох українських річок.
331 Уставте на місцях пропусків слова з рамки в потрібному відмінку. 

òðèìàòè â äîëîíüêà

çáåðіãàòè ó ñêðèíüêà

íà ìàëåíüêіé âèøåíüêà

327 

328 

òîíøèé
ìåíøèé
êàìіí÷èê
ðіçüáÿð 
òüìÿíèé 

329 

330 

331 
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ïîäàðóâàòè Äàðèíêà

çàïèñàíî íà ñòîðіíêà

âåñåëêà â õîëîäíіé áóðóëüêà

332 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен (кожна) словниковий диктант із шести слів на 
різні правила вживання м’якого знака. Продиктуйте свої диктанти одне одному, пере-
вірте виконання.

333 І. Хто правильно визначить, скільки м’яких приголосних є в кожному слові?
1. Òàíöþâàëüíèé. 2. ßñíіñіíüêèé. 3. Ñõâèëüîâàíіñòü.

ІІ. Запишіть за одну хвилину якомога більше слів, у яких: 1) м’який знак пишемо в 
кінці слова; 2) м’який знак пишемо після л.

СИТУАЦІЯ.

335 Підготуйте за бажанням відеопам’ятку (постер, слайди, відеоролик, схему) для 
соціальних мереж про вживання м’якого знака. Не обов’язково розповідати про всі 
правила. Можна зосередитися на певній групі слів, на одному фрагменті правил тощо.

336 І. Уставте, де потрібно, м’який знак. Підкресліть орфограму й поясніть написання .
Ñÿä_ìî, êîâàë_ñ_êèé, Õàð_êіâ, âåëåòåí_ñ_êèé, ó÷èòåë_÷èí, 

Ìàðèí_÷èí, íà ÿáëóí_öі, íÿí_÷èòè, ñòàí_öіÿ, ðіç_áëåííÿ, áðèí_÷èòü, 
ìåí_øåí_êèé, ïîãîä_ñÿ, Õìåëüíèö_êèé, õâàëèò_ñÿ, ò_ìÿíіòè.

ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Підкресліть м’які приголосні.

332

333

334 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви почали відвідувати гурток. Відтак надсилаєте знайомим від-
повідне фото й додаєте текст повідомлення. За одним із поданих фото напишіть по-
відомлення (3–4 речення). Використайте наведені словосполучення. 

 òàíöþâàëüíèé ãóðòîê 
 çíàéîìëÿòüñÿ ç ìèñòåöòâîì
 çìіöíþþòüñÿ ôіçè÷íî
 äóæå ïîäîáàєòüñÿ 

 ðіçüáëåííÿ ïî äåðåâó
 íàâ÷àþòüñÿ ïðîєêòóâàòè
 îðèãіíàëüíі âèðîáè
 äóæå ïîäîáàєòüñÿ 

334

335

336
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337 Виконайте тестові завдання (перейшовши за QR-кодом, спочатку на-
тисніть кнопку «Тестування»). 

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

338 Розподіліть слова на групи відповідно до написання: 1) з м’яким зна-
ком; 2) без м’якого знака. Виконайте завдання за QR-кодом або за поси-
ланням.

https://cutt.ly/VYkCMYG

К У Л Ь Т У Р А   М О В Л Е Н Н Я 

Îðôîåïі÷íèé òðåíàæåð
Âèìîâòå ÷іòêî ñëîâà, äîòðèìóþ÷èñü ïîäàíèõ іíñòðóêöіé.
1. Вимовляйте [л] перед [е] твердо, не допускаючи пом’якшення.
Åëåêòðèêà, áàëåò, áіëåò, òåëåôîí, òåëåâіçîð, âîëåéáîë, ëåéòåíàíò,

ëåáіäü, ëåêñèêà, ëåãåíäà, ëåãêî, êîëåñî, åëåãàíòíèé, êàëåíäàð, ïðîáëå-
ìà, ïàëåöü.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

áà[ë]åò
[ë]åêöіÿ
ïðîá[ë]åìà
òå[ë]åôîí

áà[ë]åò
[ë]åêöіÿ
ïðîá[ë]åìà
òå[ë]åôîí

2. Вимовляйте [з], [с] перед [е] твердо, не допускаючи пом’якшення.
Ãàçåòà, çåôіð, ðîçåòêà, çåðíî, îçåðî, ëàçåðíèé, çåáðà, çåìëÿ, ñåçîí,

ñåìåðî, ñåëî, ñåñòðà, ñåêðåò, ñåêóíäà, ñåëåçåíü, êàñåòà, äåñåðò.

32. Сполучення букв йо, ьо
ПРИГАДАЙМО. 1. Який склад називають відкритим, а який – закритим? 2. Чи можна під час
переносу слова розривати буквосполучення йо чи ьо? 
339 А. Знайдіть на упаковках слова зі сполученнями букв йо, ьо.

337

338

339
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Б.Б Вимовте чітко знайдені слова, поділяючи їх на склади. Яке сполучення (йо чи ьо)
може саме бути складом?
В. Простежте, яке сполучення (йо чи ьо) може бути на початку складу, а яке – у кінці
чи в середині складу.

Ïèøåìî ÉÎ Ïèøåìî ÜÎ
äëÿ ïîçíà÷åííÿ

çâóêîñïîëó÷åííÿ [é] + [î]:
éîä, éîãî, ìіëüéîí, ðàéîí,

áîéîâèé, Âîðîáéîâ

äëÿ ïîçíà÷åííÿ
ì’ÿêîñòі ïðèãîëîñíîãî ïåðåä [î]:

ñüîãîäíі, âñüîãî, ëüîí, òðüîõ, 
Êîâàëüîâ

ÉÎ ìîæå áóòè ëèøå íà ïî÷àò-
êó ñêëàäó àáî öіëèì ñêëàäîì: 
áóëü-éîí, ìà-éî-íåç

ÜÎ ìîæå áóòè ëèøå â êіíöі àáî 
â ñåðåäèíі ñêëàäó: ëüî-äÿ-íèê, 
ó-òðüîõ

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ

Áóêâîñïîëó÷åííÿ éî, üî

340 І. Уставте на місці пропуску йо або ьо. Підкресліть орфограму.
Ë__äÿíèé, ë__ò÷èê, ìà__íåç, ïîë__âèé, çíà__ìèòè, ïіä__ì, òðåò__-

ãî, áî__âèé, áàä__ðèé, ìіëü__íåð, øàìïіíü__íè, ãà__ê, Âîðîá__â, 
ñèí__ãî, êóð__ç, äç__áèê, ñåð__çíî, âîë__âèé, Êîðîë__â, îáіäí__ãî.

ІІ. Виділені слова поділіть на склади та запишіть фонетичною транскрипцією. 

СИТУАЦІЯ.

342 Об’єднайтеся в групи (за варіантами, рядами тощо). Доберіть до кожного слова
спільнокореневе з буквосполученням йо або ьо. За кожне правильно дібране слово 
група одержує один бал.

340 

341 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що влітку ви гуляєте в лісі. Що відчуваєте? Що бачите? Про що 
думаєте? Чому треба дбати про довкілля? Розкажіть коротко про це своїм супутникам 
(супутницям). Використайте кілька слів із буквосполученнями йо, ьо. Ви можете ско-
ристатися поданими сполученнями слів.

 çíàéîìà ñòåæêà
 ìàéîðèòü áàðâàìè
 êóðéîçíèé âèïàäîê 
 ìàëüîâíè÷èé êðàєâèä
 áàäüîðèé íàñòðіé
 êîëüîðîâèé ëіñ 
 òüîõêàє ñîëîâåéêî 
 ëіòíüîãî ðàíêó
 ðàííüîї ïîðè 
 íàäâå÷іðíüîãî ñîíöÿ 

341 

342 



23

Äëÿ ïåðøîї ãðóïè. Õâèëþâàòèñÿ, ñіì, ãàé, ïîëå, ëіä, ëіòàòè, çíàòè.
Äëÿ äðóãîї ãðóïè. Ïðàöþâàòè, òðè, áіé, âîëÿ, êîëіð, ìàëþíîê, äіÿòè .

343 ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. Визначте в кожному рядку одне слово, у якому на місці пропуску треба
писати йо (а не ьо).

1. Ñåð..çíèé, ïðàö..âèòèé, áàä..ðèé.
2. Ïîë..âèé, ïіä..îìíèé, ò..õêàòè.
3. Ë..äîâèé, âî..âíè÷èé, çìàë..âàíèé.
4. Ñ..ìèé, ñ..ãîäíі, áóëü..í.

344 І. Cпишіть речення, уставляючи на місці пропуску буквосполучення йо або ьо та
розкриваючи дужки.

1. Òèõî ïë(å,è)âå áëàêèòíèìè ðі÷êàìè ë..í (Ì. Êîöþáèíñüêèé).
2. Є òèñÿ÷і äîðіã, ìіëü..í âó(ç,ñ)üêèõ ñò(å,è)æèíîê, є òèñÿ÷і ëàíіâ,
àëå îäèí ëèø ìіé (Â. Ñèìîíåíêî). 3. Óñå ëÿêàëî íàñ: òðàâà, ùî òèõî
ìà..ðіëà, і ãàþ äàë(ü)í..ãî ñòіíà, ùî â çàõîäі ãîðіëà (Ëåñÿ Óêðàїíêà).
4. Íàä ÿðîì ÿâіð òîíêîñòàííèé êàëèíі ñë..çè âèò(å,è)ðàâ (Ä. Іâàíîâ(( ).
5. Áóäå ùå ïіñëÿ ö..ãî ïðîñòіð ëèìàíó*, і âіò(å,è)ð ïîïóòíèé, і áіëà
çàì(å,è)òіëü ÷à..ê íàä ãîëîâîþ (Î. Ãîí÷àð).
_________

* Ëèìàí – çàòîêà ç ìîðñüêîþ âîäîþ àáî îçåðî ïîáëèçó ìîðÿ.

ІІ. Визначте в першому реченні частини мови (запишіть скорочено над словами).
ІІІ. Знайдіть у першому реченні слово, яке вжито в переносному значенні. Складіть
усно із цим словом речення.

33. Уживання апострофа
ПРИГАДАЙМО. 1. Які є губні приголосні? 2. У яких випадках букви я, ю, є позначають дває
звуки?
345 А. Прочитайте виразно вголос слова. У словах якої колонки є звук [й]?

áóð’ÿí
â’ÿçàòè

áóðÿê
ñâÿòî

Б. У яких словах приголосні, позначені виділеними буквами, вимовляємо твердо? А в
яких – м’яко чи напівпом’якшено? 
В. На основі спостереження зробіть висновок про роль апострофа.

Àïîñòðîô ÏÈØÅÌÎ ïåðåä ÿ, þ, є, ї:

 ïіñëÿ áóêâ á, ï, â, ì, ô á’єòüñÿ, ñîëîâ’ї, ðóì’ÿíèé, ÷åðâ’ÿê

ÀËÅ: ÿêùî ïåðåä á, ï, â, ì, ô â êîðåíі ñëîâà є іíøà áóêâà íà
ïîçíà÷åííÿ ïðèãîëîñíîãî (êðіì ð), òî àïîñòðîô ÍÅ ïèøåìî:
ñâÿòî, öâÿõ, ðіçäâÿíèé

343 

344 

345 
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Àïîñòðîô ÏÈØÅÌÎ ïåðåä ÿ, þ, є, ї:

  ïіñëÿ ð, ùî ïîçíà÷àє òâåð-
äèé çâóê (ó âèìîâі ÷óєìî [é])

áóð’ÿí, ïіð’ÿ, ìіæãіð’ÿ

ÀËÅ ïіñëÿ ð, ùî ïîçíà÷àє ì’ÿêèé çâóê [ð], àïîñòðîô
ÍÅ ïèøåìî: áóðÿê, ðþìñàòè, ðÿáèé

  ïіñëÿ ïðåôіêñіâ, ùî çàêіí÷ó-
þòüñÿ íà òâåðäèé ïðèãîëîñ-
íèé

âіä’їçä, ðîç’ÿñíåííÿ, ç’єäíàíèé,
ìіæ’ÿðóñíèé

  ïіñëÿ ïåðøîї ÷àñòèíè ñêëàä-
íèõ ñëіâ, ÿêà çàêіí÷óєòüñÿ
òâåðäèì ïðèãîëîñíèì

äèò’ÿñëà, äієò’їäàëüíÿ

  ó ñëîâі Ëóê’ÿí òà ïîõіäíèõ 
âіä íüîãî ñëîâàõ

Ëóê’ÿíåíêî, Ëóê’ÿíіâêà, Ëóê’ÿíåöü 
òîùî

Çâåðíіòü óâàãó!
Áóêâàìè ÿ, þ, є, ї ïіñëÿ àïîñòðîôà ïî-ї

çíà÷àєìî äâà çâóêè – [éà], [éó], [éå], [éі]. 
Íàïðèêëàä: ì’ÿòà [ìéàòà].

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ

Àïîñòðîô

346 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому перше слово кожної пари пишемо з апострофом, а дру-
ге – без апострофа. Вимовте чітко слова. Скористайтеся наведеними нижче опорними 
схемами. 

1. Çâ’ÿçàòè – ñâÿòêóâàòè.
2. Òîðô’ÿíèé – äóõìÿíèé. 
3. Áåç’ÿäåðíèé – çÿáëèê.

4. Ðîç’ÿñíåííÿ – ðîççÿâà. 
5. Áóð’ÿí – áóðÿê.
6. Äèò’ÿñëà – äèòÿ÷èé. 

ÐІÇÄÂßÍÈÉ

äâà ïðèãîëîñíèõ
ïîðó÷ ó êîðåíі 

ÏІÄÂ’ßÇÀÒÈ

îäèí ïðèãîëîñíèé
ó ïðåôіêñі é îäèí 

ó êîðåíі

ÒÎÐÔ’ßÍÈÉ

äâà ïðèãîëîñíèõ, àëå
[ð] íå âðàõîâóєìî

347 І. Уставте на місці пропуску, де треба, апостроф. Обґрун-
туйте написання.

Ëüâіâ_ÿíèí, óï_ÿòüîõ, öâ_ÿøîê, âîçç_єäíàòè,
ìåäâ_ÿíèé, ðèá_ÿ÷èé, ð_ÿñíî, ëë_єòüñÿ, ñâ_ÿòêîâèé,
äèò_ÿñëà, ÷åðâ_ÿê, âіäâ_ÿçàòè, ìіæãіð_ÿ, ç ìàòіð_þ,
ïіä_їõàòè, ðіçüá_ÿð, Ëóê_ÿí.

ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

ä äі

346 

Àïîñòðîô

347 
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348 Уставте на місцях пропусків прикметники, утворені за допомогою суфікса -ян- від 
наведених поруч іменників.

Çðàçîê. Òðàâà – òðàâ’ÿíèé.

1. Ìàéñòåð âèãîòîâëÿє êàïåëþõè. ñîëîìà

2. áіñêâіò – àëüòåðíàòèâà êðåìîâèì òîðòàì. ìîðêâà

3. Ó íàðîäíіé ìåäèöèíі âèêîðèñòîâóþòü  ìîõ. òîðô

4. Ó Ëüâîâі ïðîéäå ôåñòèâàëü «Ñïàëàõ  çіðêè». Ðіçäâî

5. Ó Êèòàї є çàïîâіäíèê «  îñòðіâ». ìàâïà

6. Ôіðìà ïðîєêòóє ñó÷àñíі  áóäèíêè. äåðåâî

349 Уставте в усіх словах, крім одного, апостроф. Позначте префікси. У якому слові
й чому не ставимо апостроф?

Ðîç_ÿñíèòè, ìіæ_ÿðóñíèé, îá_єäíàòè, ç_їçäèòè, ç_åêîíîìèòè, ïіä-
â_ÿçàòè, çâ_ÿçêіâåöü, âіä_їæäæàòè, ðîçì_ÿê, áåç_ÿäåðíèé, ïåðåä_þâі-
ëåéíèé.

350 ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне, у якому НЕ пишемо апостроф. 
1. Ìàâï(’)ÿ÷èé, ÷åðâ(’)ÿê, îá(’)єäíàíèé.
2. Â(’)ÿ÷åñëàâ, Íàä(’)ÿðíå, äóõì(’)ÿíèé.
3. Âåðõіâ(’)ÿ, äç(’)þð÷àííÿ, ç(’)þðìèòèñÿ.
4. Ïîäâіð(’)ÿ, áåç(’)іìåííèé, ç(’)їñòè.

СИТУАЦІЯ.

352 Випишіть послідовно лише слова з апострофом.
Ñëîâ..ÿíñüê, êð..ÿêàòè, òîðô..ÿíèê, ðóì..ÿíåöü,

òüì..ÿíèé, àðô..ÿðêà, ñîëîâ..їíèé, ð..þêçàê,
áåç..ÿçèêèé, óçãіð..ÿ, ñâ..ÿ÷åíèé, ðîç..їõàòèñÿ,
ãîëóá..ÿòêî.
КЛЮЧ. Підкресліть у виписаних словах першу букву. Якщо ви
правильно виконали завдання, то з підкреслених букв про-
читаєте назву європейського міста. У якій країні розташова-
но це місто?

348 

349 

350 

351 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви забули свої речі в якомусь місці. Відтак 
спільно з дорослими склали оголошення, щоб розмістити його 
неподалік. Які слова в оголошенні ви напишете з апострофом?

10 березня на майданчик у біля п(’)ятого під(’)їзду будинк у 
№ 3 на вул. Лук (’)янівській забули лл(’)яний шарф моркв(’)яного 
кольору, а також зв(’)язк у ключів із дерев(’)яним брелоком, на 
якому вирізьблено ім( ’)я Св(’)ятослав. 

Того, хто знайшов, просимо повідомити за тел. ... 
Наперед вдячні.

351 

352 



26

353 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен (кожна) словниковий диктант із шести слів на 
правила вживання апострофа. Продиктуйте диктант одне одному та перевірте вико-
нання.

354 І. Спишіть речення, уставляючи, де треба, апостроф. Підкресліть усі вивчені 
орфограми.

1. Ïîëóì..ÿíі ÿçèêè âіäðèâàëèñÿ âіä ãіëîê, ïîâîëі ñïàäàëè äî çåìëі 
é êðè÷àëè ïіä íîãàìè (Ó. Ñàì÷óê). 2. Áäæîëè ñîíÿ÷íèì äîùåì ïàäà-
þòü íà ìåäâ..ÿíèé ëàí (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. Ñìіþòüñÿ, ïëà÷óòü ñîëîâ..ї
і á..þòü ïіñíÿìè â ãðóäè (Îëåêñàíäð Îëåñü). 4. Ìàþ ÿ ñâ..ÿòå ñèíіâ-
ñüêå ïðàâî ç ìàòіð..þ ïîáóòü íà ñàìîòі (Â. Ñèìîíåíêî). 5. І îêåàíіâ
òèõ íåìàє, ùîá âіðíі ðîç..єäíàòü ñåðöÿ (Ì. Ðèëüñüêèé).

ІІ. Знайдіть два слова, у кожному з яких звуків більше, ніж букв.
355 І. Випишіть спочатку слова з апострофом, а потім – без апострофа. Написання 
слів, щодо яких виникли сумніви, перевірте за словником.

1. Êàâ..ÿðíÿ, çâ..ÿçîê, ïіä..їçíèé, çàï..ÿñòíèé, ñâ..ÿò-
êóâàòè, àðô..ÿð, áåç..ÿêіðíèé, ðіçäâ..ÿíèé, ðіâíîïðàâ..ÿ,
äóõì..ÿíèé, äієò..їäàëüíÿ, òüì..ÿíіє, ëþáîâ..þ, Ëóê..ÿ-
íåíêî, ð..ÿñíèé.

2. Ìîðêâ..ÿíèé, äèò..ÿñëà, ñâ..ÿùåííèê, ìàòіð..þ,
òîðô..ÿíèé, ïåðåäæíèâ..ÿ, á..єòüñÿ, ìàâï..ÿ÷èé, Ñâ..ÿòî-
ñëàâ, ðîçì..ÿêøèòè, ç..ÿñóâàòè, ïðîëë..þ, áàãð..ÿíèé,
âіä..єäíóâàòè, ïðèìîð..ÿ.

ІІ. Поміркуйте, які дві орфограми «заховалися» в кожному з виділених слів.
356 Складіть невеликий опис (4–5 речень) на одну з тем: «Квіти – очі природи», «Со-
нячний ранок», «Літні барви». Використайте якомога більше слів із довідки. Поясніть 
написання слів, які ви обрали.

Äîâіäêà. Ðіçíîáàðâ’ÿ, ðÿñíî, äóõìÿíî, ì’ÿêî, ðіçíîòðàâ’ÿ, ìåäâÿ-
íèé, ï’ÿíêèé, çіâ’ÿëèé, íàäâå÷іð’ÿ, òðàâ’ÿíèñòèé, â’єòüñÿ, â’þíèòüñÿ, 
ëþáîâ’þ.

357 Виконайте тестові завдання (перейшовши за QR-кодом, спочатку на-
тисніть кнопку «Тестування»).

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

358 Уставте, де потрібно, апостроф. Виконайте завдання за QR-кодом 
або за посиланням.

https://cutt.ly/OYkC8Fh

359 І. Виберіть із «хмари» слів (с. 27) ті, що містять помилки. Запишіть ці слова 
прави льно. Які дві орфограми об’єднано в цьому завданні?

353

354

355

ñâÿòêîâèé
äóõìÿíèé
áåç’ÿäåðíèé 
ïіä’їçä
óçãіð’ÿ 
ëþáîâ’þ

356

357

358

359
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ІІ. Складіть свою «хмару» слів на правила написання м’якого знака або апострофа.
Ви можете намалювати цю «хмару» на аркуші або створити за допомогою електрон-
них засобів.

34. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних
ПРИГАДАЙМО. Що таке корінь, префікс і суфікс слова?
360 А. Прочитайте вголос слова. Зверніть увагу на вимову звуків, які позначено дво-
ма однаковими буквами.

Îñіííіé, ñîííèé, îááіãòè, áåççâó÷íèé, ñïåööåõ.

Б. На межі яких частин слова збігаються ці приголосні?
В. Зробіть висновок, у яких місцях слова може бути збіг однакових приголосних.
Подвоєння букв

Ïðèãîëîñíі çâóêè â äåÿêèõ âèïàäêàõ âèìîâëÿєìî äîâøå, íіæ çâè-
÷àéíî. Íà ïèñüìі òàêі çâóêè ïîçíà÷àєìî ïîäâîєíèìè áóêâàìè (äâîìà
îäíàêîâèìè áóêâàìè), à â òðàíñêðèïöії – çíà÷êîì [ : ]. Íàïðèêëàä:
îñіííіé [îñіí:іé].

Збіг приголосних
Êîëè çáіãàþòüñÿ äâà îäíàêîâі ïðèãîëîñíі çâóêè, òî ïèøåìî äâі îä-

íàêîâі áóêâè.

360

Î á
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Ïðèãîëîñíі ìîæóòü çáіãàòèñÿ íà ìåæі:

 ïðåôіêñà é êîðåíÿ âіääіëèòè, îááіãòè

 êîðåíÿ é ñóôіêñà äåííèé, ðîçðіç ññÿ

 äâîõ ñóôіêñіâ ãëèáèííèé, ïèñüìåííèê

  ÷àñòèí ñêëàäíîãî ñëîâà
(òàêі ñëîâà ìàþòü äâà êîðåíі)

ñïîðòòîâàðè, ñïåööåõ

Çâåðíіòü óâàãó!
Ç ïîäâîєíèìè áóêâàìè ïèøåìî òàêîæ

ñëîâà ñâÿùåííèê, Âіííèöÿ, Ãàííà, ññàâåöü, 
ëëÿíèé, îââà (äëÿ âèðàæåííÿ çäèâóâàííÿ),
áîââàíіòè (âèäíіòèñÿ).

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ

Ïîäâîєíі áóêâè

361 І. Запишіть слова в три колонки залежно від місця збігу приголосних. Яке слово 
й чому не треба виписувати? Обґрунтуйте подвоєння букв.

Çáіã íà ìåæі
ïðåôіêñà é êîðåíÿ

Çáіã íà ìåæі
êîðåíÿ і ñóôіêñà

Çáіã íà ìåæі ÷àñòèí
ñêëàäíîãî ñëîâà

Òóìàííèé, áåççóáèé, ìåääîïîìîãà, âіääàòè, çàêîííî, âіä’їæäæàòè, 
îááèòèé, ñóïåððàêåòà, ñòіííèé.

ІІ. Виділені слова розберіть за будовою. 
362 І. Прочитайте мовчки текст. Чи доводилося вам бувати на гірських річках? Роз-
кажіть про свої враження.

ÏІÑÅÍÍÀ ÄÓØÀ ×ÅÐÅÌÎØÓ
Âіääàâíà ïåðåêàçóþòü, ùî äî ñõіä ñîíöÿ çëіòàþòüñÿ íàéäóæ÷і îðëè

ïîëîñêàòè ñâîї äçüîáè і êðèëà â áèñòðèíі ×åðåìîøó. Ðі÷êà öÿ íåñå 
âîäîãðàї, ùîá õèìåðíèìè çàêðóòèíàìè îáіéìàòè çàäóìëèâі ãóöóëüñüêі 
ãîðè. Øóìèòü, âèðóє і ïіíèòüñÿ ×åðåìîø, îááèâàє áåççàõèñíі áåðåãè...

Ïðî ùî øåïî÷óòü ïіííі õâèëі? ßêі òàєìíèöі õîâàє â ñîáі íåçìîâêíà
ìåëîäіÿ íåâèäèìèõ ñòðóí çà÷àðîâàíîї àðôè? ßêó ïіñíþ íàãðàє âîíà,
äå її ïî÷àòîê і êіíåöü? Ñåðöåì ïіçíàâàòè її ãëèáèííó ïå÷àëü і êîëî-
ìèéêîâî-ãðàéëèâі íàñïіâè – òàêà âäà÷à ãóöóëà, ùî óâіáðàâ ó ñâîþ 
ìîâó òà ïіñíþ ãîëîñ ðіäíîї ðі÷êè.

Ñíóє îäâі÷íó ïіñíþ øâèäêîïëèííèé ×åðåìîø, à її âіäãîìіí çàïàäàє
â äóøó... (Çà І. Ïіëüãóêîì).

ІІ. Виконайте завдання до тексту. 
1. Знайдіть і випишіть слова, у яких є подвоєні букви. Обґрунтуйте написання.

ä á

ä

361 

362 
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2. Прочитайте вголос виписані слова. Поясніть особливості вимови.
3. Доберіть синоніми до виділеного слова. 
4. Перекажіть стисло двома реченнями перший абзац.

363 За допомогою префіксів із рамки утворіть від поданих слів нові з подвоєними 
буквами. Запишіть утворені слова, позначте префікси. Ви можете скористатися кож-
ним префіксом кілька разів. 

áåç- âіä- îá- âîç- ïіä-

Çåìåëüíèé, äіëèòè, äçâåíіòè, çîðÿíèé, ç’єäíóâàòè,
äàòè, áèòèé, áіãàòè, áðèçêàòè, äîñëіäíèé.

Написання НН
ßêùî îñíîâà ñëîâà çàêіí÷óєòüñÿ íà í і äî öüîãî ñëîâà äîäàєìî ñó-

ôіêñ -í-, òî ìàєìî ïîäâîєííÿ – íí. Íàïðèêëàä: ñîííèé.
Ó ïðèêìåòíèêàõ, óòâîðåíèõ çà äîïîìîãîþ ñóôіêñіâ -àí- (-ÿí-), -èí-,

-їí-, áóêâó í íå ïîäâîþєìî. Ïîðіâíÿéìî:

Ïèøåìî ÍÍ Ïèøåìî Í

åêðàÍ + Í = åêðàííèé

ðîäèÍà + Í = ðîäèííèé

ãëèáèÍà + Í = ãëèáèííèé

ãëèíà + ÿí = ãëèíÿíèé

áäæîëà + èí = áäæîëèíèé

ñîëîâåé + їí = ñîëîâ’їíèé

364 Утворіть і запишіть слова з подвоєними буквами, додаючи до поданих слів су-
фікс н. Підкресліть і поясніть орфограму.

Çðàçîê. Ñåçîí – ñåçîííèé.
Ïîëóäåíü, òåëåôîí, ðіâíèíà, çìіíà, ìіëüéîí, іñòèíà, ñóäèíà, áà-

øòàí.

365 ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в першому реченні виділене слово пишемо з однією
буквою н, а в другому – з двома.

1. Àæ îñü ìè ïîìіòèëè â 
íåáі æóðàâëèíèé êëþ÷, ùî
ïîâåðòàâñÿ ç âèðіþ.

2. Áàáóñÿ íàâ÷èëà íàñ ãîòóâàòè
ñìà÷íèé і íàäçâè÷àéíî êîðèñíèé
æóðàâëèííèé íàïіé.

363 

ä

364 

365 



30

366 І. Спишіть словосполучення, уставляючи, де потрібно, букву н.
Öіí..èé ïîäàðóíîê, îñèí..å ãíіçäî, æóðàâëèí..èé êëè÷, æóðàâ-

ëèí..èé ÷àé, äâîõâèëèí..à çàòðèìêà, Ïіâäåí..èé Áóã, ùîäåí..å ìåíþ, 
îëîâ’ÿí..èé ñîëäàòèê, áäæîëèí..à ñіì’ÿ.
ІІ. З одним словосполученням складіть усно питальне речення. 
367 І. Уставте, де треба, пропущену букву. Обґрунтуйте напи сання. 

Îõîðîí_èé, ðîñëèí_èé, ðîñëèí_іñòü, îá_ðèçêàòè,
â_і÷ëèâî, áóêâåí_èé, âіä_àâíà, îðëèí_èé, âîçíіñ_ÿ, 
ãðå÷àí_èé, ïåðåä_åíü, çàâ_èøêè, áåç_âó÷íî, æóðàâ-
ëèí_èé (âіä æóðàâåëü), ïàñ_ÿ.

ІІ. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією.
368 Перегляньте відеоролики за наведеними QR-кодами та знайдіть з-поміж них той, 
який стосується орфограми «Подвоєні букви». Якщо бажаєте, підготуйте подібне ві-
део та поділіться ним з однокласниками й однокласницями.

https://cutt.ly/GYkVxB7
https://cutt.ly/lYkVE6y
https://cutt.ly/UYkVAX8
https://cutt.ly/eYkVLsj

369 І. Поясніть відмінність у вимові, написанні та значенні виділених слів кожної 
пари. Якими частинами мови є ці слова?

Öіíà òîâàðó – öіííà ïîðàäà; õâèëèíà ìîâ÷àííÿ – õâèëèííà ïå-
ðåðâà; âіäîìà іñòèíà – іñòèííà ìóæíіñòü.
ІІ. З кожним словосполученням однієї пари (на вибір) складіть усно одне речення.
370 Чи правильним є твердження, що в слові віддзвеніти на межі префікса й кореня и
спостерігаємо збіг однакових приголосних? А подвоєння букв? Обґрунтуйте відповідь.

371 І. Уставте, де треба, пропущену букву. 
Äåðåâ’ÿí_èé, ãëèáèí_èé, áåçâèí_î, çàêîí_î, áåçñîí_èé, âіä_àëåíî,

áäæîëèí_èé, áåç_àõèñíèé, åëåêòðîí_èé, ïіä_àâàòèñÿ, ãîäèí_èê, çà-
êîðäîí_èé, âіä_çâîíèòè, ðîç_áðîїòè, ñïîðò_îâàðè, ðîçðіñ_ÿ.

ІІ. Виділене слово розберіть за будовою та запишіть фонетичною транскрипцією. Чи 
знайдете ви в ньому три орфограми?

35. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних
ПРИГАДАЙМО. 1. Які є м’які приголосні? 2. Коли шиплячі приголосні напівпом’як шуємо?
372 А. Прочитайте вголос іменники жіночого роду. Визначте число та відмінок слів.

íі÷÷þ
ïàïîðîòòþ
ïàìîðîççþ

ðàäіñòþ
ùèðіñòþ
ëþáîâ’þ

366

òóìàííèé
òóìàííіñòü
òóìàííî
ââі÷ëèâèé
çàââèøêè
ñâÿùåííèê 

367

368

369

370

371

372
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Б. Між якими звуками (голосними чи приголосними) стоять звуки, позначені виділени-
ми буквами?
В. Зробіть висновок про подвоєння букв в іменниках жіночого роду.
Подовження приголосних 

Ïîäîâæåíі ïðèãîëîñíі âèìîâëÿєìî ïðîòÿæíіøå, íіæ çâè÷àéíî. Òàêі
çâóêè ïîçíà÷àєìî íà ïèñüìі ïîäâîєíèìè áóêâàìè. Íàïðèêëàä: êîëîññÿ 
[êîëîñ:à]. Ïîäîâæåíèìè ìîæóòü áóòè òіëüêè ì’ÿêі é íàïіâïîì’ÿêøåíі
ïðèãîëîñíі.

Ïîäîâæóєìî ïðèãîëîñíі
[ä], [ò], [ç], [ñ], [ö], [ë], [í], [æ’], [÷’], [ø’]

ìіæ ãîëîñíèìè â òàêèõ âèïàäêàõ:
Ïðèêëàäè

â іìåííèêàõ ñåðåäíüîãî ðîäó íà -ÿ.
Â è í ÿ ò î ê: íàçâè ìàëèõ çà âіêîì òâàðèí (ãóñåíÿ, 
âîâ÷åíÿ)

ãіëëÿ, çíàðÿääÿ,
çíàííÿ, 
çàòèøøÿ

ó äåÿêèõ іìåííèêàõ ÷îëîâі÷îãî òà æіíî÷îãî ðîäó 
íà -ÿ.
Â è í ÿ ò î ê: ñëîâî ñòàòòÿ ó ôîðìі Ð. â. ìí. – ñòà-
òåé

ñóääÿ, Іëëÿ,
ðіëëÿ, ñòàòòÿ

â îðóäíîìó âіäìіíêó (ê è ì ?  ÷ è ì ? ) îäíèíè іìåí-
íèêіâ æіíî÷îãî ðîäó, ÿêі â íàçèâíîìó âіäìіíêó çà-
êіí÷óþòüñÿ íà ïðèãîëîñíèé

ñіëü – ñіëëþ;
íі÷ – íі÷÷þ;
ìèòü – ìèòòþ

ó ôîðìàõ äієñëîâà ëèòè òà ñïîðіäíåíèõ äієñëîâàõ ëëþ, çіëëÿòè

ó ïðèñëіâíèêàõ íà -ííÿ, -ííþ ñïðîñîííÿ, 
ïîïіäòèííþ

Ïîäîâæåííÿ çáåðіãàєìî é ó âñіõ ïîõіäíèõ ñëîâàõ (æèòòÿ – æèò-
òєâèé, ãіëëÿ – ãіëëÿ÷êà).

Çâåðíіòü óâàãó!
1. Ïðèãîëîñíі ïîäîâæóєìî, ÿêùî âîíè ñòîÿòü ìіæ ãîëîñíèìè. Íà-

ïðèêëàä: ìèòòþ, ÀËÅ: ðàäіñòþ, áåçñìåðòÿ.
2. Íå ïîäîâæóєìî ãóáíі ïðèãîëîñíі òà [ð]. Íàïðèêëàä: ëþáîâ’þ,

ìàòіðі ’þ, ãëàçóðóó ’þ.

373 І. Прочитайте слова. Обґрунтуйте написання з подвоєними буквами або без по-
двоєння.

Çàïîðіææÿ, îáëè÷÷ÿ, ïî÷óòòÿ, ïî÷óòòєâèé, êà÷åíÿ, îñåðäÿ, êðîâ’þ,
ðіëëÿ, ñòàòåé, Ðîññþ, ìåäàëëþ, ùåäðіñòþ, çàëëєòüñÿ, çðàííÿ.

ІІ. Чи є в місцевості, де ви проживаєте, географічні об’єкти, назви яких пишемо з по-
двоєними буквами?

373
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374 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому перше слово пари пишемо з подвоєними буквами, а дру-
ге – без подвоєних букв.

1. Ïîëіññÿ – Ìіæãіð’ÿ. 2. Æèòòєâèé – ëèñòÿíèé. 3. Ïàì’ÿòòþ – ïî 
ïàì’ÿòі.

375 І. Уставте, де треба, пропущену букву. 
Çíàðÿä_ÿ, óçáі÷_ÿ, ìîëîä_þ, ë_єòüñÿ, ñòàò_ÿìè, ñòà-

ò_åé, âіäêðèò_ÿ, âіäêðèò_іâ, êóò_ÿ, òèãðåí_ÿ, ðîçïîâіä_þ, 
ÿñíіñò_þ, ãіë_ÿ÷êà, ïåðåõðåñò_ÿ, ñóä_ÿ, ñïðîñîí_ÿ.

ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. 
376 І. Прочитайте текст. Визначте його тип мовлення. Чим при-
ваблює відвідувачів заповідник «Асканія-Нова»?

ÀÑÊÀÍІß-ÍÎÂÀ
Є íà ïіâäíі Óêðàїíè çàïîâіäíèê «Àñêàíіÿ-Íîâà». Ùîðі÷íî éîãî âіä-

âіäóþòü äåñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé. Õòîñü ïðèїçäèòü, ùîá îçíàéîìèòèñÿ іç 
ñèñòåìîþ çáåðåæåííÿ äîâêіëëÿ, âèâ÷èòè ïðèðîäíі ïðîöåñè. À õòîñü 
ïðîñòî íàñîëîäæóєòüñÿ ïîäîðîææþ, ïðÿìóþ÷è äî ìіñöü âіäïî÷èíêó
íà óçáåðåææÿõ ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ...

Ó çàïîâіäíèêó íàóêîâöі âèÿâèëè ìàéæå 500 âèäіâ êâіòêîâèõ ðîñëèí. 
Òóò ìîæíà íàòðàïèòè íà îëåíÿ, ëèñèöþ, çàéöÿ, ïîáà÷èòè áàéáàê¾â, 
ÿêі âèãðіâàþòüñÿ íà çåìëÿíèõ ãîðáî÷êàõ.

Íåïîâòîðíі êðàєâèäè ñòåïó çі ñòàäàìè åêçîòè÷íèõ òâàðèí, ìіñöèíè
ç áóéíîþ ðîñëèííіñòþ ñòâîðþþòü äèâîâèæíå âіä÷óòòÿ áåçìåææÿ і 
äîïîìàãàþòü ëþäèíі çðîçóìіòè ñâîє ìіñöå íà ïëàíåòі Çåìëÿ (Іç æóð-
íàëó).

ІІ. Випишіть слова з подвоєними буквами. Поясніть вимову й написання.
ІІІ. Зіставте зміст прочитаної статті з реченням, наведеним на с. 33. Знайдіть у цьому 
реченні хибну інформацію.

374

375
êóòÿ
ëëєòüñÿ
âèëëþ
ãіëëÿ÷êà
ãіëëÿñòèé 
óçáі÷÷ÿ376
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Çà іíôîðìàöієþ çі ñòàòòі «Àñêàíіÿ-Íîâà», ùîðі÷íî òèñÿ÷і ëþäåé 
âіäâіäóþòü çàïîâіäíèê «Àñêàíіÿ-Íîâà», áî òàì íàäçâè÷àéíі êðàє-
âèäè, ÷óäîâà ïðèðîäà, òîìó íå õî÷óòü їçäèòè äî áóäü-ÿêèõ іíøèõ
ìіñöü âіäïî÷èíêó â Óêðàїíі.

377 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. З якою метою люди створюють заповідники та що там можна побачи-
ти? Що зображено на фото до попередньої вправи?
378 І. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Які два з них треба пи-
сати з апострофом? 

Çðàçîê. Ìîëîäü – ìîëîääþ. 
Çàìåòіëü, íі÷, ÷åñòü, Âîëèíü, Ñі÷, ëþáîâ, ãóàø, ïîäîðîæ, ìіäü, ùå-

äðіñòü, ãëàçóð, ïàìîðîçü.

ІІ. Вимовте утворені форми слів, дотримуючись правил орфоепії.
379 ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне, у якому немає подвоєння букв. 

1. Ë..єòüñÿ, ïåðåäãðîç..ÿ, ñòàò..åé. 2. Ëþò..þ, õèòðіñò..þ, âóãіë..ÿ.
3. Äîçâіë..ÿ, âîâ÷åí..ÿ, ìèò..þ.
380 Користуючись електронним словником, розгляньте відмінювання 
іменників обличчя, узвишшя. Чи в усіх відмінках однини зберігається по-
двоєння букв? А у формах множини? Розкажіть про свої спостереження. 
Ви можете скористатися наведеним QR-кодом або посиланням. 

https://cutt.ly/dYkVCft
381 І. Спишіть речення, уставляючи, де треба, пропущену букву. Підкресліть вивчені
орфограми.

1. Іñòèí..à ââі÷ëèâіñòü ïîëÿãàє â äîáðîçè÷ëèâîìó ñòàâëåí..і äî ëþ-
äåé (Æ.-Æ. Ðóññî). 2. Êîñìі÷íå àãåíòñòâî ðîçðîáèëî ñóïåð..àêåòó äëÿ
ïîëüîòó àñòðîíàâòіâ íà Ìіñÿöü (Ç âèïóñêó íîâèí). 3. Ñîíöå ñòîїòü âè-
ñîêî, ñèïëå ðÿñíèì ïðîìií..ÿì ó âiäêðèòi þíi îáëè÷..ÿ (Î. Ãîí÷àð).
4. Êîëèñàâ ìîþ êîëèñêó âіòåð ðіäíîãî Ïîäіë..ÿ і çëèâàâ íà ñîí..і âії
ñòåïîâîãî çàïàõ çіë..ÿ (Îëåêñàíäð Îëåñü).

ІІ. Доберіть антоніми до виділених слів.
382 І. Розподіліть подані в рамці слова відповідно до малюнків, зважаючи на лексич-
не значення та написання. Обґрунтуйте свій вибір.

Ñóä

ñóääіâ
ñóäіâ

ñóäàìè
ñóääÿìè
ñóäîâèé

ñóääіâñüêèé Ñóääÿ

ІІ. Складіть усно одне речення зі словами суд і суддя (форми слів можна змінювати). 

377

378

379

380

381

382
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383 Уставте, де треба, пропущену букву. Позначте корені у виділених словах.
Íàøåñò_ÿ, ïîïіäòèí_þ, ç êóò_åþ, ëàòàò_ÿ, ðîçêіø_þ, ïіäґðóíò_ÿ, 

ìèò_єâî, ñòîðі÷_ÿ, ðіë_åþ. íà óçâèø_і, ðîçіë_þòüñÿ, ïåðåäãðîç_ÿ, 
ìåæèðі÷_ÿ.

384 І. Спишіть слова, уставляючи, де треба, пропущену букву. Обґрунтуйте написання . 
Ïëàâàí..ÿ, çі ñòàë..і, ñòàë..þ, Çàêàðïàò..ÿ, çàë..єòüñÿ, ãіë..ÿñòèé, 

ëþáîâ..þ, ãóñåí..ÿ, Іë..ÿ, ç Іë..åþ, êîëîñ..ÿ, áåçñìåðò..ÿ, ñóä..ÿ, 
ñòàò..ÿ, ñòàò..åé, ñâіæіñò..þ, íàâìàí..ÿ.

ІІ. До виділеного слова доберіть спільнокореневі з подвоєними буквами.
385 Виконайте тестові завдання (перейшовши за QR-кодом, спочатку на-
тисніть кнопку «Тестування»).

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

386 Згрупуйте слова у дві колонки: 1) з подвоєнням; 2) без подвоєння.
Виконайте завдання за QR-кодом або за посиланням.

 https://cutt.ly/PYkV7y2

П р о є к тП р о є к т
Çáіðíèê òâîð÷èõ ðîáіò

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè (ïî 2–5 îñіá) і êîëåêòèâíî âèêî-
íàéòå çàïðîïîíîâàíå òâîð÷å çàâäàííÿ (íà âèáіð).

Âèäè òâîð÷èõ çàâäàíü:
 ïðèäóìàòè êàçêó;
 íàïèñàòè îïîâіäàííÿ ÷è âіðø;
 ñêëàñòè êîìіêñ;
  íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ àáî ïëàêàò;і і áíàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ àáî ïëàêàò;
 ñòâîðèòè êàðèêàòóðó;
  ðîçðîáèòè ìàêåò ãîëîâíîї ñòîðіíêè âåáñàéòó (íà àðêó-

øі ïàïåðó).
Îðієíòîâíі òåìè òâîð÷èõ ðîáіò: «Ó ñâіòі ôîíåòèêè òà 

îðôîåïії», «Ïðèãîäà â Êðàїíі çâóêіâ», «ßê ïîäðóæèëèñÿ 
ãîëîñíі і ïðèãîëîñíі çâóêè», «Áóêâè â ãîñòÿõ ó çâóêіâ», 
«Îñòðіâ Ôîíåòèêà», «Ñåêðåòè îðôîãðàôії», «Öàðіâíà Îðôî-
åïіÿ», «Áóêâè òà çâóêè â òóðèñòè÷íîìó ïîõîäі».

383

384

385

386
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Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

1. Виділена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка
À Òåðíîïіëü, ìîíіòîð, ðіøåííÿ
Á ñіëü, Íîâîâîëèíñüê, ñþїòà
Â êóïàòèñÿ, Òèñà, òÿìóùèé
Ã äèñïëåé, Äðîãîáè÷, Äíіñòåð

2. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
À ðіçäâ..ÿíèé, ïіä..єäíàòè, ëàñòіâ..ÿ
Á òüì..ÿíèé, ñóá..єêòèâíèé, ç..їäàòè
Â àðô..ÿðêà, çâ..ÿçêіâåöü, áàð..єð
Ã ñâ..ÿùåííèê, ðîçâ..ÿçàòè, áåçâіð..ÿ

3. М’який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
À ïîëòàâñ..êèé, áàëêîí..÷èê, çäàєò..ñÿ
Á áðèí..÷àòè, ñіë..ñüêèé, âíó÷åí..öі
Â ñіì..äåñÿò, ìàëåñåí..êèé, çіðîí..öі
Ã íà ñòåáëèí..öі, ÷åðêàñ..êèé, äç..îáàòè

4. Подвоєні букви треба писати в усіх словах рядка
À ãóàø..þ, ðàäіñò..þ, çóñòðі÷..þ
Á ìàç..þ, íåäáàëіñò..þ, çàìåòіë..þ
Â àêâàðåë..þ, ïîäîðîæ..þ, ìèò..þ
Ã ìіä..þ, ìàòіð..þ, òіí..þ

5. Букву н треба писати на місці пропуску в обох словах рядкан
À äåðåâ’ÿí..èé, ùîäåí..èê Â ãëèáèí..èé, áäæîëèí..èé
Á ÿ÷ìіí..èé, ãëèíÿí..èé Ã ðàéîí..èé, ìіëüéîí..èé

6. Букву й треба писати на місці пропуску в обох словах рядкай
À ñü..îãîäíі, ìåäàëü..îí Â áàòàëü..îí, ëü..îäîâèé
Á áóëü..îí, ìіëü..îí  Ã ïîëü..îâèé, ìà..îðіòè

7. Орфографічну помилку допущено в реченні
À  Äåðåâî ñòîÿëî ùå ãîëå, îäíàê íà âіòòі éîãî âæå ïî÷èíàëîñÿ æèò-

òÿ (Þ. Áåäçèê).
Á І íі÷ ïðîìèíóëà, і ñîí íå ïðèíіñ çàáóòòÿ (Ë. Êîñòåíêî).
Â Òüìÿíî ïîëèñêóâàëè íàïîâíåíі âîäîþ êîëії (Î. Ãîí÷àð).
Ã  Ëþáëþ äîâêіëÿ ñòåïîâå áåçêðàє, ìîãóòíі ì’ÿçè ðіäíîї çåìëі

(Â. Ñòóñ).

8. Правильну вимову відображає звуковий запис слова
À çâ’ÿçîê [çâ’àçîê]  Â ëàòàòòÿ [ëàòàòà]
Á â’єòüñÿ [âéåö:à]  Ã êàíüéîí [êàíéîí]

9. Доберіть слово з подвоєними буквами та складіть із ним речення.
10. Запишіть іменники любов, юність, сіль в орудному відмінку однини.
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ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ
Ñèíòàêñèñ 

Ïóíêòóàöіÿ 

36. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
ПРИГАДАЙМО. 1. Які є частини мови? 2. Що таке лексичне значення слова?
387 А. Прочитайте, укажіть іменники та службові частини мови. 

áіëÿ òåàòðó
çà ïåðåõîäîì

ëÿëüêîâèé òåàòð
ïіäçåìíèé ïåðåõіä

òåàòð і âèñòàâêà
ïåðåõіä і çóïèíêà 

Б. Скористайтеся поданим нижче алгоритмом і визначте, у якій колонці записано сло-
восполучення. 
В. Зробіть висновок про особливості словосполучення.

òàê

òàê

íі

íі

Âіä îäíîãî ñëîâà äî іíøîãî
ìîæíà ïîñòàâèòè ïèòàííÿ?

Öå íå 
ñëîâîñïîëó÷åííÿ

Öå ñëîâîñïîëó÷åííÿ Öå íå ñëîâîñïîëó÷åííÿ

×è є äâà ñëîâà, ùî íàëåæàòü 
äî ñàìîñòіéíèõ ÷àñòèí ìîâè?

Поняття словосполучення
Ñëîâîñïîëó÷åííÿ – öå ùîíàéìåíøå äâà ñàìîñòіéíèõ ñëîâà, îäíå ç

ÿêèõ ãîëîâíå, à іíøå – çàëåæíå. Íàïðèêëàä: äæåðåëüíà âîäà, ïðàöþ-
âàòè çà êîìï’þòåðîì, çáèðàòè ãðèáè.

Ñëîâîñïîëó÷åííÿ

çàëåæíå ñëîâîãîëîâíå ñëîâî

Ãîëîâíèì ó ñëîâîñïîëó÷åííі íàçèâàєìî ñëîâî, âіä ÿêîãî ñòàâèìî
ïèòàííÿ.

Çàëåæíèì íàçèâàєìî ñëîâî, ÿêå âіäïîâіäàє íà ïîñòàâëåíå ïèòàííÿ.
Íàïðèêëàä, ó ñëîâîñïîëó÷åííі äæåðåëüíà âîäà ãîëîâíå ñëîâî – 

âîäà, áî âіä íüîãî ñòàâèìî ïèòàííÿ, à çàëåæíå ñëîâî – äæåðåëüíà
(âîíî âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ ÿ ê à ?).

Ñèíòàêñèñ (âіä ãðåö. syntaxis – ïîáóäîâà, ïîєäíàííÿ) – öå ðîçäіë 
ìîâîçíàâñòâà, ùî âèâ÷àє ñëîâîñïîëó÷åííÿ і ðå÷åííÿ.

Ïóíêòóàöіÿ (âіä ëàò. punctum – êðàïêà) – öå ðîçäіë ìîâîçíàâ-
ñòâà, ùî âèâ÷àє ïðàâèëà âæèâàííÿ ðîçäіëîâèõ çíàêіâ.

387 
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    ÷ è ї ?

òàòîâі ñëîâà

       ÿ ê à ?

äæåðåëüíà âîå äà

      ê î ë è ?

ïðèїõàòè âðàíöі

Поєднання слів
Ñëîâà â ñëîâîñïîëó÷åííі ïîâ’ÿçàíî çà çìіñòîì і ãðàìàòè÷íî. Äëÿ

ïîєäíàííÿ ãîëîâíîãî é çàëåæíîãî ñëіâ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïðè-
éìåííèêè (íà, áіëÿ, çà, ïåðåä, äî, âіä, â, ó, ç, íàä, ïіä, äëÿ òà іí.). 
Íàïðèêëàä: ïіøîâ çà áðàòîì, ñèäіëè ïіä äåðåâîì, ðîñëî íà ãîðîäі,
ðîçâàãè äëÿ äіòåé).

Çâåðíіòü óâàãó!
1. Íà âіäìіíó âіä ñëîâà, ñëîâîñïîëó÷åííÿ òî÷íіøå íàçèâàє ïðåäìåò, 

îçíàêó, äіþ, ÿâèùå. 2. Âіä ðå÷åííÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ
òèì, ùî íå âèðàæàє çàêіí÷åíîї äóìêè.

388 І. Прочитайте словосполучення та поставте усно питання від головного слова до
залежного.
                 ÿê?

Çðàçîê. Їõàòè øâèäêî.

Ñïîðòèâíèé çàë, ñõîæèé íà áàòüêà,
áіãàòè íàââèïåðåäêè, ìіêðîõâèëüîâà ïі÷, ïîâåðíóòèñÿ ââå÷åðі, ïîñà-
äèòè â ñàäó, òëóìà÷íèé ñëîâíèê, ãîòóâàòèñÿ äî æíèâ.

ІІ. Оберіть будь-яких чотири словосполучення та запишіть їх за зразком.
389 І. Розподіліть словосполучення на дві групи й запишіть: 1) з головним словом –
дієсловом; 2) з головним словом – іменником. Яке словосполучення виписувати не
треба? Чому?

Äîáðå â÷èòèñÿ, çóñòðіòèñÿ ç òîâàðèøåì, öіêàâі àòðàêöіîíè, íåòëіí-
íà êðàñà, ïðàöåëþáíі ìóðàøêè, çáèðàòè ïîëóíèöþ, äàëåêî âіä ñåëà,
îñòàííіé ìіñÿöü, âèõîäèòè ç õàòè, ïèøàòèñÿ óñïіõàìè.

ІІ. Складіть усно речення з одним поданим словосполученням (на вибір).

СИТУАЦІЯ.

ää

388 

389 

390 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що дідусь і бабуся поцікавилися, як ваші однолітки проводять віль-
ний час, чим захоплюються сучасні п’ятикласники та п’ятикласниці. Розкажіть про це 
(3–5 речень), використавши не менше трьох поданих словосполучень (форми слів
можна змінювати).

 âіäâіäóâàòè ãóðòîê 
 ãðàòèñÿ íà âóëèöі
 õóäîæíÿ âèøèâêà
 óðîêè ïëàâàííÿ
 ãóðòîê ðîáîòîòåõíіêè
 äèâèòèñÿ ôіëüìè

 ñëóõàòè ìóçèêó
 çàéìàòèñÿ ñïîðòîì
 ðîçâèâàëüíі âіäåîіãðè
 òàíöþâàëüíà ñòóäіÿ 
 çàïèñóâàòè âіäåî
 êàòàòèñÿ íà ñàìîêàòі

390 
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Òðåáà ðîçðіçíÿòè
Äî ñëîâîñïîëó÷åíü íå íàëåæàòü:
ïіäìåò іç ïðèñóäêîì (ìàìà óñìіõíóëàñÿó ó );
іìåííèê ÷è çàéìåííèê іç ïðèéìåííèêîì (äî ìàãàçèíó, çà ìíîþ);
îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ (äîù і âіòåð, íîóòáóê ÷è ïëàíøåò);
ñòіéêі ñïîëó÷åííÿ ñëіâ (ôðàçåîëîãіçìè*) (íàêèâàòè ï’ÿòàìè, çà-

ðóáàòè íà íîñі).
_________

* Ôðàçåîëîãѕçìѕѕ – ñòіéêå ñïîëó÷åííÿ ñëіâ, ÿêå çà çíà÷åííÿì äîðіâ-
íþє îäíîìó ñëîâó (íàêèâàòè ï’ÿòàìè – óòåêòè; çàðóáàòè íà íîñі – 
çàïàì’ÿòàòè).

391 ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому поєднання слів у першій колонці є словосполученнями,
а в другій – ні. 

ëþáëþ ìàëþâàòè
íàïèøó áðàòîâі

ìàëþþ і âèøèâàþ
áðàò ïèøå

392 Випишіть із поданих сполучень слів словосполучення. Обґрунтуйте свій вибір. 
Øòó÷íèé іíòåëåêò, ôàíòàçіÿ òà іíòåëåêò, іíòåëåêò äèòèíè, äèòèíà

ôàíòàçóє, íà âèñòàâöі, ñïіëêóâàòèñÿ ç ðîâåñíèêàìè, áèòè áàéäèêè, 
ñó÷àñíà òåõíіêà, ïîçèòèâíі åìîöії, îáðó÷ і ñòðі÷êà, çàíÿòòÿ íà âóëèöі, 
ïðàöþâàòè íà ãîðîäі. 
393 І. Випишіть із речень 5–6 словосполучень. Поставте питання від головного слова 
до залежного (за зразком). 
                        ÿêі?

Çðàçîê. Òåàòðàëüíі ôåñòèâàëі.
1. Ó âåëèêèõ і ìàëåíüêèõ ìіñòàõ äëÿ äîðîñëèõ і äіòåé îðãàíіçîâóþòü 

òåàòðàëüíі ôåñòèâàëі, êíèæêîâі âèñòàâêè. 2. Íà ëіòåðàòóðíèõ
ôåñòèâàëÿõ ïèñüìåííèêè ÷èòàþòü âëàñíі ïîåòè÷íі òà ïðîçîâі òâîðè.
3. Êíèãè çáіëüøóþòü íàø ñëîâíèêîâèé çàïàñ, ðîçøèðþþòü ñâіòîãëÿä. 

ІІ. Розберіть за будовою виділене слово.
ІІІ. Складіть висловлення (3–4 речення) з використанням опорних словосполучень: 
улюблені книжки, відповіді на питання, запам’ятаю назавжди.

394 Хто зможе за одну хвилину утворити й записати 7 словосполучень із поданих 
слів? А хто ще більше? Форму слів можна змінювати. Для поєднання окремих слів
можна використовувати прийменники.

Äåíü, ñîðî÷êà, ïîâіëüíî, ñîíÿ÷íèé, ñîí-
öå, áóäèíîê, âå÷іð, ïіçíî, ñåëî, áàáóñèí,
ïëàâàòè, ðі÷êà, äîðîãà, ðîáîòà, âðàíöі,
êëàñ, âåëèêèé, õîäèòü, ÷åðâîíèé, õëîï-
÷èê, âåñåëèé, ìðіÿòè.

Ïðèéìåííèêè
íàä, ïðî, ç, ó, äî, áіëÿ,

çà, ïіä (ïіäі), íà

391 

392 

393 

394 
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395 Утворіть із кожної пари слів словосполучення, а потім доберіть до нього синоні-
мічне. За потреби для поєднання слів використовуйте прийменники.

Çðàçîê. Êàðòîí, êîðîáêà – êàðòîííà êîðîáêà – êîðîáêà ç êàðòîíó.
Áóäèíîê, öåãëà; äіòè, іãðàøêè; êîìï’þòåð, ïðîãðàìà; åêîíîìіêà,

ðîçâèòîê; çåìëÿ, Óêðàїíà; ñіê, ÿáëóêà; áåðåã, ìîðå.

396 І. Спишіть текст, замінюючи виділені словосполучення синонімічними. Простеж-
те, чи допомогла така заміна посилити виразність та емоційність.

ÏÈÑÀÍÊÀ – ÑÈÌÂÎË ÆÈÒÒß
Êóëüòóðíèé íàáóòîê íàðîäó Óêðàїíè äàâíî ââіéøîâ äî ñêàðáíèöі

öèâіëіçàöії ñâіòó. Îäíå ç íàéïî÷åñíіøèõ ìіñöü ó íüîìó íàëåæèòü ïè-
ñàíêàðñòâó.

Êîæåí ðåãіîí Óêðàїíè ìàє ñâîї òðàäèöії ó âèãîòîâëåííі ïèñàíîê.
Íà Íàääíіïðÿíùèíі ïåðåâàæàє îðíàìåíò іç ðîñëèí; íà Ïîäіëëі âè-
êîðèñòîâóþòü ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè; ó Ñõіäíèõ Êàðïàòàõ ìàëþþòü òîí-
êèìè æîâòèìè é áіëèìè êîíòóðàìè.

Ïèñàíêà âèïðîìіíþє ðàäіñòü, êðàñó, òåïëî ðóê ëþäèíè (Çà Ò. Ãëó-
øåíêîì).

Ìóçåé ïèñàíêè â ì. Êîëîìèї

ІІ. Складіть і запишіть три словосполучення, які можна було б використати для опису
поданого фото. 

Ñèíòàêñè÷íèé ðîçáіð ñëîâîñïîëó÷åííÿ

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó
1. Âèçíà÷èòè ãîëîâíå é çàëåæíå ñëîâî.
2. Ïîñòàâèòè ïèòàííÿ âіä ãîëîâíîãî ñëîâà äî çàëåæíîãî.
3. Âèçíà÷èòè, ÿêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè âèðàæåíî ãîëîâíå é çà-

ëåæíå ñëîâî.
4. ßêùî âèêîðèñòàíî ïðèéìåííèê, òî âêàçàòè öå (ëèøå äëÿ

óñíîãî ðîçáîðó).

395 

396 
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Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó

øóêàòè íà ñàéòі

Ó ñëîâîñïîëó÷åííі øóêàòè íà ñàéòі ãîëîâíå ñëîâî – øóêàòè, 
çàëåæíå – ñàéòі. Øóêàòè (ä å ? ) íà ñàéòі. Ãîëîâíå ñëîâî âèðàæå-
íî äієñëîâîì, çàëåæíå – іìåííèêîì.

Äëÿ ïîєäíàííÿ ãîëîâíîãî é çàëåæíîãî ñëîâà âèêîðèñòàíî ïðè-
éìåííèê íà.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó

äå?

øóêàòè íà ñàéòі
       (äієñë.)    (іì.)

397 Виконайте письмово синтаксичний розбір поданих словосполучень. 
Çèìîâі ðîçâàãè, ïàì’ÿòàþòü ïðî âіäïî÷èíîê, ãîâîðèòè ãîëîñíî, ãîð-

òàòè ñòîðіíêè.

398 І. Складіть словосполучення за поданими схемами й запишіть. Виконайте усно 
синтаксичний розбір цих словосполучень. 

ê î ë è ?

    

ÿ ê è é ?

      

í à  ÷ î ì ó ?

     

ІІ. Складіть і запишіть речення з одним утвореним словосполученням (на вибір).
399 І. Прочитайте вголос речення, намагаючись інтонацією передати красу природи, 
її загадковість, спокій.

Òèøà õîäèòü ìіæ äåðåâàìè, ñòàє íàâøïèíüêè áіëÿ êîæíîї ÷åðåø-
íі, òÿãíåòüñÿ äî ãóñòîãî ëèñòÿ, äî ÿãіä, òîðêàєòüñÿ äî íèõ ïðîìіííÿì
ëèïíåâîãî ñîíöÿ (Â. Ãðіí÷àê).

ІІ. Випишіть словосполучення. Виконайте письмово синтаксичний розбір чотирьох із 
них (на вибір).
400 І. Випишіть одне словосполучення з кожним виділеним словом. Виконайте пись-
мово синтаксичний розбір цих словосполучень.

1. Ïðèõèëèëàñü äî øèáêè æîðæèíà (Ì. Ëóêіâ). 2. Ìåðçíóòü çîðі
â íåáі ñіðіì (Â. Ïіäïàëèé). 3. Ïðèçíàþñü ó ëþáîâі ëіñàì, ïîëÿì, çà-
ïëàâàì ðіê (Â. Êðèùåíêî). 4. Íàäâîðі òðàâíåâå ñîíöå ñëіïó÷î âèáëèñ-
êóâàëî â êàëþæàõ (І. Öіëèê).

ІІ. Визначте, до яких частин мови належать виділені слова.

397

398

399

400
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Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

401 Визначити поєднання слів, які не є словосполученнями. Виконайте 
завдання за QR-кодом або за посиланням.

https://cutt.ly/FYkBq5x

37. Граматична помилка в словосполученнях
402 Випишіть із кожного речення одне словосполучення з виділеним дієсловом. По-
ставте питання від цього слова до залежного. Зверніть увагу, у якому відмінку вжито
залежне слово.

Òóðèñòè ìèëóâàëèñÿ êðàєâèäîì. Çëèâà çàâäàëà âåëèêîãî êëîïîòó.

Помилки в побудові словосполучень 
Äåêîëè ïіä ÷àñ óòâîðåííÿ ñëîâîñïîëó÷åíü ïðèïóñêàþòüñÿ ïîìèëîê,

óæèâàþ÷è çàëåæíå ñëîâî â íåïðàâèëüíіé ôîðìі. Íàïðèêëàä:

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

äÿêóâàòè Ìàêñèìó
ìèëóâàòèñÿ êðàєâèäîì
ïàì’ÿòíèê Ëåñі Óêðàїíöі

äÿêóâàòè Ìàêñèìà
ìèëóâàòèñÿ ç êðàєâèäó 
ïàì’ÿòíèê Ëåñі Óêðàїíêè

403 І. Спишіть словосполучення. Поставте питання від головного слова до залеж-
ного.

Çðàçîê. Íåõòóâàòè (÷èì?) ïðàâèëàìè.
Ïðîáà÷èâ áðàòîâі, ïîäÿêóâàâ áàáóñі, äîðіêàòè îäíîêëàñíèêó, êåï-

êóâàòè ç íåâäàõè, íàñìіõàòèñÿ ç îäíîëіòêà, äîêëàñòè çóñèëü, ïîòðåáóє
äîïîìîãè, îâîëîäіâàòè çíàííÿìè.

ІІ. Виберіть із поданих два словосполучення. Складіть і запишіть по одному реченню
з кожним із них.

Çâåðíіòü óâàãó!

Âèáà÷àòè (êîìó?) ñåñòðі. Äÿêóâàòè (êîìó?) ñåñòðі.

Âèáà÷òå (êîìó?) ìåíі! Äÿêóþ (êîìó?) òîáі!

401

402

403

ÊÎÌÓ?
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404 Спишіть речення, ставлячи іменники, що в дужках, у потрібному відмінку. Постав-
те усно питання від головного слова до цього іменника. 

1. Íàçàð ïîäÿêóâàâ (ó÷èòåëüêà) çà äîïîìîãó. 2. Âіäâіäóâà÷і ïîäÿ-
êóâàëè (åêñêóðñîâîä) çà ðîçïîâіäü. 3. Ìàðèíêà íå çìîãëà âèáà÷èòè 
(ïîäðóãà). 4. Ñåðãіé ïðîáà÷èâ (êðèâäíèê). 5. Çàâæäè äÿêóéòå (áàòüêè).
6. Ìè âñі ïîäÿêóâàëè (Ìàðèíà Òàðàñіâíà) çà óðîê.

405 Попрацюйте в парах. Уявіть, що, зустрівшись одне з одним, хтось із вас хоче подякувати 
за допомогу, а хтось – попросити вибачення за запізнення. Складіть усно й розіграйте
невеликий діалог відповідно до ситуації. Обов’язково назвіть, кому треба вибачити та 
кому дякуєте.

406 І. Утворіть із поданими словами словосполучення і запишіть. Зверніть увагу на 
питання, подані в дужках. 

Çðàçîê. Îïàíîâóâàòè (ùî?) çíàííÿ.
Ãëóçóâàòè (ç  ê î ã î ? ) … ; äèâóâàòèñÿ (і ç  ÷ î ã î ? ) … ; çðàäæóâàòè

(ê î ã î ?  ù î ? ) … ; îäðóæèòèñÿ (ç  ê è ì ? ) … ; ñìіÿòèñÿ (ç  ê î ã î ? 
і ç  ÷ î ã î ? ) … ; íå ÷óòè (÷ î ã î ?  ê î ã î ? ) … ; íå áà÷èòè (ê î ã î ?
÷ î ã î ? ) … ; ðàäіòè (і ç  ÷ î ã î ? ) … ; äÿêóâàòè (ê î ì ó ? ) … ; îâîëîäі-
âàòè (÷ è ì ? ) … .

ІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір двох словосполучень (на вибір). 
407 І. Відредагуйте словосполучення, користуючись поданою нижче таблицею «Куль-
тура мовлення». Відредаговані словосполучення запишіть за зразком.

Çðàçîê. Äіéòè (÷îãî?) çãîäè.
Ìèëóâàòèñÿ ç êðàєâèäó, ñïîäіâàòèñÿ óâàãè, íåõòóâàòè íåáåçïåêó, 

îïàíîâóâàòè òåõíіêîþ, äÿêóþ òåáå, ïîäÿêóâàòè îäíîêëàñíèêіâ, âè-
áà÷òå ìåíå, ïîòðåáóє äîïîìîãó, çðàäæóâàòè ìåíі.

ІІ. Складіть і запишіть речення з двома словосполученнями (на вибір).

К У Л Ь Т У Р А   М О В Л Е Н Н Я 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

âèáà÷òå ìåíі
äÿêóþ âàì
ñïîäіâàòèñÿ íà êðàùå
îâîëîäіâàòè çíàííÿìè
îïàíîâóâàòè çíàííÿ
ìèëóâàòèñÿ ïðèðîäîþ
íåõòóâàòè ñâîїì çäîðîâ’ÿì
çðàäæóâàòè äðóãà
ïîòðåáóâàòè ñïîêîþ

âèáà÷òå ìåíå
äÿêóþ âàñ
ñïîäіâàòèñÿ êðàùîãî
îâîëîäіâàòè çíàííÿ
îïàíîâóâàòè çíàííÿìè
ìèëóâàòèñÿ ç ïðèðîäè
íåõòóâàòè ñâîє çäîðîâ’ÿ
çðàäæóâàòè äðóãîâі
ïîòðåáóâàòè ñïîêіé

404 

405 

406 

407 
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38. Речення, його граматична основа 
ПРИГАДАЙМО. 1. На які питання відповідають іменники та дієслова? 2. Які є відмінки імен-
ників?
408 А. Прочитайте. Який набір слів не є реченням? Чому?

1. Ïî÷àâ íàêðàïàòè äîù. 2. Íåñïîäіâàíî
çàäîùèëî.

3. Ìàëåíüêèé
íàêðàïàòè.

Б. Чи подібні перше й друге речення за змістом? А за будовою?
В. Зробіть висновок, чи кожен набір слів може бути реченням.
Поняття речення

Íàéìåíøîþ îäèíèöåþ ëþäñüêîãî ñïіëêóâàííÿ є ðå÷åííÿ.
Ðå÷åííÿ – öå îäíå àáî êіëüêà ñëіâ, ÿêèìè âèðàæàєìî âіäíîñíî çà-

êіí÷åíó äóìêó. Íàïðèêëàä: Áóäóòü ñîíÿ÷íі âåñíè óñìіõàòèñÿ ëþäÿì
(Ä. Ëóöåíêî).

Ðå÷åííÿ ïåðåäàє ïîâіäîìëåííÿ, ïèòàííÿ, ïîðàäó, ïðîõàííÿ ÷è íà-
êàç.
Інтонація та зв’язок слів

Â óñíîìó ìîâëåííі íà ïî÷àòîê і êіíåöü ðå÷åííÿ âêàçóє âіäïîâіäíà 
іíòîíàöіÿ. Îäíå ðå÷åííÿ âіä іíøîãî âіääіëÿєìî ïàóçàìè.

Ñëîâà â ðå÷åííі ïîєäíóєìî çà çìіñòîì і ãðàìàòè÷íî. Ãðàìàòè÷íèé
çâ’ÿçîê çäіéñíþєìî çà äîïîìîãîþ çàêіí÷åíü і ñëóæáîâèõ ñëіâ (ïðè-
éìåííèêіâ, ñïîëó÷íèêіâ).

409 І. Прочитайте. Чи легко вам було сприйняти інформацію? Що потрібно зробити,
щоб полегшити читання та розуміння?

Ëåòіâ óëіòêó áäæîëèíèé ðіé, ñіâ ïåðåïî÷èòè íà ãіëêó äóáà, à òóò
äóïëî äàëі áäæîëè íå ïîëåòіëè, îñåëèëèñÿ â íüîìó, øâèäåíüêî ïî÷èñ-
òèëè çàòèøíî ñòàëî, ñóõî íåâäîâçі áäæîëè îáæèëèñÿ, ìåäó íàíîñèëè
äîâãî їì äóïëî çà âóëèêà ïðàâèëî (Çà À. Äàâèäîâèì).

ІІ. Поділіть текст на речення і запишіть. Зачитайте вголос, відділяючи одне речення
від іншого паузою.
ІІІ. Знайдіть у тексті спільнокореневі слова. Визначте в них корені.
410 І. Відновіть прислів’я, розташувавши слова в потрібній послідовності. Відновлені
прислів’я запишіть, усно поясніть їхнє значення.

1. Êðèíèöі, âîäèöі, ñõî÷åø, áî, íå áðóäíè.
2. Â÷àñíî, áóäåø, ðÿñíî, ïîñієø, õëіá, ìàòè.
3. Ëàñòіâêà, âåñíè, íå ðîáèòü, îäíà.
4. Êàòàòèñÿ, âîçèòè, ëþáè, âîçèòè, ëþáèø, é, ñàíî÷êè. 

ІІ. Поясніть на прикладі одного з прислів’їв, що слова в реченні поєднано за змістом і
граматично.
ІІІ. Змоделюйте усно ситуацію, за якої можна використати одне з прислів’їв (на вибір).

408 

409 

410 
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411 І. Прочитайте речення. Чи з них відомо: 1) що дивилися; 2) що прочитав; 3) що 
обговорювали? 

1. Ó÷îðà ìè äèâèëèñÿ. 2. Ìàêñèì ïðî÷èòàâ. 3. Äіâ÷àòêà îáãîâîðþ-
âàëè.

ІІ. Доповніть усно речення словами так, щоб інформація була більш повною. 
Граматична основа 

Êîæíå ðå÷åííÿ ìàє ãðàìàòè÷íó îñíîâó, äî ÿêîї âõîäÿòü ïіäìåò і 
ïðèñóäîê. Ïіäìåò і ïðèñóäîê є ãîëîâíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ.

Підмет 
Ïіäìåò – öå ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ùî íàçèâàє ïðåäìåò, ïðî ÿêèé

іäåòüñÿ â ðå÷åííі, і âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ õ ò î ?  ù î ? .
Ïіäìåò íàé÷àñòіøå âèðàæåíî іìåííèêîì àáî çàéìåííèêîì ó íà-

çèâíîìó âіäìіíêó. Íàïðèêëàä: 1. Âèøíÿ ãóáèòü ëèñòÿ íà ïðè÷іëêó 
õàòè (Ì. Áîðîâêî). 2. Äóøó é òіëî ìè ïîëîæèì çà íàøó ñâîáîäó
(Ï. ×óáèíñüêèé).

Ïіäìåò ïіäêðåñëþєìî îäíієþ ðèñêîþ: ________.

ßê âèçíà÷èòè
ïіäìåò?

Ç’ÿñîâóєìî, ÕÒÎ ÷è ÙÎ âèêîíóє äіþ.

Âіòåðð õèëèòü êëåíè.
Êëåíè õèëÿòüñÿ âіä âіòðó.

Присудок 
Ïðèñóäîê – öå ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé íàçèâàє äіþ, ñòàí àáî

îçíàêó, ïðèïèñóâàíó ïіäìåòó, і âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ ù î  ð î á è ò ü
ï і ä ì å ò ?  ù î  ç  í è ì  ð î á è ò ü ñ ÿ ?  ÿ ê è é  â і í  є ?  õ ò î  â і í 
ò à ê è é ?  ù î  â і í  ò à ê å ? .

Ó ðå÷åííі ïðèñóäîê íàé÷àñòіøå âèðàæåíî äієñëîâîì, ðіäøå – ïðèê-
ìåòíèêîì àáî іìåííèêîì. Íàïðèêëàä:

         ù î  ð î á è ë î ?

1. Òðàâíåâå ñîíöåö â òðàâàõ ñïî÷èâàëî (Â. Ïіäïàëèé).

      ù î  â î í à  ò à ê å ?

2. Êíèæêà – íàéêðàùèé ïîðàäíèê (Íàð. òâîð÷іñòü).

Ïðèñóäîê ïіäêðåñëþєìî äâîìà ðèñêàìè: .

Áóäîâà ãðàìàòè÷íîї îñíîâè Ïðèêëàäè

îäèí ïіäìåò і îäèí ïðèñóäîê Íàä õàòîþ ïðîëіòàþòüð ëåáåäі.

îäèí ïðèñóäîê і êіëüêà ïіäìåòіâ 
äî íüîãî

Íàä õàòîþ ïðîëіòàþòüð ëåáåäі
é ëåëåêè.

411 
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Áóäîâà ãðàìàòè÷íîї îñíîâè Ïðèêëàäè

îäèí ïіäìåò і êіëüêà ïðèñóäêіâ 
äî íüîãî

Íàä õàòîþ ïðîëіòàþòüð ëåáåäі é 
ìàõàþòü ïðîùàëüíî êðèëüìè.

îäèí ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ 
(ÿêèé çà ôîðìîþ âèðàæåííÿ íà-
ãàäóє ïіäìåò àáî ïðèñóäîê)

1. Áіëі ëåáåäі!
2. Ïіñëÿ áіéêè êóëàêàìè íå ìà-
õàþòü (Íàð. òâîð÷іñòü).

412 І. Прочитайте текст, у якому підкреслено підмети й присудки. 
Êèїâ...
Óñі çàõîïëþþòüñÿ éîãî ïðåêðàñíîþ іñòîðієþ. 

Ïðîõîäèëèð ä  íàä ìіñòîì ñòîëіòòÿ, ïðèíîñèëèð  ãîðå é ðàäîùі, 
çàëèøàëè ñâîї ñëіäè íà éîãî îáëè÷÷і. Íà ÷åñòü ïåðåìîãè 
íàä ïå÷åíіãàìè â Êèєâі ßðîñëàâð Ìóäðèéó ð ñïîðóäèâðóä  ñîáîð
Ñâÿòîї Ñîôії. Ñîáîðð – àðõіòåêòóðíà îêðàñàð  Êèїâñüêîї Ðóñі
(Ç äîâіäíèêà).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1.  Назвіть граматичну основу в кожному реченні. Із чого вона скла-
дається? 

2. Поставте усно питання від підметів до присудків (де можливо).
3. Визначте, якими частинами мови виражено підмети й присудки.
4.  Складіть усно речення про Київ або про місто (село), де ви проживаєте, із при-
судком зеленіє. 

Ñîôіéñüêèé ñîáîð ó ì. Êèєâі

412 

Ãðàìàòè÷íі
îñíîâè
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413 І. Спишіть речення. Підкресліть граматичні основи. 
1. Òóðèñòè â Êàðïàòàõ íàñîëîäæóþòüñÿ ãіðñüêèìè ïåéçàæàìè. 

2. Äîñâіä÷åíі ãîñïîäèíі ëіñîâі ÿãîäè ïåðåòèðàþòü іç öóêðîì àáî âèñó-
øóþòü. 3. Óçèìêó ðèáàëêè ïðîðóáóþòü íà ðі÷êàõ íåâåëèêі îïîëîíêè.
4. Ëіêàðñüêі òðàâè çáèðàþòü ó ïåðіîä öâіòіííÿ ðîñëèí. 5. Ïàñі÷íèêè 
âçèìêó íàêðèâàþòü âóëèêè ñíіãîì äëÿ çáåðіãàííÿ òåïëà.

ІІ. Визначте, якою частиною мови виражено підмет і присудок у кожному реченні.
414 Розгляньте фото Софійського собору в місті Києві. Чим вас найбільше захоплює 
ця пам’ятка архітектури? Складіть і запишіть три речення, використавши деякі із за-
пропонованих словосполучень. Підкресліть граматичні основи.

Ïàì’ÿòêà àðõіòåêòóðè, Ñîôіéñüêèé ñîáîð, îêðàñà Êèєâà, çîëîòі 
áàíі, äðåâíіé Êèїâ, äçâîíè Ñîôії, ïîäèõ ñòîëіòü.

415 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чому ви порадили б своїм друзям і знайомим обов’язково відвідати
Київ?
416 Прочитайте речення. Доберіть до них подібні за змістом речення з одним голов-
ним членом і запишіть. Підкресліть граматичні основи.

Çðàçîê. Íàäõîäèòü âå÷іð. – Âå÷îðієð .
1. Íàñòàє ñâіòàíîê. 2. Íàêðàïàє äîù. 3. Ìåòå ñèëüíèé ñíіã. 4. Ãóð-

êîòèòü ãðіì. 5. Ïàäàþòü çіðêè.

417 ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в першому реченні визначаємо лише один головний 
член, а в другому – два. 

1. Êóùі çàñèïàëî ïóõêèì ñíіãîì. 2. Êóùі çàñèïàâ ïóõêèé ñíіã. 

418 І. Доведіть, що подані речення мають один головний член. Доберіть до цих ре-
чень синонімічні, щоб виділені слова стали підметами. Запишіть речення парами, під-
кресліть граматичні основи.

Çðàçîê. Çàìåëî âіòðàìè ñòåæêó. – Çàìåëè âіòðèð  ñòåæêó.
1. Ïàõëî ñêîøåíîþ òðàâîþ. 2. Ç ìîðÿ ïîâіÿëî õîëîäîì. 3. Äîðîãè 

çàëèëî äîùåì. 4. Ïàõíå çåëåíèì áàðâіíêîì.

419 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання. 
1. І îñü óï(å,è)ðіùèâ äîù, çàøóìіâ íàä ïîëÿìè, íàä ïàñіêîþ 

(Â. Ïðèõîäüêî). 2. Íà ïðîòèëåæíîìó áîöі äîëèíè ÷îðíіâ áå(ñ,ç)ëèñ-
òèé ëіñ (Â. Ìàëèê). 3. І äðåâíі ñåëà ïåðàìè òîïîëü ñêîðîïèñîì ëèñ-
òè ó ëіòî ïèøóòü (Ì. Áîðîâêî). 4. Áàãðÿíå ñîíöå ñóòіí(í)þ ëіñíîþ 
ó ïðîñâіò õìàð ïîêàçóє êіíî (Ë. Êîñòåíêî). 5. Ïðèë(å,è)òіëè ëàñ-
òіâ(’)ÿòà, ñіëè êðàé âіêîíöÿ, ïðèí(å,è)ñëè ó íàøó õàòó â(å,è)ñíÿíîãî 
ñîíöÿ (Â. Êðèùåíêî).

ІІ. Підкресліть головні члени речення.
ІІІ. Доберіть синоніми до виділеного слова. Скористайтеся за потреби словником 
сино німів. 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 
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420 Виберіть із поданих дієслів-присудків ті, якими можна заповнити пропуски в ре-
ченнях. Ви можете використати кожен із присудків лише один раз. Обґрунтуйте свій
вибір.

ãóïàþòü,  ñïóñêàþòüñÿ,  ðÿñíіþòü 

1. Íà áóð’ÿíàõ … áëèñêó÷èìè äіàìàíòàìè êðàïëі íі÷íîãî äîùó
(Ñ. Âàñèëü÷åíêî).

2. Ìіðіàäè ñíіæèíîê òèõî … íà áіëі øëÿõè, äâîðè, ïîêðіâëі (Â. Äó-
ìàíñüêèé).

3. Òàê ãàðíî ñëóõàòè ñèìôîíіþ ëіòà, êîëè â ñàäêó … ðàííі ÿáëóêà
(Â. Äóìàíñüêèé).

421 Попрацюйте в парах. Хтось із вас має виписати речення з одним головним членом, а
хтось – із двома. Підкресліть граматичні основи. Обміняйтеся зошитами й перевірте
правильність виконання. 

1. Âåëèêå äåðåâî ïîâîëі ðîñòå. 2. Ç ïîðîæíüîãî âіäðà âîäè íå ÷åðïàé.
3. Ãàðíèìè ðîçìîâàìè ãîñòåé íå íàñèòèø. 4. Ãðå÷àíà êàøà ñàìà ñåáå
õâàëèòü. 5. Áåç ïåðøîї ëàñòіâêè âåñíà íå ïðèõîäèòü. 6. Ïàì’ÿòàòèìåø
äî íîâèõ âіíèêіâ (Íàð. òâîð÷іñòü).

422 Складіть усно розповідь (казку, оповідання) про соняшник за поданими грама-
тичними основами.

Âèäíієòüñÿ êâіòêà. Ñïèòü ñîíÿøíèê. Ñõîäèòü çіðíèöÿ. Ïåëþñòêè
òðåìòÿòü. Ñîíÿøíèê ÷åêàє, ðàäіє. Ñîíöå ïіäíіìàєòüñÿ, ïëèâå. Ñîíÿø-
íèê ïîâåðòàє. Ñîíöå çàõîäèòü. Êâіòêà óñìіõàєòüñÿ.

423 І. Прочитайте текст. Яку основну інформацію автор хотів передати у виділеному
реченні? Що, на вашу думку, потрібно для того, щоб сходження на найвищу гору Укра-
їнських Карпат було вдалим?

ÏІÄÊÎÐÅÍÍß ÃÎÂÅÐËÈ
Ùîëіòà â Êàðïàòè ïðèїæäæàþòü òóðèñòè. Âîíè ìðіþòü ïðî ïіä-

êîðåííÿ Ãîâåðëè. Âè òàêîæ ìîæåòå ïіäíÿòèñÿ íà íàéâèùó êðàñóíþ
ãóöóëüñüêîãî êðàþ.

420 

421 

422 

423 
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Ó ãîðàõ óëіòêó ÷àñòî éäóòü äîùі, äóþòü õîëîäíі âіòðè. Ðіçêі çìіíè 
â ïîãîäі âіäáóâàþòüñÿ ïðîòÿãîì êіëüêîõ ãîäèí. Іç òðàâíÿ äî âåðåñíÿ 
òåìïåðàòóðà іíêîëè îïóñêàєòüñÿ äî íóëÿ ãðàäóñіâ íàâіòü óäåíü. Òîìó
âіçüìіòü іç ñîáîþ íàêèäêó âіä äîùó, âіòðîçàõèñíó êóðòêó, ãîëîâíèé
óáіð, ÷åðåâèêè àáî êðîñіâêè. Çàïàñіòüñÿ òåðïіííÿì і ãàðíèì íàñòðîєì. 
À ðåçóëüòàò ñõîäæåííÿ çàëåæàòèìå âіä âàøîї ôіçè÷íîї ïіäãîòîâêè.

Äîäîìó âè ïîâåðíåòåñÿ âòîìëåíèìè, àëå ç ïîçèòèâíèìè âðàæåííÿ-
ìè (Ç äîâіäíèêà). 

ІІ. Випишіть із речень тексту граматичні основи. 
ІІІ. Перекажіть усно прочитане за виписаними граматичними основами. 

Äîäàòêîâі çàâäàííÿ

424 Визначити підмети в реченнях. Виконайте завдання за QR-кодом або 
за посиланням.

 https://cutt.ly/vYkByUy
425 Визначити присудки в реченнях. Виконайте завдання за QR-кодом 
або за посиланням.

 https://cutt.ly/yYlwCYE

39. Види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням 
ПРИГАДАЙМО. Які розділові знаки ставимо в кінці речення? 
426 А. Прочитайте речення вголос. Чи з однаковою інтонацією ви їх читатимете? Від 
чого це залежить?

Б. З’ясуйте, з якою метою вжито кожне речення. 
В. Зробіть висновок про те, від чого залежить уживання розділових знаків у кінці ре-
чення.

Ðå÷åííÿ çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ

Ïèòàëüíі ÑïîíóêàëüíіÐîçïîâіäíі

424

425

426
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Розповідне речення
Ðîçïîâіäíèì íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ÿêå ìіñòèòü ïîâіäîìëåííÿ ïðî

ÿêіñü ôàêòè, ÿâèùà, ïîäії. Íàïðèêëàä: Íàä äîðіæêîþ ç àñôàëüòó äâі
áåðіçêè îáíÿëèñü (Â. Ñîñþðà).

Ó êіíöі ðîçïîâіäíîãî ðå÷åííÿ ñòàâèìî êðàïêó àáî òðè êðàïêè. Òðè
êðàïêè ñòàâèìî íà ïîçíà÷åííÿ ïåðåðâàíîñòі ÷è íåçàêіí÷åíîñòі âèñëîâ-
ëþâàííÿ àáî â ðàçі, êîëè òîé, õòî ãîâîðèòü, õî÷å ïðèõîâàòè äóìêó.

Питальне речення
Ïèòàëüíèì íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ÿêå ìіñòèòü ïèòàííÿ, ùî ñïîíóêàє

ñïіâðîçìîâíèêà äî âіäïîâіäі àáî äî ðîçäóìó. Íàïðèêëàä: Òè ëþáèø
äèâèòèñü íà íåáî? (Â. Ñèìîíåíêî).

Ó òàêèõ ðå÷åííÿõ ïèòàííÿ âèðàæàєìî çà äîïîìîãîþ ïèòàëüíîї іí-
òîíàöії.

Ó êіíöі ïèòàëüíîãî ðå÷åííÿ ñòàâèìî çíàê ïèòàííÿ.
Ïèòàëüíі ðå÷åííÿ ìîæåìî ïî÷èíàòè ñëîâàìè ÿê, äå, çâіäêè, íàâіùî,

âіäêîëè, õòî, ùî, êîòðèé, õіáà, íåâæå, ÷è òà іí. Íàïðèêëàä: 1. ×èì
äîïîìîãòè? 2. Ùî òðàïèëîñÿ?

Спонукальне речення 
Ñïîíóêàëüíèì íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ÿêå ìіñòèòü ñïîíóêàííÿ äî äії 

(íàêàç, ïðîõàííÿ, ïîðàäó, çàáîðîíó, âèìîãó, ïîáàæàííÿ òîùî). Íà-
ïðèêëàä: Ðîçêàæè ìåíі êàçêó òåïëèì ãîëîñîì íî÷і… (Í. Îäèíåöü).

Ó êіíöі ñïîíóêàëüíîãî ðå÷åííÿ ñòàâèìî êðàïêó àáî òðè êðàïêè. 

Поняття пунктограми 
Ïóíêòîãðàìà – öå âæèâàííÿ òîãî ÷è òîãî ðîçäіëîâîãî çíàêà â ðå-

÷åííі âіäïîâіäíî äî çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ïðàâèë.

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ

 Êðàïêà â êіíöі ðîçïîâіäíîãî òà ñïîíóêàëüíîãî ðå÷åííÿ. 
 Çíàê ïèòàííÿ â êіíöі ïèòàëüíîãî ðå÷åííÿ.

427 І. Прочитайте речення мовчки. Визначте вид кожного з них за метою висловлю-
вання. Обґрунтуйте свою думку. 

1. ßêèì âè óÿâëÿєòå ñîáі àâòîìîáіëü ìàéáóòíüîãî? 2. Ó íàéáëèæ÷îìó
ìàéáóò íüîìó ëþäè ïåðåñóâàòèìóòüñÿ â ìåòðî-êàïñóëі çі øâèäêіñòþ
çâóêó, à ëіòàêè òà àâòîáóñè áóäóòü áåçïіëîòíèìè. 3. Óòіëþéòå іäåї
ç ôàíòàñòè÷íèõ ôіëüìіâ ó ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ ëàáîðàòîðіÿõ òà íà
âèïðîáóâàëüíèõ ïîëіãîíàõ. 4. Ç êîæíèì ðîêîì ëþäè ïðîєêòóþòü
áіëüø øâèäêі, áåçïå÷íі é åêîëîãі÷íі âèäè òðàíñïîðòó. 5. ×è çìîæóòü 
åëåêòðîìîáіëі âèðіøèòè ïðîáëåìó çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ?

ІІ. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації.
ІІІ. Назвіть та обґрунтуйте пунктограми в кінці речень. 

427
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428 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Хтось із вас має виписати розповідні речення, а хтось – спону-
кальні. Перевірте одне в одного правильність виконання. Які речення залишилися не-
виписаними? Чому?

1. Äîöâіëè é îñèïàëèñÿ êâіòè â êðèøòàëåâіé âàçі íà ñòîëі (Ì. Ëó-
êіâ). 2. Íå ñòåëèñü, òóìàíå, íå øóìіòü, òîïîëі (Â. Ñîñþðà). 3. Ñëî-
âà – íå ïðîñòî âіòðó õâèëі (Î. Äîâãîï’ÿò). 4. ×îìó íå ñïèòü âåðáà
â ïðîçîðó îñіíü?.. (Ì. Ñòåëüìàõ). 5. Âèòðè ïіò ñîëîíèé і òðóäèñü
(Ì. Ëóêіâ). 6. ×óєø, ÿê øóìèòü, ÿê øåëåñòèòü, êèïèòü òðàâíåâà çëè-
âà? (Â. Ìîðäàíü).

Çâåðíіòü óâàãó!
Âіä ëîãі÷íîãî íàãîëîøåííÿ òîãî ÷è òîãî ñëîâà çàëåæèòü ñìèñë 

ïèòàííÿ òà éìîâіðíà âіäïîâіäü. Ïîðіâíÿéìî: 

Ïèòàííÿ òà ëîãі÷íî íàãîëîøåíå ñëîâî Іìîâіðíà âіäïîâіäü

1. Îêñàíà êóïèòü àïåëüñèíè? Òàê, Îêñàíà.

2. Îêñàíà êóïèòü àïåëüñèíè? Òàê, êóïèòü.

3. Îêñàíà êóïèòü àïåëüñèíè? Òàê, àïåëüñèíè.

429 І. Прочитайте кожне питальне речення кілька разів, щоразу виділяючи більшою 
силою голосу інше слово. Озвучте ймовірну відповідь на кожне питання.

1. Ó ðі÷öі ïіéìàëè îêóíіâ? 2. «Øàõòàð» ãðàòèìå ç «Äèíàìî»? 3. Òè
ìåíі äîïîìîæåø? 4. Âîëîäèìèð ïðèíåñå êíèæêè?

ІІ. Складіть і запишіть питальні речення, які починалися б словами коли, куди, навіщо. 
430 І. Прочитайте поради Василя Сухомлинського. Як ви їх розумієте? Чи варто, на 
вашу думку, їх дотримуватися? Сформулюйте усно ці поради у формі спонукальних 
речень.

ÍÅÃІÄÍÎ

çàëèøàòè òîâàðèøà â áіäі, íåáåçïåöі
õîâàòèñÿ çà ÷óæó ñïèíó
âіäñòóïàòè ïåðåä íåáåçïåêîþ, áóòè áîÿçêèì
îáìàíþâàòè, ëèöåìіðèòè*, îáìîâëÿòè òîâàðèøà
äàâàòè íåçäіéñíåííі îáіöÿíêè
ïåðåáіëüøóâàòè îñîáèñòå ãîðå, ñòðàæäàííÿ
áóòè áàéäóæèì äî іíøîї ëþäèíè

_________
* Ëèöåìѕðèòèѕѕ  – ïîâîäèòèñÿ íåùèðî; óäàâàòè äîáðî÷åñíó, ùèðîñåðäíó 

ëþäèíó.

ІІ. Сформулюйте у формі спонукальних речень дві власні поради, яких, на вашу дум-
ку, мають дотримуватися учні (учениці).

428 
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Ðå÷åííÿ çà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì

Íåîêëè÷íіÎêëè÷íі

Окличні речення
Çà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì ðå÷åííÿ ïîäіëåíî íà îêëè÷íі òà

íåîêëè÷íі.
Îêëè÷íі ðå÷åííÿ âèðàæàþòü ñèëüíі åìîöії – ðàäіñòü, çäèâóâàííÿ,

çàõîïëåííÿ, áіëü, ñóì, âіä÷àé, ñòðàõ, îáóðåííÿ òîùî. Íàïðèêëàä:

Ëåëåêè ïðèëåòіëè!

ðîçïîâіäíå
îêëè÷íå

Ïðèëіòàéòå, ëåëåêè!

ñïîíóêàëüíå
îêëè÷íå

Ëåëåêè ïðèëåòіëè?!

ïèòàëüíå
îêëè÷íå

Â óñíîìó ìîâëåííі îêëè÷íі ðå÷åííÿ âèìîâëÿєìî ç îêëè÷íîþ
іíòîíàöієþ, òîí ïіäâèùóєìî íà ïî÷àòêó é ó êіíöі ðå÷åííÿ. Íà ïèñüìі 
â êіíöі îêëè÷íîãî ðå÷åííÿ ñòàâèìî çíàê îêëèêó.

Âіäñóòíіñòü çíàêà îêëèêó òà âіäïîâіäíîї іíòîíàöії ñâіä÷èòü ïðî òå,
ùî ðå÷åííÿ є íåîêëè÷íèì.

Çâåðíіòü óâàãó!
Ó ïèòàëüíîìó îêëè÷íîìó ðå÷åííі ñòàâèìî çíàê ïèòàííÿ і çíàê

îêëèêó. Íàïðèêëàä: Ëіñè ìîї, õòî âàñ óáåðåæå?! (Î. Ïàõëüîâñüêà).

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ

Çíàê îêëèêó â êіíöі îêëè÷íîãî ðå÷åííÿ

431 І. Прочитайте текст, дотримуючись відповідної інтонації. Чому, на вашу думку,
у кінці заголовка є знак оклику й знак питання?

ÍÅÂÆÅ ÖÅ ÌÎÆËÈÂÎ?!
ßêáè âè áóëè ñâіòëîì, òî çà ñåêóíäó îáëåòіëè á 

íàâêîëî çåìíîї êóëі ñіì ç ïîëîâèíîþ ðàçіâ! 
ßêáè âè ñòàëè çâóêîì, òî çìîãëè á îáëåòіòè 

íàâêîëî Çåìëі çà 4 ãîäèíè! 
ßêáè ìè æèëè íà Þïіòåðі, òî íàøà äîáà 

ñêëàäàëàñÿ á óñüîãî ç 9 ãîäèí. Äîáðå, ùî íà Çåìëі 
äîáà òðèâàє 24 ãîäèíè, àäæå íàì ïîòðіáíî ñòіëüêè 
âñüîãî âñòèãíóòè ïðîòÿãîì äíÿ! (Ç äîâіäíèêà).

ІІ. З яким почуттям ви вимовлятимете кожне окличне речення тексту (радості, захо-
плення, здивування, замилування, співчуття, болю, страху)?
ІІІ. Знайдіть у довідкових джерелах цікавий науковий факт (1–2 речення), яким можна
було б здивувати ваших однолітків та доповнити прочитаний текст.

431 
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СИТУАЦІЇ.

433 І. Знайдіть на офіційних сайтах державної адміністрації, Міністерства освіти і на-
уки України, територіальної громади одне цікаве повідомлення про подію, яка сталася 
впродовж останнього місяця. Перебудуйте текст цього повідомлення (4–6 речень), ви-
користавши щонайменше одне питальне та одне окличне речення. 
ІІ. Запишіть свій текст на телефон і прослухайте запис. Чи з правильною інтонацією 
ви озвучили кожне речення? 
434 Напишіть для вебсайту або газети вашого навчального закладу повідомлення
про цікавий випадок із життя класу (6–10 речень). Використайте різні за метою ви-
словлювання речення, а також окличне речення.
435 І. Прочитайте текст. Що нового для себе ви дізналися? Яка мета цього інформа-
ційного повідомлення? 

ßÊ ÇÁÈÐÀÒÈ ÃÐÈÁÈ
Íàéêðàùå çáèðàòè ãðèáè â ãîðàõ àáî â ëіñі. Óçäîâæ òðàñè ðîñëèíè 

ìîæóòü ìіñòèòè íåáåçïå÷íі äëÿ çäîðîâ’ÿ ðå÷îâèíè.
Äëÿ çáèðàííÿ âèêîðèñòîâóéòå ïëåòåíі êîøèêè àáî òîðáèíêè ç íà-

òóðàëüíîãî ìàòåðіàëó. Çðіçàéòå ãðèáè íîæåì, ùîá íå ïîøêîäèòè ãðèá-
íèöþ.

Íåäîñâіä÷åíі ëþáèòåëі «òèõîãî ïîëþâàííÿ» ÷àñòî íåõòóþòü îñíîâ-
íèìè ïðàâèëàìè áåçïåêè, ùî ïðèçâîäèòü äî ñóìíèõ íàñëіäêіâ. Íіêîëè
íå ïðîáóéòå ñèðі ãðèáè íà ñìàê і çàïàõ. Íå çáèðàéòå ñòàðі, ïåðåçðіëі
ãðèáè. Óäîìà ùå ðàç óâàæíî ïåðåãëÿíüòå êîæåí ãðèá, ïî÷èñòüòå é
âіäâàðіòü (Çà ìàòåðіàëàìè іíòåðíåò-äæåðåë). 

ІІ. Випишіть спонукальні речення. Підкресліть у них граматичні основи. 
ІІІ. Доберіть спільнокореневі слова до виділеного іменника. Позначте корені. 
436 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, означає вислів як гриби після дощу? у

40. Додаток
ПРИГАДАЙМО. Які є відмінки іменників? Які питання кожного відмінка? 
437 А. Прочитайте речення, у яких підкреслено другорядні члени речення – додатки.
Визначте, що називають ці додатки (предмет, ознаку предмета чи спосіб дії).

432 СИТУАЦІЇ. 1. Уяви, що ти їдеш у громадському тран-
спорті. Тобі потрібно вийти, але перед тобою стоять па-
сажири. Як ти звернешся до них, дотримуючись гарних
манер? Яким видом речення за метою висловлювання
та емоційним забарвленням скористаєшся ?
2. Уяви, що ти позичив (позичила) флешку одноклас-
нику. Він пообіцяв повернути її наступного тижня, але не 
дотримав слова. Можливо, забув? Як сказати про це од-
нокласнику, щоб він зрозумів тебе й не образився? Яким 
видом речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням скористаєшся?
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1. ×èñòå íåáî íå áîїòüñÿ ãðîçèð  (Íàð. òâîð÷іñòü).
2. Ìåíå ëіñè çäîðîâ’ÿìð íàïóâàëè (Â. Ñèìîíåíêî).

Б. Якою частиною мови виражено та на яке питання відповідає кожен додаток?
В. Зробіть висновок про особливості додатка як другорядного члена речення.
Другорядні члени речення

Ó ðå÷åííі, êðіì ãîëîâíèõ ÷ëåíіâ, ìîæóòü áóòè ùå é äðóãîðÿäíі:
äîäàòîê, îçíà÷åííÿ, îáñòàâèíà.

×ËÅÍÈ ÐÅ×ÅÍÍß

äðóãîðÿäíіãîëîâíі

ïðèñóäîêð óäïіäìåò äîäàòîê îáñòàâèíàîçíà÷åííÿ

Поняття додатка 
Äîäàòîê – öå äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé íàçèâàє ïðåäìåò і

âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ áóäü-ÿêîãî âіäìіíêà іìåííèêà, êðіì íàçèâíîãî:
ê î ã î ?  ÷ î ã î ?  ê î ì ó ?  ÷ î ì ó ?  ê î ã î ?  ù î ?  ê è ì ?  ÷ è ì ?  í à
ê î ì ó ?  í à  ÷ î ì ó ? . Íàïðèêëàä:

ê î ì ó ?

Äàðóéòå ëþäÿì ðàäіñòüð . 

ù î ?

Äîäàòêè ïіäêðåñëþєìî òàê:      .

Способи вираження 
Äîäàòêè íàé÷àñòіøå âèðàæàєìî іìåííèêàìè àáî çàéìåííèêàìè. 

Íàïðèêëàä: ß ðîçêàæó òîáі öіêàâó іñòîðіþ. 

Çâåðíіòü óâàãó!
Äî ñêëàäó äðóãîðÿäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ ìîæå âõîäèòè ïðèéìåííèê. 

Íàïðèêëàä: Õëîïåöü çäèâîâàíî ïîãëÿíóâ íà áàòüêà.

438 І. Прочитайте речення. Доведіть, що підкреслені члени речення – додатки.
1. Îðåë ìóõó íå ëîâèòü. 2. Ñòðàõ ñèëóó îäáèðàє. 3. Âîâêà íîãè ãîäó-

þòü. 4. Çà äâîìà çàéöÿìè íå ãàíÿéñÿ (Íàð. òâîð÷іñòü).

ІІ. Доведіть, що в поданому нижче реченні два додатки. 
Ñîâі ñîíöå î÷і ðіæå (Íàð. òâîð÷іñòü). 

438 
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439 Прочитайте речення. Випишіть словосполучення «присудок + додаток». Підкрес-
літь додаток, поставте до нього питання (за зразком).

Çðàçîê. Òó êàëèíó äàâíî ïîñàäèëè áàòüêè (Ì. Ëóêіâ).

Ïîñàäèëè (ùî?) êàëèíóó.

1. Âіä äîáðîòè äóøà òåïëіє (Â. Ôðàíêіâ). 2. Ïіñíþ
êàëèíîâó ÿ ñïіâàþ çíîâó (Â. Ñîñþðà). 3. Âіòåð â íåáі
çà õìàðàìè ãîíèòüñÿ (Â. Ñèìîíåíêî). 4. Òàì òèøà
òèøó ëàãіäíî êîëèøå (Î. Ëîçîâà). 5. Çâîçèòü îñіíü ñâîє
çáіææÿ... (Â. Ìîðäàíü). 

440 І. Спишіть речення. Підкресліть додатки. 
1. Іç ÷èñòîãî ðі÷êîâîãî ïіñêó âèãîòîâëÿþòü ñêëî. 2. Êîíäèöіîíåðè

îõîëîäæóþòü ïîâіòðÿ â ïðèìіùåííі. 3. Ìіêðîõâèëüîâà ïі÷ øâèäêî 
ïіäіãðіє àáî ðîçìîðîçèòü ïðîäóêòè. 4. ×àéíі ëèñòî÷êè çàëèâàþòü 
îêðîïîì. 5. Óçèìêó ãîòóþòü âіòàìіííі ñàëàòè.

ІІ. Складіть і запишіть одне речення з іменниками яблуко, морква в ролі додатків. 
441 І. Прочитайте виразно вірш уголос. Поміркуйте, чим 
він співвідносний з картиною О. Шупляка «Клод Моне. Ві-
тряний день». 

ÂІÒÅÐ
Âіòåð íîñèòüñÿ, ëіòàє,
Òîï÷å ëóêè і ïîëÿ,
Æîâòі òðàâè ïðèãèíàє,
Ëèñò çðèâàє іç ãіëëÿ.
Òî ñêèðòè, ñòîãè ðîçíîñèòü,
Òî ó ñóðìè çàãóäå,
Òî â áåçñèëëі çàãîëîñèòü
І äî ñêåëі ïðèïàäå.

Îëåêñàíäð Îëåñü

ІІ. Підготуйтеся до написання вірша під диктовку. Звер-
ніть увагу на написання виділених слів. Поясніть значен-
ня слів скирта, стіг.
ІІІ. Напишіть вірш під диктовку вчителя або однокласника (однокласниці). Написане 
уважно звірте з надрукованим. Підкресліть додатки. 
442 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Оберіть по два іменники. Складіть і запишіть по два речення з 
кожним обраним іменником так, щоб в одному з них іменник був підметом, а в іншо-
му – додатком. Форму слова можна змінювати. Перевірте одне в одного правильність 
виконання.

Çðàçîê. Óçèìêó ÿáëóíåâèé ñàä âіäïî÷èâàâ. ßáëóíåâèé ñàä çàñèïàëî 
ñíіãîì.

Äíіïðî, Äåñíà, àâòîáóñ, ëіòàê.

439

440

Î. Øóïëÿê. Êëîä Ìîíå.
Âіòðÿíèé äåíü

441

442
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443 І. Прочитайте текст. Чи є наведена інформація актуальною? Сформулюйте по-
раду (одне речення) своїм одноліткам на основі прочитаного.

×ÎÌÓ ËÞÄÈ ÕÂÎÐІÞÒÜ?
ßê ïðàâèëî, öå âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç ìіêðîáè (ìіêðîîðãàíіçìè). Öі

êðèõіòíі ñòâîðіííÿ ìîæóòü ïîòðàïèòè â íàø îðãàíіçì ÷åðåç ïîâіòðÿ,
âîäó, ïðîäóêòè. Àáî æ êîëè ìè òîðêàєìîñÿ áðóäíèìè ðóêàìè ñâîãî
ðîòà ÷è î÷åé.

Ïåðåâàæíî ìіêðîáè íå øêîäÿòü íàì, àëå іíîäі âîíè ïåðåìàãàþòü – 
і òîäі ìè õâîðієìî. Íà ùàñòÿ, àêòèâíèé âіäïî÷èíîê, ñâіæå ïîâіòðÿ, 
ïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ äîïîìàãàþòü ëþäèíі áóòè çäîðîâîþ (Ç äîâіä-
íèêà).

ІІ. Спишіть текст, підкресліть додатки. На які питання вони відповідають та якими
части нами мови виражені?
ІІІ. Доберіть до виділеного слова: 1) антонім; 2) спільнокореневі слова. 
444 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, означає правильно харчуватися? Які ваші улюб-
лені страви?

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

445 Знайти додатки в реченнях. Виконайте завдання за QR-кодом або за 
посиланням.

https://cutt.ly/YYkBdxt

41. Означення
ПРИГАДАЙМО. Що таке прикметники? На які питання вони відповідають?
446 А. Прочитайте речення, у яких підкреслено другорядні члени – означення. Ви-
значте, що називають ці означення (предмет, ознаку предмета чи спосіб дії).

ÄîðîæíіéÄ ð  çíàê ïîïåðåäæóє 
ïðî íåáåçïå÷íèé ïîâîðîò.

Çàâåðøåíî áóäіâíèöòâî
ïіäçåìíîãîä  ïåðåõîäó.

Б. Якою частиною мови виражено та на яке питання відповідає кожне означення?
В. Зробіть висновок про особливості означення як другорядного члена речення.

443
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Поняття означення
Îçíà÷åííÿ – öå äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé íàçèâàє îçíàêó 

ïðåäìåòà é âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ ÿ ê è é ?  ÷ è é ?  ê î ò ð è é ? .  Íà-
ïðèêëàä: Õòîñü âåðåñíÿ âåäå ïî íèâі íà çîëîòîìó ïîâîäó âå÷іðíіõ
ïðîìåíіâ (Â. Ìîðäàíü).

Способи вираження
Îçíà÷åííÿ íàé÷àñòіøå âèðàæàєìî ïðèêìåòíèêîì àáî çàéìåííèêîì,

ðіäøå – іìåííèêîì. Íàïðèêëàä:

   ÿ ê î ì ó ?            ÿ ê і ?

Ó ìіñüêîìó ïàðêó ðîñòóòü çàïàøíі òðîÿíäè. 

  ÷ è é ?

Ìіé áðàò íàâ÷àєòüñÿ â óíіâåðñèòåòі.

Îçíà÷åííÿ ïіäêðåñëþєìî òàê:      .

Çâåðíіòü óâàãó!
 який? які? чиї?

сік з виноградур у гілки ялини батькові слова

447 Прочитайте речення. Доведіть, що підкреслені члени речення – означення. Які
з них виражено прикметниками?

1. Âóëèöÿ – ÿê äîâãàä  êàçêà, ÿêó ìîæíà îïîâіäàòè áåç êіíöÿ (Í. Áі-
÷óÿ). 2. Çàòèñëà ãðóøà â æîâòèõ êóëà÷êàõ ñìà÷íîãî ñîíöÿ ëàãіäíіä
æîâòî÷êè (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé). 3. Є ó öüîìóö ó ñâіòі ÿ і òè, є ðîäèíà,
äðóçі, íàøі äіòè (Ã. Äóäêà).

448 Прочитайте речення. Випишіть словосполучення «підмет + означення» або «до-
даток + означення». Підкресліть означення, поставте до нього питання (за зразком). 

Çðàçîê. Çàøóìèòü óêðàїíñüêà òîïîëÿ (Á. Îëіéíèê).

Òîïîëÿ (ÿêà?) óêðàїíñüêàó ð .

1. Ùîá çäîáóòè іì’ÿ, ïîòðіáíî äîâãîї äîðîãè (Іðèíà Âіëüäå). 2. Ç âіò-
ðîì âåñíÿíèì ñîñíà ðîçìîâëÿëà (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 3. Ñëîâàìè íàìà-
ëþþ ÿ êðàñó, ùîá â äóøàõ òèõà ðàäіñòü îæèâàëà (Ã. Äóäêà). 4. Ñàìå
çàâäÿêè іíòåðíåòó âіðóñ ìіã ïîòðàïèòè â áóäü-ÿêèé êóòî÷îê çåìíîї 
êóëі (Ñ. Ãðèäіí).

449 І. Спишіть речення. Підкресліть означення. Якими частинами мови їх виражено?
1. Âåñíà çóïèíèëàñü íàä êðó÷åþ, äå ïëà÷óòü îñòàííі ñíіãè (Ë. Çà-

âіùàíà). 2. Õèçóâàâñÿ äóá ìіöíèì êîðіííÿì (Ã. Õîðòàøêî). 3. Øêî-
ëÿðі õîäèëè ðіçíèìè çàëàìè ìóçåþ, ïðîäîâæóâàëè îõàòè, îéêàòè, 

447

448 

449 
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ëèïíóòè íîñàìè äî ñêëÿíèõ âіòðèí (І. Öіëèê). 4. Ñêіëüêè òåïëà ïî-
äàðîâàíî öüîìó êàìіííþ!.. (Þ. Àíäðóõîâè÷)

ІІ. Доберіть 2–3 синоніми до виділеного слова. За потреби скористайтеся словником
синонімів.
450 І. Доповніть речення означеннями, поданими поруч у рамках, і запишіть. 

1. Ëóíà â äіáðîâàõ ïіñíÿ, ÷àðóє ñâіò çîðå-
ãðàé (Çà Ä. Ëóöåíêîì).

äíіïðîâñüêèé,
ñîëîâ’їíà

2. À ñòåï óæå âãîðòàâñü ó ïðîçåëåíü, ñîííî 
çіòõàâ âіòðèñüêî, іç-çà ñòîâïіâ íà øëÿõó 
ñõîäèâ ìіñÿöü (Çà Ã. Òþòþííèêîì).

êðóãëèé, ÷åðâîíèé,
óòîìëåíèé

3. Îñіíü íåáåñàìè âæå íåñå ïëà÷ (Çà Ä. Іâà-
íîâèì).

ðîçñòàâàëüíèé,
æîâòîêðèëà, ãîëèìè,

ïòàøèíèé

ІІ. Підкресліть граматичні основи та означення.

СИТУАЦІЯ.

452 І. Прочитайте вголос текст, правильно наголошуючи виділені слова. Визначте
тип мовлення. Яке речення виражає тему тексту?

ÃÎËÎÑ ÏÐÈÐÎÄÈ
Ñâіé ãîëîñ ìàє êîæíå äåðåâî â ëіñі. Îêðóãëі òüìÿíî-çåëåíі ëèñòêè

îñèêè çàâæäè òðåìòÿòü. Êîëè çäіéìåòüñÿ ñèëüíèé âіòåð, îñèêîâèé ëèñò 
ðâåòüñÿ, äåðåâî òðèâîæíî øóìèòü, íіáè ñêàðæèòüñÿ íà ñâîþ äîëþ. 

Ðàäіñíî, ëàñêàâî øåëåñòèòü áåðåçîâå ëèñòÿ. Ëåãêèé ïðèєìíèé ãî-
ëîñ ìàє ì’ÿêèé ëèñò ëèïè. Ìîãóòíіé äóá ïðè òèõîìó âіòðі áàñèñòî ëî-
ïî÷å, ñèëüíіøàє âіòåð – äóá íà÷å ëàєòüñÿ ç íèì äåðåí÷ëèâèì ãîëîñîì.

Ëåãêèé âіòåðåöü íå ðîçáóäèòü ìîâ÷àçíó ÿëèíó. Éîìó íі çà ùî çà-
ð

÷åïèòèñÿ â її ãîñòðіé âåðõіâöі (Çà Â. Ïàðõîìåíêîì).

ІІ. Випишіть із речень тексту означення. Які із цих означень є епітетами? 
ІІІ. Складіть і запишіть речення з двома виписаними означеннями (на вибір).

450 

451 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам потрібно привітати з днем народження бабусю. Доповніть
речення тексту вітальної листівки означеннями, щоб посилити виразність, образність.

Бабусю!
Вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров’я, радос-

ті. Нехай для тебе завжди усміхається сонце, щебечуть пташки, 
колосяться жита.

451 

452 
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453 І. Розгляньте й порівняйте художні фото Нілли Шарафан та Івана Маляренка. 
Розкажіть, що зображено на кожному з них, які почуття домінують. Яка кольорова 
гама переважає? На якому фото природна стихія здається більш загрозливою? Які 
означення можна використати, описуючи зображене?

Í. Øàðàôàí. Ñòèõіÿ І. Ìàëÿðåíêî. Ãðîçà

ІІ. Виконайте завдання одного з варіантів.
ВАРІАНТ А. Напишіть опис (5–7 речень) на тему «Стихія». Використайте епітети, під-
кресліть їх як члени речення.
ВАРІАНТ Б. Напишіть розповідь (5–7 речень) на тему «Гроза». Використайте епітети, 
підкресліть їх як члени речення.
454 Спишіть речення, уставляючи на місці пропусків самостійно дібрані означення.
Підкресліть члени речення. 

1. ×óþ øåïіò … îêåàíó. 2. Ïðèëåòіëè … æóðàâëі. 3. Ðîñëè … âåðáà, 
… êàëèíà і … òîïîëÿ. 4. Ëþáëþ âіäïî÷èâàòè áіëÿ … îçåðà.

455 Виберіть із поданих у рамці означень найбільш доцільні, якими можна заповнити 
пропуски в реченнях. Кожне означення ви можете використати лише один раз.

ðîçëîãèìè*,  øâèäêèìè,  ðîçêіøíèìè**

1. Ñòîëè÷íèé ìåòðîïîëіòåí – öå âåëèêå ïіäçåìíå ìіñòî іç … ïîòÿ-
ãàìè.

2. Íàä ãîðàìè ðîçìàõóâàëà ñâîїìè … êðèëàìè âåñíà.
3. Ëіñè íàâêîëî ñåëà âèãîéäóâàëè ñâîїìè … êðîíàìè.

_________
* Ðîçëîãèé – êðèñëàòèé, ãіëëÿñòèé. 
** Ðîçêѕøíèé ѕѕ – òóò: ïèøíèé.

456 І. Спишіть речення, підкресліть означення. На які питання відповідають ці озна-
чення?

1. І ïіçíіé ðàíîê, і êîðîòêèé äåíü – óñå çèìè îêðåñëåíі ïðèêìåòè 
(Â. Êðèùåíêî). 2. Ïîâëÿãàëèñÿ ëіòíі òóìàíè íà äóõìÿíі âå÷іðíі ïîêîñè
(Â. Íàçàðóê). 3. Øèïøèíà âáðàëàñü ó êîðàëîâå íàìèñòî, і ëіòî áàáèíå
âïëåëîñü ìіæ íàìèñòèí (Є. Ãóöàëî). 4. Âæå âèéøîâ ìіñÿöü, і ñîâà
ãóêàëà, і òåïëà ñêèðòà óâі ñíі çіòõàëà, і äóá äðіìàâ ó ñðіáíîìó ïëàùі 
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454

455

456



59

(Ë. Ñêèðäà). 5. Ñîñíîâèé ëіñ ïåðåáèðàє ñòðóíè, ðîêî÷å òèøà íà ãëóõèõ
áàñàõ (Ë. Êîñòåíêî).

ІІ. Знайдіть орфограми у виділених словах, поясніть написання. Запишіть ці слова
фонетичною транскрипцією.

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

457 Знайти означення в реченнях. Виконайте завдання за QR-кодом або
за посиланням.

https://cutt.ly/1YkBjqC

42. Обставина
ПРИГАДАЙМО. На які питання відповідають прислівники?
458 А. Прочитайте речення, у яких підкреслено другорядні члени речення – обстави-
ни. Що називають ці обставини (предмет, ознаку предмета чи ознаку певної дії)?

Íàéáіëüøèé ëіòàê
ñêîíñòðóéîâàíî â Êèєâі.

«Ìðіÿ» ìîæå øâèäêî
íàáèðàòè âèñîòó.

Б. Якою частиною мови виражено та на яке питання відповідають виділені обставини ?
В. Зробіть висновок про особливості обставини як другорядного члена речення.
Поняття обставини

Îáñòàâèíà – öå äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé íàçèâàє ñïîñіá äії 
àáî її ìіñöå, ÷àñ, ïðè÷èíó, ìåòó é âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ ÿ ê ?  ä å ? 
ê ó ä è ?  ç â і ä ê è ?  ê î ë è ?  â і ä ê î ë è ?  ÷ î ì ó ?  ä ë ÿ  ÷ î ã î ?  ç 
ÿ ê î þ  ì å ò î þ ?  í à â іù î ?  і ïîä. Íàïðèêëàä: 

      ÿ ê ?

Îñèêà ñîííî øåëåñòèòü (Ï. Òè÷èíà).

          ê ó ä è ?

Ìіñÿ÷íå ñâіòëî âëèëîñÿ â êіìíàòó (Ë. Çàâіùàíà).

Îáñòàâèíó ïіäêðåñëþєìî òàê:     .

457
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Способи вираження 
Íàé÷àñòіøå îáñòàâèíó âèðàæàєìî ïðèñëіâíèêîì àáî іìåííèêîì іç 

ïðèéìåííèêîì. Íàïðèêëàä: 1. Ñòіë êèїâñüêèé çàõîïèâ ïіäñòóïíî
Ñâÿòîïîëê (Ï. Çàãðåáåëüíèé). 2. Çåðíî íàï’єòüñÿ ñîíöÿ â ïîëі (Â. Ñî-
ñþðà).

Çâåðíіòü óâàãó!
Ïîòðіáíî ïðàâèëüíî ñòàâèòè ïèòàííÿ äî îáñòàâèíè. Íàïðèêëàä:

   ê î ë è ?          ä å ?         ÿ ê ?

ïðèéøëè ÷åðåç äåíüð ; ïðàöþâàëè â ñàäóó;  ÷åêàâ іç íåòåðïіííÿìð

459 І. Доведіть, що виділені слова – обставини. Якими части-
нами мови їх виражено?

1. ß òàê ëþáëþ, ÿê äîù ïðèõîäèòü â ìіñòî óìèòè 
ñâіò, äåðåâà íàïîїòü (Â. Ìàëèøêî). 2. ×åðåç õìàðè
âå÷îðîâі õîäèòü ìіñÿöü íàâïðîøêèð  (Â. Ìîðäàíü).
3. ×óòêè ïðî ïîäâèãè Ñàãàéäà÷íîãî íåâäîâçі äіéøëè
äî Ïîëüùі (Ä. ßâîðíèöüêèé(( ). 4. Íà õàòі ñïðîñîííÿð
êëàöíóâ äçüîáîì ëåëåêà (Ì. Ñòåëüìàõ). 

ІІ. Доберіть до виділених прислівників синоніми. За потреби
зверніться до словника синонімів.
460 Прочитайте речення. Випишіть словосполучення «присудок + обставина». Під-
кресліть обставину, поставте до неї питання (за зразком). 

Çðàçîê. Ôóòáîëіñòè ïîâåðòàþòüñÿ äîäîìó.

Ïîâåðòàþòüñÿ (êóäè?) äîäîìóó.

1. Âåëîñèïåäèñòè їõàëè ïîâіëüíî. 2. Ðèáàëêè ñèäіëè íà áåðåçі.
3. Óäîñâіòà ïðîêèíóëèñÿ òóðèñòè. 4. Ñìà÷íî ãîòóþòü íàøі êóõàðі. 
5. Øàõіñòêè ïîїäóòü ó âåðåñíі â Àíãëіþ.

461 І. Прочитайте прислів’я та поясніть їхнє значення. Зверніть увагу на написання 
виділених прислівників.

1. ×îãî âðàíöі íå çðîáèø, òîãî ââå÷åðі íå çäîæåíåø. 2. Âîäà, ùî
âèòåêëà, íàçàä íå ïîâåðíåòüñÿ. 3. Õòî âëіòêó ïіñíі ñïіâàє, òîé óçèìêó
ñëüîçè ïðîëèâàє. 4. Íà ðіäíіé çåìëі òåïëî і âäåíü, і âíî÷і. 5. Âîñå-
íè – áàãà÷, à íàâåñíі – ïðîõà÷. 6. Ãіðêî ïîðîáèø, ñîëîäêî ç’їñè (Íàð. 
òâîð÷іñòü). 

ІІ. Запишіть речення під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте
з надрукованим. 
ІІІ. Підкресліть обставини як члени речення. Поставте усно питання до кожної обста-
вини та визначте частину мови, якою її виражено.

459 

460 

461 
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462 І. Прочитайте текст. Визначте, чи правдивою є інформація у виділених фраг-
ментах.

ÔÓÒÁÎË
Ôóòáîë âèíèê â Àíãëії äóæå äàâíî, äåñü ó ÕІІ ñòîëіòòі. 
Â àíãëіéñüêèõ ìіñòàõ ó ôóòáîë ãðàëè ñïî÷àòêó íà áàçàðíèõ ïëîùàõ

і íàâіòü íà êðèâèõ òà âóçüêèõ âóëè÷êàõ.
Êîðîëü Åäóàðä ІІ çàáîðîíèâ ãðó â óñüîìó êîðîëіâñòâі. Ïîðóøíèêіâ

öüîãî íàêàçó ñóâîðî êàðàëè.
Àëå íàðîä ïðîäîâæóâàâ ãðàòè ó ôóòáîë і òàêè âіäñòîÿâ ñâіé óëþ-

áëåíèé âèä ñïîðòó. Çàáîðîíó áóëî çíÿòî, à çãîäîì ôóòáîë óâіéøîâ äî
ïðîãðàìè Îëіìïіéñüêèõ іãîð. 

Ñüîãîäíі ëþäè ðіçíîãî âіêó øàëåíіþòü âіä ôóòáîëüíèõ áàòàëіé
(Çà À. Êîâàëü).

ІІ. Випишіть п’ять обставин (на вибір) разом із присудками, від яких вони залежать.
Уявіть, що в тексті не було б виписаних вами обставин. Що втратив би текст? Поясніть
роль обставин у мовленні.
463 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Розкажіть про ваш улюблений вид спорту. Де й коли ви ним займає-
теся? Чи порекомендували б і чому ви його своїм однокласникам?

464 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Хтось із вас зачитує один стійкий вислів, а хтось пробує замі-
нити його синонімічним прислівником з довідки. Потім міняєтеся ролями.

Íà÷å ãðіì ñåðåä ÿñíîãî íåáà; àæ äî ñàìèõ õìàð; çà òðèäåâ’ÿòü çå-
ìåëü; âіä óñієї äóøі; çà ñіìîìà çàìêàìè; ïðîñòî íåáà; àæ âіêíà äðè-
æàòü; àáè äåíü äî âå÷îðà.

Äîâіäêà. Íàäâîðі, íåñïîäіâàíî, ùèðî, íàäіéíî, äàëåêî, ãó÷íî,
àáèÿê , âèñîêî.

ІІ. Складіть і запишіть речення з дібраним прислівником (на вибір). Прислівник під-
кресліть як член речення.
465 І. Доберіть до кожного речення одну з поданих у рамці обставин, яку можна по-
ставити на місці пропуску. Кожну обставину можна використати лише один раз. 

â Îäåñі / â ñàäó / êðàé ãîðîäó / áіëÿ ðі÷êè 
íà ïîëÿõ / íà ïóñòèùі 

1. Òðîÿíäè ïîñàäèëè … . 2. Ïëàêó÷і âåðáè ðîñòóòü … . 3. Áóçèíà 
çàöâіëà … . 4. Ñíіãè òàíóëè … . 5. Âèñòàâêó êàðòèí îðãàíіçóâàëè … .
6. Êàëèíó ïîñàäèëè … .

ІІ. Спишіть відновлені речення. Підкресліть обставини. Якою частиною мови виражено
кожну обставину?
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466 І. Знайдіть серед питань, поданих у рамці, ті, на які відповідають обставини. 

1. Âèñòóïèëè àêòîðè. ï å ð å ä  ê è ì ?  ä å ?  ÿ ê і ?

2. Ïðîëóíàâ äçâіíîê. ÿ ê ?  ä ë ÿ  ê î ã î ?  ÿ ê è é ?

3. Ïіä’їõàâ àâòîáóñ. ê ó ä è ?  ÿ ê è é ?  ç à  ê è ì ? 

4. Ïіäіéøëà âèõîâàòåëüêà. ä î  ê î ã î ?  ê î ë è ?  ÿ ê à ?

ІІ. Оберіть два речення. Доповніть кожне обране речення другорядними членами, які 
відповідали б на подані біля нього питання. Утворені речення запишіть. Підкресліть 
члени речення.
467 Складіть і запишіть речення за поданими схемами.

1. .

2. .

3. .

468 І. Спишіть, підкресліть члени речення.
1. Íàøåïòàâ ÷îðíÿâèé âå÷іð äèâíó êàçî÷êó òîáі (Ñ. Іìàøåâà). 

2. Çàéäó â òðàâó і ëÿæó ãîðіëèöü* (Ä. Ëóöåíêî(( ). 3. Ìåòåëèê áіëèé â 
ìàêè çàëåòіâ (Ë. Êîñòåíêî). 4. Âåäóòü äåðåâà íåãó÷íó ðîçìîâó ïðî 
äîâãó çèìó і ïðî âåñíó ïіçíþ (Ï. Ðîçâîç÷èê). 5. Äî ìîãî âіêíà ïіäі-
éøëà âåñíà (Ä. Ïàâëè÷êî(( ). 6. Ó ñàäî÷êàõ ïèøíî ðîçöâіòàþòü âèøíі 
(Î. Êîâàëåíêî).
_________

* Ãîðіëèöü – îáëè÷÷ÿì äîãîðè.

ІІ. Від якого слова залежить та на яке питання відповідає кожна обставина?
ІІІ. Випишіть із речень слова з префіксами. Виділіть ці префікси. 

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

469 Знайти обставини в реченнях. Виконайте завдання за QR-кодом або 
за посиланням.

 https://cutt.ly/kYkBxZC

Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

1. Словосполученням є кожне поєднання слів у рядку
À ïðèéøîâ äî õàòè, åëåêòðîííå òàáëî, ôóòáîëüíèé ìàò÷
Á âèñîêî â ãîðàõ, çåëåíèé êèëèì, çà õàòîþ
Â çîøèò і êíèæêà, êîìï’þòåðíі іãðè, іäó øâèäêî
Ã ïàäàє ñíіã, õîëîäíà ðîñà, æèâó äàëåêî

466
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2. Лише один головний член є в реченні
À Íà íåçàáóäöі áðèíіâ ðóäèé äæìåëèê (Є. Øìîðãóí).
Á  Â’їæäæàє â ñòåï ÷åðâîíå ëіòî íà íåçàãíóçäàíіì êîíі (Â. Ïіäïà-

ëèé).
Â Ç-ïîìіæ õìàð ïåðåáëèñêóє ìіñÿöü (Ì. Ëóêіâ).
Ã Äåðåâà â ëіñі íàãèíàëî äî ñàìîї çåìëі (Â. Іâàíåíêî).

3. Правильно визначено граматичну основу в реченні
À Âіòåð ëèñòÿì âêðèâàєð  õîëîäíó çåìëþ.
Á Õìàðêè ñëüîçè ãóáëÿòüó .
Â Íàì æèòòÿ äàðóєä ðó  íîâі çóñòðі÷іó ð .
Ã ÄіòèÄ  ìàòåðÿì öіëóþòüö ó  ðóêè.

4. Три додатки є в реченні
À Ìîðîç óíî÷і íàìàëþâàâ êâіòè íà õîëîäíîìó ñêëі.
Á Ïðîëåòіëè ãóñè íàä äîëèíîþ, íàä êàëèíîþ.
Â Âіòåð ç ìîðÿ ðîçíîñèâ ïðîõîëîäó.
Ã Äіòÿì ïîäàðóâàëè êíèæêè é ôîòîàëüáîìè.

5. Означенням є виділене слово в реченні
À Òåïëîì äèõàëà çåìëÿ.   Â Çàïàì’ÿòàâ äіäóñåâі ñëîâà.
Á Ó ãàþ âåñåëî ùåáåòàëè ïòàøêè. Ã Çåìëÿ äàëà ìåíі êðèëà.

6. Обставина є в усіх реченнях, ОКРІМ
À Îïіâíî÷і àéñòðè â ñàäó ðîçöâіëè... (Îëåêñàíäð Îëåñü).
Á Íà áåðåçі ðі÷êè çіáðàâñÿ ãóðò ëþäåé (Ä. Ãàâðèùàê(( ).
Â À æóðàâëі ëåòÿòü ñîáі äîäîìó êëþ÷àìè (Ò. Øåâ÷åíêî).
Ã Ïіñíі çіãðіâàþòü Âñåñâіò (Ä. Іâàíîâ(( ).

7. Обставиною є виділене слово в реченні
À Äåñü ó ïîëÿõ і ëіñàõ òàíóëè ñíіãè (Â. Ãðіí÷àê).
Á Äîáðå äіëî ðîáè ñìіëî (Íàð. òâîð÷іñòü).
Â Òðàâè âіëüíî ïіäíÿëè ñâîї ñòåáåëüöÿ âãîðó (Â. Ãðіí÷àê). 
Ã Âіòðè áåçæàëüíî ðâàëè òåíäіòíå âáðàííÿ íà áåðіçöі (І. Öþïà).

8. У реченні «Сердитий вітер після зливи трусив щосили вишню й сливу» (А. Качан)
виділене слово є

À ïіäìåòîì   Â îçíà÷åííÿì
Á äîäàòêîì   Ã îáñòàâèíîþ 

9. У реченні «Художницюу« захоплено приймалир в Парижір таі Лондоні»іі НЕправильно
визначено синтаксичну роль слова (слів)

À ïðèéìàëè   Â Ïàðèæі, Ëîíäîíі
Á çàõîïëåíî   Ã õóäîæíèöþ

10. Підкресліть члени речення.
Ó íåáі âіòåð êó÷åðÿâèé êîëèøå òåìíóþ áëàêèòü, і íà çåìëі ãîéäàє

òðàâè, і çàòèõàє, é çíîâ øóìèòü (Ì. Ðèëüñüêèé).
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470 Виконайте тестові завдання до теми «Головні та другорядні члени
речення» (перейшовши за QR-кодом, спочатку натисніть кнопку «Тесту-
вання»).

43. Речення з однорідними членами
ПРИГАДАЙМО. Які ви знаєте сполучники? Яка їхня роль у мові?
471 А. Прочитайте речення, у якому виділено однорідні члени. Чи на одне й те саме 
питання відповідають виділені слова?

Öüîãî ðîêó ôåðìåð çàñіÿâ ïîëÿ ïøåíèöåþ, âіâñîì і ÿ÷ìåíåì.
Б. Визначте, чи всі виділені слова залежать від дієслова засіяв.
В. Зробіть висновок про особливості однорідних членів речення.
Поняття про однорідні члени 

Îäíîðіäíèìè íàçèâàþòü ÷ëåíè ðå÷åííÿ, ÿêі çàëåæàòü âіä îäíîãî é 
òîãî ñàìîãî ñëîâà â ðå÷åííі, âіäïîâіäàþòü íà îäíå é òå ñàìå ïèòàííÿ 
і âèêîíóþòü îäíàêîâó ñèíòàêñè÷íó ðîëü. Íàïðèêëàä:

              ù î  ð î á è ò ü ?

Ðîñòå é òÿãíåòüñÿ äî ñâіòëà ëèïà.

Â îäíîìó ðå÷åííі ìîæå áóòè äâі òà áіëüøå ãðóï îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ. 
Íàïðèêëàä:

Ðîñòóòü і òÿãíóòüñÿ äî ñâіòëà ëèïà, ÿñåí, êëåí.

      ïåðøà ãðóïà          äðóãà ãðóïà 

Îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ ðіâíîïðàâíі ìіæ ñîáîþ. Âîíè íå óòâîðþ-
þòü ñëîâîñïîëó÷åííÿ.

Засоби зв’язку
Îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ ìîæíà ïîєäíàòè áåç ñïîëó÷íèêіâ àáî çà 

äîïîìîãîþ ñïîëó÷íèêіâ (і, é, òà, àëå, à, ÷è, àáî òà іí.). Ïîðіâíÿéìî:

Çàñîáè çâ’ÿçêó 
îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ

Ïðèêëàäè Ñõåìè*

Іíòîíàöіÿ
òà ñïîëó÷íèê

Ñåðåä ÿáëóíü і âèøåíü áіëіє 
õàòèíà (Ì. Ëóêіâ). 

ÀÀ і ÀÀ

Ëèøå іíòîíàöіÿ
(áåç ñïîëó÷íèêà)

Çàãðàâ, çàðóì’ÿíèâñÿ Äíіïðî
(Î. Ãîí÷àð).

ÀÀ, ÀÀ

_________
* Íà ñõåìі îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ ïîçíà÷àєìî êðóæêîì: À. Êðіì òîãî,

çà íàÿâíîñòі çàïèñóєìî âіäïîâіäíі ñïîëó÷íèêè òà ñòàâèìî ðîçäіëîâі çíàêè
ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè.
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472 І. Доведіть, що виділені слова є однорідними членами речення. На які питання
відповідають ці члени речення? Від якого слова залежать?

1. Ãîëîâîëîìêè, ðåáóñè, êðîñâîðäè ðîçâèâàþòü óâàæíіñòü і ìèñëåí-
íÿ. 2. Äëÿ ãðè â áîóëіíã âèêîðèñòîâóþòü êåãëі é êóëі. 3. Ó ìàãàçèíі
іãðàøîê âèáåðåìî ðàäіîêåðîâàíèé ãåëіêîïòåð àáî âñþäèõіä. 4. Іíòåð-
àêòèâíі êîíñòðóêòîðè äîïîìàãàþòü äіòÿì і äîðîñëèì ïðîâåñòè ÷àñ
âåñåëî, öіêàâî, çìіñòîâíî.

ІІ. Які з наведених однорідних членів речення зв’язано сполучниками?
ІІІ. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації. 
473 І. Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої
синтаксичної ролі (як члени речення). 

1. Íàòàëî÷êà ïîâåðíóëàñÿ çà ëîïàòêîþ і ïðèêîïàëà øêóðèíêè íà
äíі ðіâ÷àêà (Ç. Ìåíçàòþê). 2. Ëіòî ïàõëî ì’ÿ÷åì, áóçèíîþ, ïîðі÷êîþ
(Þ. Àíäðóõîâè÷). 3. Ìåøêàíöі ïðîñÿòü ïîáóäóâàòè íàçåìíèé ÷è ïіä-
çåìíèé ïåðåõіä ÷åðåç ïðîñïåêò (Ç іíòåðíåò-äæåðåë). 4. Íåäàâíî ëèñ-
òÿ òðіïîòіëî íàä ãîëîâîþ, à òåïåð ãîëîñíî øåëåñòèòü (Â. Äóìàíñüêèé).
5. Âіòåð íàêèäàâ ñìіòòÿ òà ñóõîãî áàäèëëÿ (Å. Ñòàíåâ).

ІІ. Накресліть схеми однорідних членів речення.
Çðàçîê. Ñõåìà äî 1-ãî ðå÷åííÿ: ÀÀ і ÀÀ.

Розділові знаки

Ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ ÑÒÀÂÈÌÎ ÊÎÌÓ, ÿêùî:

  îäíîðіäíі ÷ëåíè ç’єäíàíî 
áåç ñïîëó÷íèêіâ

Ïðîøóìіâ ðÿñíèé, òåïëèé äîù. 

  îäíîðіäíі ÷ëåíè ç’єäíàíî 
ñïîëó÷íèêîì à, àëå, òà
(ó çíà÷åííі àëå)

1. Äîù çàäðіáîòіâ, à ïîòіì ëèíóâ
ùîñèëè.
2. Äîù íå ñèëüíèé, àëå õîëîäíèé. 

  îäíîðіäíі ÷ëåíè ç’єäíàíî 
ñïîëó÷íèêàìè, ÿêі ïîâòî-
ðþєìî

1. Äîëіòàþòü çâóêè âіòðó, і äîùó,
і ãðîìó. 
2. Äîëіòàþòü çâóêè і âіòðó, і äîùó.

Ïåðåä îäèíè÷íèì ñïîëó÷íèêîì і, é, òà (ó çíà÷åííі і), ÷è, àáî, 
ÿêèé ç’єäíóє îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ, êîìè ÍÅ ÑÒÀÂÈÌÎ. Íà-
ïðèêëàä: Äîëіòàþòü çâóêè ãðîìó òà äîùó.

Ñïîëó÷íèê ïîâòîðþєìî Ñïîëó÷íèê íå ïîâòîðþєìî

І ãðóøі, і ÿáëóíі âèñàäèëè â ñàäêó .
і ÀÀ, і ÀÀ

Ãðóøі і ÿáëóíі âèñàäèëè â ñàäêó .
ÀÀ і ÀÀ
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Ñïîëó÷íèê ïîâòîðþєìî Ñïîëó÷íèê íå ïîâòîðþєìî

Ãðóøі, і ÿáëóíі, і ñëèâè âèñàäèëè 
â ñàäêó.

ÀÀ, і ÀÀ, і ÀÀ

Ãðóøі, ÿáëóíі і ñëèâè âèñàäèëè 
â ñàäêó.

ÀÀ, ÀÀ і ÀÀ

Çâåðíіòü óâàãó!
Ïåðåä îäèíè÷íèì ñïîëó÷íèêîì òà êîìè íå ñòàâèìî, ÿêùî éîãî

âæèòî â çíà÷åííі і. ßêùî æ ñïîëó÷íèê òà âæèòî â çíà÷åííі àëå, òî 
êîìó ïåðåä íèì ñòàâèìî. Íàïðèêëàä: Äîù íå ñèëüíèé, òà õîëîäíèé 
(òóò ñïîëó÷íèê òà = àëå).

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ

Êîìà ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ

474 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в реченнях першої групи між виділеними однорідними
членами ставимо кому, а в реченнях другої групи – не ставимо.

Ïåðøà ãðóïà. 1. І ïòàõàì, і çâіðÿòàì öіêàâî áóëî äèâèòèñÿ íà ëþ-
äåé (Â. Áåðåæíèé). 2. Òå÷å âîäà â ñèíє ìîðå, òà íå âèòіêàє (Ò. Øåâ-
÷åíêî).

Äðóãà ãðóïà. 1. Ñîñíè íåìîâ ðîçñòóïèëèñü é îáãîðíóëè ïîëÿíó 
(Ì. Êîöþáèíñüêèé). 2. Íà ðîçïóòòі êîáçàð ñèäèòü òà íà êîáçі ãðàє 
(Ò. Øåâ÷åíêî).

475 І. Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте пункто-
грами.

1. Ó äðóãîìó òàéìі Êîñòü і Ìèêîëêà çàáèëè ïî ãîëó (Ñ. Ïðîöþê). 
2. Ëþäè ïðàöþâàëè ðîçáèðàëè çàâàëè ðîç÷èùàëè ìàéäàí÷èêè é çà-
êëàäàëè ïіäâàëèíè íîâèõ áóäèíêіâ (Â. ×åìåðèñ). 3. Ñàøêî ðîçïëþùèâ
î÷і ïîäèâèâñÿ íàâêðóãè é íі÷îãî íå çðîçóìіâ (Ñ. Ãðèäіí). 4. Ïіñëÿ çà-
ïóñêó äîäàòêà âè àáî ñòâîðþєòå íîâèé àêàóíò àáî êîðèñòóєòåñÿ ñòàðèì 
(Ç іíñòðóêöії). 5. Çèìîþ ñîíöå ñâіòèòü òà íå ãðіє (Íàð. òâîð÷іñòü). 
6. Òåïëèé äîù çàñòàâ і ïòàõіâ і ëþäåé ñåðåä ïîëÿ (Â. Çåìëÿê).

ІІ. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.
476 І. Виконайте тестові завдання.
1. Правильно розставлено розділові знаки в усіх реченнях, ОКРІМ

À Äîñòèãëè êàðòîïëÿ, îãіðêè, öèáóëÿ. 
Á Äîñòèãëè êàðòîïëÿ, îãіðêè, і öèáóëÿ.
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Â Äîñòèãëè êàðòîïëÿ, і îãіðêè, і öèáóëÿ.
Ã Äîñòèãëè і êàðòîïëÿ, і îãіðêè, і öèáóëÿ. 

2. Кому потрібно поставити на місці пропуску в реченні
À Äіòè çáèðàëè ÿãîäè ... é ìèëóâàëèñÿ ïðèðîäîþ.
Á Êіíü âèéøîâ íà ïіùàíó êîñó ... é ñòðóñèâ іç ñåáå âîäó.
Â Ïðèðîäà é îáåðіãàє ... é îñòåðіãàє ëþäèíó âіä ïîãàíèõ ïîìèñëіâ.
Ã Âèéøîâ çðàíêó ç áóäèíêó íà ïîðіã ... і çàñòèã âіä ïîäèâó.

ІІ. Складіть і запишіть два речення так, щоб у першому між однорідними членами був
одиничний сполучник і, а в другому – повторюваний. 
477 І. Хто швидше знайде три групи однорідних членів, які «заховались» у реченні?

Âіä ñèâîї äàâíèíè é äî íàøèõ äíіâ ó ðàäîñòі é ó ãîðі ðóøíèêè é
ïіñíÿ ñóïðîâîäèëè ëþäèíó âñå æèòòÿ.

ІІ. Поясніть, чому в поданому реченні не ставимо коми перед сполучниками й, адже
цих сполучників аж три.
478 Розгляньте схеми речень з однорідними членами. Складіть і запишіть речення за
кожною з них.

1. і ÀÀ, і ÀÀ    2. ÀÀ àáî ÀÀ    3. ÀÀ, À À òà ÀÀ

479 І. Складіть текст із поданих речень і запишіть, розставляючи пропущені розді-
лові знаки. Обґрунтуйте пунктограми. 

ÁÅÐÊÓÒ

À Âåëè÷åçíå ãíіçäî áóäóє àáî íà îáðèâèñòèõ
ñêåëÿõ àáî íà âåðõіâêàõ ñòîëіòíіõ äåðåâ.

Á Âіí ìàє ñèëüíå é ïîòóæíå òіëî, à ðîçìàõ 
éîãî êðèë ñÿãàє äâîõ ìåòðіâ.

Â Â Óêðàїíі áåðêóò òðàïëÿєòüñÿ ïåðåâàæ-
íî ó Ëüâіâñüêіé Çàêàðïàòñüêіé òà Іâàíî-
Ôðàíêіâñüêіé îáëàñòÿõ.

Ã Ïіä çàõèñòîì ×åðâîíîї êíèãè ïåðåáóâàє îäèí іç íàéáіëüøèõ 
îðëіâ – áåðêóò.

Ä Öåé õèæàê íàïàäàє і íà õîâðàõіâ і íà çàéöіâ і íà ëèñèöü.

ІІ. Зіставте зміст складеного тексту з наведеними нижче реченнями. Знайдіть у цих
реченнях хибну інформацію.

Çà іíôîðìàöієþ ç òåêñòó «Áåðêóò», äåÿêі óíіêàëüíі é íåïîâòîðíі 
ïòàõè ïåðåáóâàþòü íà ìåæі ïîâíîãî çíèêíåííÿ. Óñі âîíè ãíіçäÿòü-
ñÿ ïåðåâàæíî ó Ëüâіâñüêіé, Çàêàðïàòñüêіé òà Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé 
îáëàñòÿõ.
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480 Виконайте завдання одного з варіантів. За потреби зверніться до додаткових 
джерел інформації.
ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть одне речення з однорідними членами, які є назвами 
тварин, занесених до Червоної книги України.
ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть одне речення з однорідними членами, які є назвами 
рослин, занесених до Червоної книги України.
481 Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Від яких слів залежать одно-
рідні члени речення? 

1. Ó ëþäåé íà îñòðîâі є ðóøíèöі, ïàòðîíè é çàïàñ õëіáà, êîíñåð-
âіâ і øîêîëàäó íà äâà-òðè äíі. 2. À âіòåð і õâèëі íåñëè é ïàðîïëàâ і 
øëþïêó íà ïðèáåðåæíå êàìіííÿ (Ì. Òðóáëàїíі).

482 І. Уявіть, як широкою долиною тече повноводна річка. Неоднакова вона в різні 
пори року. Навесні – гомінка, улітку – могутня, восени – замріяна, узимку – мовчазна. 
На її берегах ростуть різні рослини, а в її водах ховається незвідане й таємниче цар-
ство риб.
ІІ. Складіть і запишіть твір-мініатюру (4–6 речень) на тему «Повноводна річка». Ви-
користайте в тексті речення з однорідними членами.
483 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи 
дужки. Поясніть уживання розділових знаків.

1. À äîñâіòîê âæå ñòóêàє â âіêíî íàâøïèíüêè ïіäêðàäàєò(ü)ñÿ äî
ëі(æ,ø)êà (Ë. Çàâіùàíà). 2. Ñïëÿòü і ëîøàòà і êîðîâè і á(äæ,æ)îëè і
îñè (Ë. Êîñòåíêî). 3. Ïàõíå îñіíü ëèñòÿì ãðèáàìè ïå÷åíîþ êàðòîï-
ëåþ і ì(è,å)äàìè (Â. Ãðіí÷àê). 4. Ïðèòóëèëèñü æóðàâëі äî áіëîêîðîї
á(è,å)ðåçè òà é êóðëè÷óòü ùîñü òèõî-òèõî (Â. Ñóõîìëèíñüêèé). 
5. Çіðâà íîї êâіòêè âîäà íå ëіêóє à ïðîäîâæóє її ìóêè (Іðèíà Âіëüäå). 
6. Ìàòè äàëà íàì і ñîíöå і äîëþ (Â. Êðèùåíêî). 

ІІ. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі (як чле-
ни речення). 

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

484 Розподілити речення з однорідними членами. Виконайте завдання за
QR-кодом або за посиланням.

https://cutt.ly/dYkBWXB

44. Узагальнювальне слово в реченнях з однорідними членами
ПРИГАДАЙМО. Що таке лексичне значення слова?
485 А. Прочитайте речення, у яких виділено узагальнювальні слова. Знайдіть одно-
рідні члени речення.

Äàðèíêà íàéáіëüøå ëþáèòü òàêі
êâіòè: ðîìàøêè, òðîÿíäè, âîëîøêè.

Äåíèñ ëþáèòü ðіçíі ôðóêòè:
àïåëüñèíè, ÿáëóêà, ãðóøі.
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Б. З’ясуйте, чи об’єднує узагальнювальне слово своїм значенням однорідні члени ре-
чення.
В. Зробіть висновок про особливості узагальнювальних слів та їхню роль у мові.
Поняття про узагальнювальне слово 

Áіëÿ îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ ìîæå
áóòè óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî. Òàêå ñëîâî 
ñâîїì çíà÷åííÿì îá’єäíóє îäíîðіäíі ÷ëåíè  
ðå÷åííÿ.

Íàïðèêëàä: Âèêëàäà÷і íàâ÷àþòü ãðè 
íà ðіçíèõ іíñòðóìåíòàõ: ñêðèïöіð ö , ãіòàðіð , 
êëàðíåòіð , ñàêñîôîíіô .

Óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî é îäíîðіäíі ÷ëå-
íè ðå÷åííÿ âèêîíóþòü îäíàêîâó ñèíòàê-
ñè÷íó ðîëü.

Ó ðîëі óçàãàëüíþâàëüíèõ ñëіâ ìîæóòü áóòè:

 іìåííèêè Íàëîâèëè ðіçíîї ðèáè: êîðîïіâð ,
êàðàñіâð , ùóêùó . 

  çàéìåííèêè (âñå, âñі, íіõòî,
êîæåí, óñÿêèé òà іí.)

Íіõòî íå çàïіçíèâñÿ: íі äîðîñëіð , 
íі äіòè.

  ïðèñëіâíèêè (âñþäè, ñêðіçü,
çâіäóñіëü, çàâæäè òà іí.)

Âàçîíè áóëè ñêðіçü: ó êîðèäîðіó ð ð , 
ó êіìíàòàõó , íà êóõíіó .

Óçàãàëüíþâàëüíèì ìîæå áóòè і ñëîâîñïîëó÷åííÿ. Íàïðèêëàä: Äëÿ øêî-
ëè çàêóïèëè òåõíі÷íі çàñîáè: ïðèíòåð, íîóòáóê, ïðîєêòîð, ëàìіíàòîð.
Інтонація 

Â óñíîìó ìîâëåííі óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî âèìîâëÿєìî ç ïіäâèùå-
íîþ іíòîíàöієþ, ïіñëÿ íüîãî ðîáèìî ïàóçó é çíèæóєìî ãîëîñ.

Çâåðíіòü óâàãó!
Óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ìîæå áóòè âіääіëåíî âіä îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ

ðå÷åííÿ іíøèìè ñëîâàìè. Íàïðèêëàä: Ðіçíі ðîñëèíè âèñàäèëè â ïàð-
êó: äåðåâàð , êóùіóù , êâіòè.

486 І. Знайдіть у реченнях однорідні члени та узагальнювальні слова. У яких речен-
нях такі слова виражено іменниками, а в якому – прислівником? 

1. Ñìàðòãîäèííèê ìîæå âіäñòåæóâàòè òâîþ àêòèâíіñòü ïіä ÷àñ ðіç-
íèõ âèäіâ ñïîðòó: áіãó, ïëàâàííÿ, áîêñó, ôóòáîëó. 2. Â Óêðàїíі íàé-
áіëüøèìè çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ є òàêі ìіñòà: Êèїâ, Õàðêіâ, Îäåñà.
3. ß õî÷ó ïîáóâàòè ñêðіçü: і íà áåðåçі Àìàçîíêè, і â Єãèïòі, і â Êàð-
ïàòàõ. 4. Ðіçíі ïòàõè âіäëіòàþòü íà çèìіâëþ â òåïëі êðàї: ëàñòіâêè, 
ëåëåêè, øïàêè, äðîçäè.

ІІ. Зачитайте вголос речення з відповідною інтонацією. 

МУ
ЗИЧ

НІ   ІНСТРУМЕНТИ

486
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Розділові знаки
Óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ìîæå ñòîÿòè ïåðåä îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè 

ðå÷åííÿ àáî ïіñëÿ íèõ. Çàëåæíî âіä öüîãî ñòàâèìî òèðå àáî äâîêðàïêó.

ßêùî óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ñòîїòü 
ÏÅÐÅÄ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå-
÷åííÿ, òî ïåðåä íèìè ñòàâèìî 
ÄÂÎÊÐÀÏ ÊÓ

Ãàëÿâèíà ïîðîñëà ëіñîâèì çі-
ëëÿì: ïàïîðîòòþ, êîíâàëі-
єþ, äåðåâієì.
{{: ÀÀ, ÀÀ, ÀÀ

ßêùî óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ñòîїòü 
ÏІÑËß îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ,
òî ïіñëÿ íèõ ñòàâèìî ÒÈÐÅ

Ïàãîðáêè, òðàâè, êóùèêè – 
óñå îïîâèòî òóìàíîì.
ÀÀ, ÀÀ, ÀÀ – {{

Íà ñõåìàõ óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ïîçíà÷àєìî òàê: {{. 

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ

Äâîêðàïêà é òèðå â ðå÷åííÿõ ç îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè 
òà óçàãàëüíþâàëüíèìè ñëîâàìè

487 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому реченні біля виділених однорідних членів ста-
вимо тире, у другому – двокрапку, а в третьому не ставимо ні тире, ні двокрапки.

1. І ç ñàäó, і ç ëіñó – çâіäóñіëü ëèíóòü ïòàøèíі ãîëîñè (І. ßðìóëü-
ñüêà).

2. Äî âіíî÷êà âïëіòàþòü ðіçíі êâіòè: ðîìàøêè, âîëîøêè, íåçàáóä-
êè, ÷îðíîáðèâöі (Î. Êèðè÷åíêî).

3. ß ñïіøó äî çåìëі, äî çåëåíîãî äèâà, äî ñâîãî äæåðåëà, äî æèâîї
âîäè (Ï. Ïåðåáèéíіñ).

488 І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте вживання тире 
або двокрапки.

1. Ó íàøèõ ëіñàõ ðîñòóòü õâîéíі äåðåâà ÿëèíè ñîñíè êåäðè ñìåðåêè 
òèñ (Î. Øóøà). 2. Íіêîëè íå ïîâåðòàþòüñÿ íàçàä òðè ðå÷і ÷àñ ñëîâî
ìîæëèâіñòü (Àíãëіéñüêå ïðèñëіâ’ÿ(( ). 3. Âèøíі ó öâіòó æóðëèâà ðі÷êà 
é çàïàøíèé ëóã óñå öå ïîâ’ÿçàíî ç îáðàçîì ìàòåðі (І. Âèõîâàíåöü). 
4. Ïðîñèíàþñü ÿ і ÷óþ ïіñíþ çâіäóñіëü ç íåáà, ç ïîâіòðÿ, іç çåìëі 
(Î. Äîâãîï’ÿò). 5. Æèòî ïøåíèöÿ é îâåñ óñå ðàçîì ïîñïіëî é ïðèñî-
õëî (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).

ІІ. Підкресліть однорідні члени речення та узагальнювальні слова відповідно до їхньої 
синтаксичної ролі (як члени речення).
489 Уставте на місці пропусків наведені у рамці узагальнювальні слова. Розставте 
розділові знаки. 

óñå öå, ðàííіõ îâî÷àõ, ðіçíі òâîðè, êàíöòîâàðè
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1. Ïіäâèùåíèé âìіñò íіòðàòіâ ñïîñòåðіãàєìî â 
çåëåíіé öèáóëі, ðåäüöі, áóðÿêó.

2. Ìàãàçèí ïðîïîíóє  ðó÷êè, ìàðêåðè, 
ñòіêåðè, òåêè, áëîêíîòè.

3. Àáðèêîñ, ìàãíîëіþ, ïîìіäîðè, êàðòîïëþ
êîëèñü áóëî çàâåçåíî â Óêðàїíó. 

4. Ó 5 êëàñі âèâ÷àþòü  ìіôè, ëåãåíäè, 
êàçêè, îïîâіäàííÿ, âіðøі.

490 Складіть і запишіть речення за кожною схемою. Обґрунтуйте розділові знаки. 

1. {{: ÀÀ, ÀÀ, ÀÀ 3. {{: ÀÀ, ÀÀ òà ÀÀ

2. ÀÀ, ÀÀ, ÀÀ – {{ 4. ÀÀ, і ÀÀ, і ÀÀ – {{

491 І. Прочитайте текст (деякі розділові знаки пропущено). Що нового для себе ви
дізналися? 

ÌÓÇÅÉ ÌÎÄÅËÅÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ
Ïåðøèé â Óêðàїíі Ìóçåé ìîäåëåé òðàí-

ñïîðòó âіäêðèòî ó Âіííèöі. Ó íüîìó âè 
ìîæåòå ïîáà÷èòè ìіíіêîïії òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîáіâ àâòîìîáіëіâ, àâòîáóñіâ, ëіòàêіâ, òàíêіâ,
êîðàáëіâ і ïîòÿãіâ.

Çàñíîâíèê ìóçåþ Îëåêñàíäð Âäîâè÷åíêî 
çáèðàâ êîëåêöіþ áіëüøå 45 ðîêіâ. Åêñïîíà-
òè ïðèâîçèâ ç ðіçíèõ êðàїí ñâіòó Íіìå÷÷è-
íè, Іñïàíії, Іòàëії, ÑØÀ. ×àñòèíó ìîäåëåé 
ïîäàðóâàëè äðóçі òà çíàéîìі. À ïåðøèé ñâіé 
êîëåêöіéíèé àâòîìîáіëü Îëåêñàíäð êóïèâ ùå â äèòèíñòâі.

Ó Ìóçåї є íàâіòü ìîäåëі àâòіâîê іç âіäîìèõ êіíîôіëüìіâ «Íàçàä ó 
ìàéáóòíє», «Ôîðñàæ», «Áåòìåí» (Ç іíòåðíåò-äæåðåë). 

ІІ. Випишіть речення з узагальнювальними словами та розставте пропущені розділові
знаки.
ІІІ. Випишіть із тексту спільнокореневі слова до дієслів літати, тягти, дружити. По-
значте корені. 
492 Поспілкуйтеся. Розкажіть, які музеї ви відвідували, а в яких хотіли б побувати.
493 Виберіть розділовий знак, який можна поставити на місці пропуску в реченні. Для
кожного речення правильним є лише один розділовий знак. 

êîìà   äâîêðàïêà   òèðå

1. Ëóêè, ãîðè, ïèøíі ñàäè ____ óñå çåëåíå é ïðèíèøêëå (І. Íå÷óé-
Ëåâèöüêèé).

490 

491 

Ôðàãìåíò åêñïîçèöії 
Ìóçåþ ìîäåëåé òðàíñïîðòó

492 
493 
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2. Ñèíє âñå ___ îçåðà, ðі÷êà, â ñèíÿâі íàìîêëèé ëіñ (Â. Ìàëèøêî).

3. Íàä ñåëîì ___ íàä ïîëÿìè òà ãîðàìè ðîçìàõíóëà ñâîїìè êðèëü-
ìè çèìà (Þ. Ñòàíèíåöü).

494 З’ясуйте, який розділовий знак і де саме потрібно поставити, щоб змінився зміст
речення. Відповідь обґрунтуйте.

Äèêòàíò íàöіîíàëüíîї єäíîñòі çàïðîïîíóâàëè íàïèñàòè âñіì ó÷íÿì,
ñòóäåíòàì, ó÷èòåëÿì.

495 Перебудуйте речення так, щоб узагальнювальні слова були перед однорідними 
членами речення. Перебудовані речення запишіть, розставляючи пропущені розділові 
знаки. Чи залишиться тире?

1. І ðîäèíà і øêîëà і ìèñëèâöі – óñі ïîâèííі ïіêëóâàòèñÿ ïðî 
îõîðîíó íàøîї ÷àðіâíîї ïðèðîäè (Îñòàï Âèøíÿ). 2. Ðіäíі ìіñöÿ çíà-
éîìі õàòêè ñàäêè äîðіæêè – óñå òå ìèãîòèòü â î÷àõ, ó ãîëîâі äóìêè 
áóäèòü... (Ïàíàñ Ìèðíèé). 3. І íà ñòîëі і íà ïîëèöÿõ – ñêðіçü áóëè 
ïàïåðè (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 4. Êàðі î÷і ÷îðíі áðîâè – óñå â íåї ñìі-
єòüñÿ (Ï. Êóëіø).

496 Прочитайте речення. Знайдіть у них змістові помилки. Поясніть суть допущених
помилок. Зачитайте виправлені речення.

1. Òàòî ïîìèâ âåñü ïîñóä, òàðіëêè, ÷àøêè, âèäåëêè. 2. Íà ïåðîíі
âîêçàëó áóëè æіíêè, ÷îëîâіêè, äіâ÷àòêà òà õëîï÷èêè, äіòè. 3. Ó ñàäó
ðîñòóòü ðіçíі äåðåâà: âèøíі, òðîÿíäè, ãîðіõè. 4. Íà óðîêàõ ìè ÷èòàëè 
òâîðè ïîåòіâ і ïèñüìåííèêіâ. 5. Ó çîîïàðêó ìè íå ïîáà÷èëè áàãàòüîõ
òâàðèí і áåãåìîòіâ. 6. Íàâåñíі çàçåëåíіëè ïîëÿ, ëóêè, ãàї òà öèáóëÿ. 
7. Іøëè òî äîù, òî ñíіã, òî ñîáàêà.

СИТУАЦІЯ.

498 Складіть висловлення (4–6 речень) на одну з поданих тем із використанням уза-
гальнювальних слів та однорідних членів речення.

Òåìè: «Êâіòè â ñàäó», «Ìіé óëþáëåíèé âèä ñïîðòó», «Ùî ìè ïî-
áà÷èëè â ëіñі», «Ìîÿ óëþáëåíà âіäåîãðà».

494 

495 

496 

497 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що, на жаль, застудився хтось із ваших знайомих. Вам із кимось із 
дорослих потрібно купити медикаменти за рецептом лікарки. Складіть два речення,
за допомогою яких ви могли б звернутися до аптекарки, використавши узагальню-
вальне слово та назви деяких ліків як однорідні члени речення.

 ñèðîï âіä êàøëþ
 ïðîòèâіðóñíі çàñîáè
 âіòàìіí Ñ
 àåðîçîëü
 êðàïëі â íіñ
 çàñіá âіä íåæèòþ
 ðîç÷èí äëÿ іíãàëÿöіé

497 

498 
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499 І. Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Підкресліть узагальню-
вальні слова як члени речення.

1. Âñі êîëüîðè ÿ äóøåþ ïðèéìó áіëі ðîæåâі áëàêèòíі ÷åðâîíі (Ì. Áî-
ðîâêî). 2. Ñòåæêà îçåðî ñòіæîê âñå ó ïàäîëèñòі (Â. Ñêîìàðîâñüêèé).
3. Äіòè êèíóëèñÿ îäèí ïåðåä îäíèì ðâàòè ÷óäîâі êâіòè ðîæåâі ãâîç-
äè÷êè ëіëîâі äçâіíî÷êè (Í. Êîáðèíñüêà). 4. Çåìëÿ і âîäà і ïîâіòðÿ óñå
ïîñíóëî (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 5. Óñìіõíèñÿ âñіì íàâêîëî íåáó ñîíöþ
êâіòàì ëþäÿì (À. Êîñòåöüêèé(( ).

ІІ. Визначте у виділених словах дзвінкі приголосні.
500 Виконайте тестові завдання до теми «Однорідні члени речення»
(перейшовши за QR-кодом, спочатку натисніть кнопку «Тестування»).

45. Звертання
ПРИГАДАЙМО. Коли використовуємо іменник у формі кличного відмінка?
501 А. Визначте, до кого звертаються в кожному реченні.

1. Øàíîâíі ïàñàæèðè, íå çàáóâàéòå ñâîїõ ðå÷åé.
2. Ïðèñÿäüòå, áóäü ëàñêà, áàáóñþ. 
3. Îëåêñіþ, íàñòóïíà çóïèíêà íàøà? 

Б. З одного чи з кількох слів складаються виділені звертання? Чи є в складі звертань
іменник?
В. Зробіть висновок про особливості звертання та його роль у мовленні.
Поняття звертання

Çâåðòàííÿ – öå ñëîâî àáî ñïîëó÷åííÿ ñëіâ, ùî íàçèâàє òîãî, äî êîãî 
çâåðòàþòüñÿ. Íàïðèêëàä: 1. Ñåðãіþ, âіçüìè ÿáëóêî. 2. Ñåñòðè÷êî, 
ïіäі éäè äî âіêíà.

Çâåðòàííÿ âèðàæàєìî іìåííèêîì ó ôîðìі êëè÷íîãî âіäìіíêà. Áіëÿ
öüîãî іìåííèêà ìîæóòü áóòè òàêîæ ïðèêìåòíèêè ÷è çàéìåííèêè ìіé, 
íàø. Íàïðèêëàä: 1. Ëþáèé äіäóñþ, âіòàþ òåáå! 2. Ìîÿ äîíå÷êî, 
âіòà þ çі ñâÿòîì!

Âèäè çâåðòàíü çà áóäîâîþ

Íåïîøèðåíі
(âèðàæåíі îäíèì ñëîâîì)

Óêðàїíî! Ñëàâñÿ íèâàìè,
ñëàâñÿ ðіäíèìè ëþäüìè!

(Ò. Ìàñåíêî)

Ïîøèðåíі
(âèðàæåíі êіëüêîìà ñëîâàìè)

Ðіäíà Óêðàїíî, 
òè ìåíå äî ñåðöÿ ïðèãîðíè!

(Ï. Ïåðåáèéíіñ)

Çâåðòàííÿ íå є ÷ëåíîì ðå÷åííÿ.

499 
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Інтонація та розділові знаки
Â óñíîìó ìîâëåííі çâåðòàííÿ âèäіëÿєìî ïàóçàìè.
Íà ïèñüìі çâåðòàííÿ âèäіëÿєìî êîìàìè. Çâåðòàííÿ, ÿêå ñòîїòü ó ñå-

ðåäèíі ðå÷åííÿ, âèäіëÿєìî êîìàìè ç îáîõ áîêіâ. Íàïðèêëàä: 1. Ìàìî, 
ÿ äîïîìîæó òîáі ïðèãîòóâàòè îáіä. 2. ß äîïîìîæó òîáі, ìàìî, ïðè-
ãîòóâàòè îáіä.

Ïіñëÿ çâåðòàííÿ, ÿêå âèìîâëÿєìî ç îêëè÷íîþ іíòîíàöієþ, ñòàâèìî 
çíàê îêëèêó, à íàñòóïíå ñëîâî ïèøåìî ç âåëèêîї áóêâè. Íàïðèêëàä: 
Äіòè! Çàâòðà çóñòðі÷àєìîñÿ áіëÿ øêîëè.

Çâåðíіòü óâàãó!
Çàéìåííèêè òè, âè íå áóâàþòü çâåðòàííÿìè é äî ñêëàäó ïîøè-

ðåíèõ çâåðòàíü íå âõîäÿòü. Íàïðèêëàä: ×åðåç óñå ìîє æèòòÿ òè, 
Äíіïðå, ïðîòіêàєø (Ì. Ëóêіâ). Òóò çâåðòàííÿ – Äíіïðå.

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ

Êîìà òà çíàê îêëèêó â ðå÷åííі çі çâåðòàííÿì

502 І. Знайдіть у тексті звертання. Поширеними чи непоширеними вони є? Обґрун-
туйте пунктограму «Кома та знак оклику в реченні зі звертанням».

ßêå ÷óäîâå òâîє âîëîãå ïîâіòðÿ, áåðåçíåâà íî÷å! Íåíà÷å çäîðîâ’ÿ 
ëëєòüñÿ â ãðóäè, î÷èùàє ðîçáóõëó ãîëîâó îä íåñòåðïíîãî áîëþ і ñïå-
êè. ßêà ÷óäîäіéíà òè, âîäî ñòóäåíà! Íіêîëè â æèòòі òè íå áóëà òàêîþ 
äîáðîþ і æèâóùîþ (Ì. Ñòåëüìàõ).

ІІ. Прочитайте текст уголос, дотримуючися правильної інтонації.
503 І. Спишіть речення, виділяючи звертання розділовими знаками. Чи є звертання-
ми виділені слова? Чому?

1. Ñêàæè æ ìåíі Äíіïðå ÿêі âіòðîâії âñå êëè÷óòü òåáå êðіçü ñòåïè 
і ãàї!.. (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé). 2. Òè æ äèâèñÿ Òàðàñèêó íå áіãàé âіä
äіäà (Î. Іâàíåíêî). 3. Íå ïëà÷òå ìàìî íå òðåáà, і âè íå æóðіòüñÿ òàòó 
(À. Ìàëèøêî(( ). 4. Íå ñòåëèñü òóìàíå íå øóìіòü òîïîëі (Â. Ñîñþðà).
5. Ðîçïðÿãàéòå õëîïöі êîíі òà ëÿãàéòå ñïî÷èâàòü (Íàð. òâîð÷іñòü). 
6. Êîðàáëі Øèêóéòåñü äî ïîõîäó! (Â. Ñèìîíåíêî).

ІІ. Визначте вид речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні).
ІІІ. Підкресліть члени речення в останньому реченні.
504 Оберіть два речення, у яких на місці пропуску потрібно поставити кому.

1. Ïðèðîäî __ ÿ â ïîëîíі òâîãî íåçâè÷àéíîãî çèìîâîãî ïåéçàæó 
(Â. Øåâ÷óê).

2. Ñêіëüêè òàєìíèöü òè ïðèõîâóєø ó ñîáі __ ëþäèíî (À. Êîâàëü(( ).
3. Ïî÷èíàєòüñÿ ïîõìóðà __ îñіíü, àëå ïîãîäà ñòîїòü ùå òåïëà 

(Î. Âàñèëüêіâñüêèé).

502 
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505 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть, що ви зустрілися зі своїм однокласником (однокласницею) 
після канікул. Складіть разом і розіграйте за особами діалог на тему «Зустріч після
канікул». Використайте в діалозі щонайменше два звертання.
506 Складіть і запишіть текст привітання (4–6 речень) з нагоди Дня матері або
Дня захис ників і захисниць України. Використайте в тексті два звертання. За потреби
скористайтеся довідкою. 

Äîâіäêà. Ìàìî, äîðîãà ìàòóñþ, ðіäíà íåíå, ëþáà ìîÿ; øàíîâíі 
óêðàїíöі, çàõèñíèêè òà çàõèñíèöі Óêðàїíè, ìóæíі îõîðîíöі, íàøі
âîїí è, äîðîãі ñïіââіò÷èçíèêè òà ñïіââіò÷èçíèöі, âîїíè-çàõèñíèêè, äî-
ðîãі êðàÿíè.

507 І. Перебудуйте речення, замінюючи підмети звертаннями. Запишіть, підкресліть
граматичні основи.

Çðàçîê. Óêðàїíöіð ö  çìàëå÷êó âèâ÷àþòü ðіäíó ìîâó. – Óêðàїíöі, çìà-
ëå÷êó âèâ÷àéòå ðіäíó ìîâó.

1. Äåíèñ äîïîìàãàє ñâîїé áàáóñі. 2. Âіòåð ðîçãàíÿє õìàðè. 3. Îëüãà
Ïàâëіâíà ïіäіéøëà áëèæ÷å. 4. Ìóçèêà ðіäíîãî êðàþ ëåòèòü õâèëÿìè
Äíіïðà.

ІІ. Порівняйте подані й перебудовані речення за такими ознаками: 1) вид за метою
висловлювання; 2) склад граматичної основи; 3) розділові знаки.
508 І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте пунктограми.

1. Ñëóõàé Ëіëі ÿ ïðî÷èòàþ òîáі âіðøі... Õî÷åø? (Í. Áі÷óÿ). 2. Ïðè-
âіò òîáі çåëåíèé ñàäó! (Îëåêñàíäð Îëåñü). 3. Ðіäíà çåìëå ìîÿ òè äàєø
ìåíі ñîíöå і êâіòè (Ä. Ëóöåíêî(( ). 4. Ãîðíóñü äî òåáå Óêðàїíî (Ì. Áà-
êàé). 5. Ïîíåñè ìåíå íà êðèëàõ ðàäîñòå ìîÿ (Â. Ñèìîíåíêî). 6. Ñïà-
ñèáі çåìëå çà òâîї ùåäðîòè! (Ë. Êîñòåíêî).

ІІ. Складіть і запишіть спонукальне речення з поширеним звертанням.
509 Спишіть подані речення, ускладнюючи їх наведеними звертаннями. Кожне звер-
тання можна використати лише один раз. Розставте розділові знаки.

øàíîâíі ìåøêàíöі // äіòè é äîðîñëі // ìàìî 
øàíîâíі ïîêóïöі // ïàñàæèðè // âîäії

1. Ïîïåðåäó íåáåçïå÷íà äіëÿíêà øëÿõó. 2. Ïîêàæè ìåíі, ÿê ïðà-
âèëüíî íàäñèëàòè ôîòî. 3. Áåðåæіòü ëіñîâі íàñàäæåííÿ âіä ïîæåæ!
4. Ïðîõîäüòå øâèäøå äî âàãîíіâ. 5. Äîòðèìóéòåñÿ ÷èñòîòè áіëÿ ñâîїõ
áóäèíêіâ. 6. Ìàãàçèí çà÷èíÿєìî ÷åðåç òðèäöÿòü õâèëèí. 

510 Виконайте завдання одного з варіантів.
ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть три речення, у яких ви запитуєте про що-небудь зна-
йомих, повідомляєте про що-небудь або спонукаєте до виконання певної дії. Вико-
ристайте звертання і слова ввічливості.

505 
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ВАРІАНТ Б.В  Складіть і запишіть текст повідомлення для бабусі або дідуся (вони жи-
вуть в іншому місті) про те, що ваша молодша сестра їде до них на канікули. Викорис-
тайте звертання і слова ввічливості.

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

511 Визначити звертання в реченнях. Виконайте завдання за QR-кодом 
або за посиланням.

 https://cutt.ly/LYkBOLc

46. Найбільш уживані вставні слова та сполучення слів
512 А. Прочитайте виразно вголос речення, у яких виділено вставні слова. Які розді-
лові знаки використано?

1. Çäàєòüñÿ, ìèíóëîãî òèæíÿ ñòàëî õîëîäíіøå. 2. Ñêîðî, ìàáóòü, 
áóäóòü ñèëüíі ñíіãîïàäè.

Б. Прочитайте речення без виділених слів. Що втратили речення від цього?
В. Зробіть висновок про роль вставних слів у мовленні та про те, як їх виділяють в 
усному мовленні й на письмі. 
Поняття про вставні слова 

Âñòàâíèìè íàçèâàþòü ñëîâà (ñïîëó÷åííÿ ñëіâ), çà äîïîìîãîþ ÿêèõ 
âèðàæàþòü ñòàâëåííÿ ìîâöÿ äî âèñëîâëåíîãî. Íàïðèêëàä: 1. Äіòè,
áåçïåðå÷íî, ëþáëÿòü ìîðîçèâî. 2. Íà æàëü, çóñòðі÷ ñêàñóâàëè.

Íàéóæèâàíіøі âñòàâíі ñëîâà (ñïîëó÷åííÿ ñëіâ)

Ãðóïè Ïðèêëàäè
Âèðàæàþòü óïåâíåíіñòü,
íåâïåâíåíіñòü

çâè÷àéíî, áåçóìîâíî, áåçïåðå÷íî,
ùîïðàâäà, çäàєòüñÿ, ìàáóòü, ìîæå,
ìîæëèâî, î÷åâèäíî

Âèðàæàþòü ðіçíі ïî÷óòòÿ
(ðàäіñòü, æàëü, òðèâîãó,
çäèâóâàííÿ òîùî)

íà ùàñòÿ, íà ðàäіñòü, íà æàëü,
ÿê íà áіäó, ÿê íàâìèñíå, íà äèâî

Óêàçóþòü íà äæåðåëî 
ïîâіäîìëåííÿ

íà ìîþ äóìêó, ïî-ìîєìó, ïî-òâîєìó

Óêàçóþòü íà çâ’ÿçîê äóìîê îòæå, òàêèì ÷èíîì, äî ðå÷і,
íàïðèêëàä

Âñòàâíі ñëîâà (ñïîëó÷åííÿ ñëіâ) íå є ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ, äî íèõ íå 
ìîæíà ïîñòàâèòè ïèòàííÿ.

Інтонація та розділові знаки
Â óñíîìó ìîâëåííі ïåðåä âñòàâíèìè ñëîâàìè é ïіñëÿ íèõ ðîáèìî 

íåâåëèêó ïàóçó, à ñàìі ñëîâà ÷èòàєìî òðîõè øâèäøå é áіëüø íèçüêèì 
ãîëîñîì.

511
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Íà ïèñüìі âñòàâíі ñëîâà çàâæäè âèäіëÿєìî êîìàìè. Íàïðèêëàä: 
1. Êðіçü öі êóùі, çäàєòüñÿ, íіõòî íå ïðîáåðåòüñÿ (Í. Çàáіëà). 2. Ìîæ-
ëèâî, áóäå âіõîëà, çàìåòè âêðèþòü ïóòü (Ñ. Ïóøèê).

Çâåðíіòü óâàãó!
Ñëîâà íàâіòü, ìàéæå, óñå-òàêè, ìîâáè, íà÷åáòî, íіáè, îñîáëèâî

âñòàâíèìè íå áóâàþòü.

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ

Êîìà â ðå÷åííÿõ çі âñòàâíèìè ñëîâàìè (ñïîëó÷åííÿìè ñëіâ)

513 І. Прочитайте виразно речення вголос. Доведіть, що виділені слова (сполучення
слів) вставні. 

1. Äèâëþñü íà çîðі îïіâíî÷і. Íà æàëü, âîíè òàêîæ íå âі÷íі (Ì. Ëó-
êіâ). 2. Íå çíàéòè, ìàáóòü, íà çåìíіé êóëі ëþäåé, ÿêèõ áè íå ÷àðóâà-
ëà ñâіòëà ìóçèêà êâіòіâ (Ñ. Ïðèõîäüêî). 3. Äî ðå÷і, ìîæó ïіäêàçàòè,
äå çàðàç äіñòàòè ïðåêðàñíèõ ñòèãëèõ ÷åðåøåíü (Ì. Ïàâëåíêî). 4. Öå,
ìîæå, íàâіòü і íå âіðøі, à êâіòè, êèíóòі òîáі (Ë. Êîñòåíêî). 

ІІ. З’ясуйте, що виражає або на що вказує кожне вставне слово (сполучення слів).
514 І. Спишіть речення, виділяючи розділовими знаками вставні слова (сполучення
слів).

1. Íà ùàñòÿ òèõèé âå÷іð éäå (Á. Ëåïêèé). 2. Ìîæëèâî âäîìà äî-
ùèê íå âùóõàє (Ä. Ëóöåíêî(( ). 3. Ëіòî áàáèíå âãîðі, îòæå îñіíü íà ïîðі
(Î. Ïàðõîìåíêî). 4. Öÿ áàéêà âàì â ïðèãîäі ìîæå ñòàíå (Ë. Ãëіáîâ).
5. Íà æàëü òâàðèí äåÿêèõ âèäіâ çàëèøèëîñÿ ìàëî (Іç æóðíàëó).

ІІ. Поясніть значення виділеного сполучення слів.
515 І. Складіть текст з поданих речень і вставних слів. Речення і вставні слова мож-
на розміщувати так, як це, на вашу думку, буде найкраще. 

À Ó Êèєâі є ìіñöå äëÿ íåéìîâіðíèõ ïðèãîä – Ìóçåé
íàóêè.

áåçóìîâíî

íàïðèêëàä

ìàáóòü

îòæå

Á Çà äîïîìîãîþ іíòåðàêòèâíîї ïіñî÷íèöі ìîæíà ïîáó-
äóâàòè âóëêàí ÷è âðÿòóâàòè ìіñòî âіä çàòîïëåííÿ.

Â Íіõòî íå îìèíàє âåëîñèïåäіâ іç êâàäðàòíèìè êîëå-
ñàìè, íà ÿêèõ íåâàæêî їçäèòè ïî ñïåöіàëüíіé êðè-
âіé äîðіæöі.

Ã ßêùî âè ìðієòå ïðî ñïðàâæíі äîñëіäæåííÿ, òî Ìó-
çåé íàóêè ÷åêàє íà âàñ.

Ä Îäèí іç íàéóëþáëåíіøèõ åêñïîíàòіâ – çàãàðòîâàíå
ñêëî, ÿêå ãîñòі íàìàãàþòüñÿ ðîçáèòè âåëè÷åçíèì
ìàÿòíèêîì.
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ІІ. Уявіть, що ваш текст про Музей науки опублікували в журналі. Яке значення мати-
ме для читачів наведена в тексті інформація? Чи спонукатиме вона до чогось?
516 Уявіть, що вас попросили висловити своє ставлення до прізвиськ, які учні та уче-
ниці дають одне одному. Якими вставними словами (сполученнями слів) ви виразите
впевненість у тому, про що будете говорити? А якими наголосите на тому, що вислов-
люєте саме свою точку зору? Складіть усно невеликий текст-відповідь (3–5 речень).
Треба розрізняти

Çàëåæíî âіä çìіñòó ðå÷åííÿ ñëîâà (ñïîëó÷åííÿ ñëіâ) ìîæå, çäàєòü-
ñÿ, íà ùàñòÿ, íà ðàäіñòü òà äåÿêі іíøі ìîæóòü áóòè àáî íå áóòè 
âñòàâíèìè. Ùîá ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ñëîâî є âñòàâíèì, ñïðîáóéòå âè-
ëó÷èòè éîãî ç ðå÷åííÿ. ßêùî ïðè öüîìó ðå÷åííÿ íå âòðàòèòü ïåðâèí-
íîãî çìіñòó, òî ñëîâî є âñòàâíèì. Ïîðіâíÿéìî:

Ðå÷åííÿ áåç âñòàâíîãî ñëîâà
(ñïîëó÷åííÿ ñëіâ)

Ðå÷åííÿ çі âñòàâíèì ñëîâîì
(ñïîëó÷åííÿì ñëіâ)

Ïîäàðóâàëè îáåðіã íà ùàñòÿ. Íà ùàñòÿ, äîùó ñüîãîäíі íå áóëî.

517 Складіть і запишіть по два речення зі словами може, здається так, щоб у першо-
му реченні слово було вставним, а в другому – членом речення.
518 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Хтось із вас має доповнити подані речення вставними словами
(сполученнями слів), які виражали б певне почуття, а хтось – вставними словами (спо-
лученнями слів), які виражали б упевненість або невпевненість. Утворені речення за-
пишіть, перевірте одне в одного виконання завдання.

1. Óñþ íі÷ іøîâ ñèëüíèé äîù.
2. Ñåðãіéêó âäàëîñÿ çíàéòè íà ïîäàðóíîê öіêàâó êíèæêó.
3. Àâòîáóñ çàòðèìóєòüñÿ ÷åðåç çàòîðè íà äîðîãàõ.

519 І. Прочитайте уривок з оповідання Надійки Гербіш. Які слова з тексту вам тра-
пилися вперше? Що вони означають?

Ìàáóòü, óñі êàâîìàíêè, à òèì ïà÷å øàíóâàëüíèöі ñîëîäêîї êàâè 
ç âåðøêàìè é òåðòèì øîêîëàäîì, ìðіþòü ïðî ñïðàâæíþ âіäåíñüêó 
êàâó. À ÿ, áåçóìîâíî, êàâîìàíêà. Ëþáëþ êàâó, і âåðøêè, і øîêîëàä, 
і єâðîïåéñüêі êàâ’ÿðíі. À ïðî Âіäåíü ìðіÿëà ç äèòèíñòâà (Í. Ãåðáіø). 
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ІІ. Знайдіть вставні слова. Що вони виражають? 
ІІІ. Розкажіть про свою дитячу мрію, використовуючи вставні слова та однорідні члени
речення.
520 Виконайте завдання одного з варіантів. 
ВАРІАНТ А. Напишіть для вебсайту або газети вашого навчального закладу повідо-
млення (6–10 речень) про цікавий випадок із життя класу з використанням вставних
слів (сполучень слів).
ВАРІАНТ Б. На основі таблиці «Найуживаніші вставні слова (сполучення слів)» під-
готуйте усну розповідь про вставні слова (сполучення слів). Складіть усно речення з
одним вставним словом (сполученням слів) кожної групи. 
521 Виконайте тестові завдання до тем «Звертання» і «Вставні слова та 
сполучення слів» (перейшовши за QR-кодом, спочатку натисніть кнопку 
«Тестування»).

Äîäàòêîâі çàâäàííÿ

522 Установити відповідність між частинами тверджень. Виконайте за-
вдання за QR-кодом або за посиланням.

https://cutt.ly/YYkBH7b
523 Розподілити речення із вставними словами й без таких слів. Вико-
найте завдання за QR-кодом або за посиланням.

https://cutt.ly/gYkBZP0

Ñèíòàêñè÷íèé ðîçáіð ïðîñòîãî ðå÷åííÿ

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó
1. Âèçíà÷èòè âèä ðå÷åííÿ çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ (ðîçïîâіäíå,

ïèòàëüíå, ñïîíóêàëüíå).
2. Âèçíà÷èòè âèä ðå÷åííÿ çà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì (îêëè÷íå,

íåîêëè÷íå).
3. Óêàçàòè, ùî ðå÷åííÿ ïðîñòå.
4. Âèçíà÷èòè ãðàìàòè÷íó îñíîâó.
5. Âèçíà÷èòè äðóãîðÿäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ (ÿêùî є).

Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó

ß ñëóõàþ ìåëîäіþ îñіííþ (Â. Ñîñþðà).
Ðå÷åííÿ ðîçïîâіäíå, íåîêëè÷íå, ïðîñòå. Ãðàìàòè÷íà îñíîâà ñêëà-

äàєòüñÿ ç ïіäìåòà ÿ òà ïðèñóäêà ñëóõàþ. Ç äðóãîðÿäíèõ ÷ëåíіâ ðå-
÷åííÿ є äîäàòîê ìåëîäіþ òà îçíà÷åííÿ îñіííþ.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó

ß ñëóõàþó ìåëîäіþ îñіííþ (Â. Ñîñþðà).

Ðîçïîâ., íåîêë., ïðîñòå.
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524 І. Виконайте усно синтаксичний розбір поданих речень. Розбір двох із них (на 
вибір) запишіть.

1. Ìè ïîëþáèëè і ãîìіí âóëèöі, і òèøó Äíіïðà, і õàùі ëіñó (Â. Іâà-
íåíêî). 2. Âå÷іð âèñèïàâ çîðі íà ÷îðíþùîãî íåáà ÷îëî (Â. Ãóæâà). 
3. Áåç óïèíó, áåç óòîìè, â áóðі, â ãðîìі, â ëüîäîëàìі, ç-ïіä çèìîâîї 
êîðè ìіöíî âèðâàâñü Äíіïð ñòàðèé! (Ã. ×óïðèíêà). 4. Ñïëÿòü і ëî-
øàòà, і ìàëüâè, і êîðîâè, і áäæîëè, і îñè (Ë. Êîñòåíêî). 5. Óñå ìåíå
òіøèòü: ëіñè і ñàäêè, îçåðà, ðі÷êè, ãëèáîêі ñòàâêè (Î. Âàñèëåíêî). 

ІІ. Поясніть уживання розділових знаків у реченнях.
ІІІ. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією.

47. Складне речення
ПРИГАДАЙМО. Із чого складається граматична основа?
525 А. Зіставте зміст поданих речень. Скільки виконавців дії в реченні першої ко-
лонки? А другої?

Ïðîñòå ðå÷åííÿ Ñêëàäíå ðå÷åííÿ
Ôóòáîëіñò çàáèâ ì’ÿ÷
ó âîðîòà ñóïåðíèêіâ.

Ôóòáîëіñò çàáèâ ì’ÿ÷
ó âîðîòà ñóïåðíèêіâ, àëå
ñóääÿ íå çàðàõóâàâ ãîëà.

Б. Знайдіть граматичні основи та визначте їхню кількість у кожному реченні.
В. Зробіть висновок, чим прості речення відрізняються від складних.
Поняття складного речення

Ñêëàäíèì íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ÿêå ìàє äâі àáî áіëüøå ãðàìàòè÷íèõ 
îñíîâ. Íàïðèêëàä:

Ñèíіє ëàñêàâåє íåáî, і çíîâ êóðëè÷óòü æóðàâëі.

 1-øà ÷àñòèíà       2-ãà ÷àñòèíà

Зв’язок частин
×àñòèíè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ ïîäіáíі äî ïðîñòèõ ðå÷åíü. Öі ÷àñòèíè

ìîæíà ïîєäíàòè ðіçíèìè âèäàìè çâ’ÿçêó.

Âèäè çâ’ÿçêó ÷àñòèí ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ

áåçñïîëó÷íèêîâèé
(çà äîïîìîãîþ òіëüêè іíòîíàöії,  

áåç ñïîëó÷íèêіâ)

ñïîëó÷íèêîâèé
(çà äîïîìîãîþ ñïîëó÷íèêіâ

÷è ñïîëó÷íèõ ñëіâ òà іíòîíàöії)

Íà ãíіçäà ïîâåðíóëèñÿð ó ëåëåêè, 
ïòàõіâ çіãðіëàð  ðіäíà ñòîðîíàð
(Ä. Ëóöåíêî).

Âåñíà çóïèíèëàñüó  íàä êðó÷åþ,
і ïëà÷óòüó îñòàííі ñíіãè
(Ë. Çàâіùàíà).
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Íàéóæèâàíіøі ñïîëó÷íèêè òà ñïîëó÷íі ñëîâà
і, é, òà, ÷è, àáî, à, àëå, ùîá, ÿêáè, áî, ìîâ, ÿê, 
íà÷å, òîìó ùî, ùî, õòî, ÿêèé, êîëè, äå òà іí.

Інтонація
Ìіæ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ â óñíîìó ìîâëåííі ðîáèìî íå-

âåëèêó ïàóçó. Ó êіíöі êîæíîї ÷àñòèíè, êðіì îñòàííüîї, ãîëîñ ïіäâè-
ùóєìî. Ó êіíöі ðå÷åííÿ ãîëîñ ïîíèæóєìî. Íàïðèêëàä:

Íå ìàє ñïî÷èíêó ðіêà, áî òå÷іÿ ðі÷êè ñòðіìêà (Î. Øóãàé).

526 І. Доведіть, що подані речення є складними. Прочитайте вголос два речення (на
вибір), дотримуючись відповідної інтонації. 

1. Ùå òðèìàëèñü ïî ñàäêàõ ïіçíі ñëèâè, ÿê
ðàïòîâî ïіøîâ ñíіã (Є. Ãóöàëî). 2. Øåëåñòèòü
ïîæîâêëà êóêóðóäçà, íіæèòüñÿ ïіä âåðåñíåâèì
ñîíöåì îçèìèíà (І. Öþïà). 3. Ìàëó ïàâóòè-
íî÷êó âіòåð âіäíîñèòü, çà íåї ÷іïëÿєòüñÿ ñèâèé
áóð’ÿí (Ì. Ëóêіâ). 4. Òóìàí íàä ëóãîì êîëè-
õàâñÿ, êðè÷àëè ó ãàþ ñè÷і (Ì. Ëóêіâ).

ІІ. Випишіть речення із безсполучниковим зв’язком. Підкресліть граматичні основи.
527 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Хтось із вас має знайти й виписати складне речення з трьома
граматичними основами, а хтось – із чотирма. Підкресліть члени речення у виписаних 
реченнях. Перевірте одне в одного виконання.

1. Âіëüíèé і ùàñëèâèé ñòåï ðîçëіãñÿ äîâêðóã, à âèñîêî â íåáі ëіòàє
ñàìîòíіé øóëіêà (Є. Ãóöàëî). 2. Äîñòèãàþòü ÿáëóêà ðàíåòè*, ðàííÿ îñіíü
ëèñòÿ çîëîòèòü, ãàðíèé õëîïåöü ç іíøîї ïëàíåòè, ìîæå, çàâòðà â ãîñòі
ïðèëåòèòü (Ë. Êîñòåíêî). 3. Âіòåð ç ìîðÿ ìîðå ðîçãîéäàâ, õâèëÿìè çäі-
éíÿëèñÿ ïðîñòîðè (Ì. Ëóêіâ). 4. Ñòðóìîê äçþð÷èòü, ðîñà áëèùèòü, і 
âîãíèùå ïàëàє, і ëіñ ãіëêàìè âåðõîâіòü ó íåáåñàõ âèòàє (Ì. Ëóêіâ).
_________

* Ðàíåò – ñîðò ÿáëóê.

528 І. Поєднайте частини складних речень з правої та лівої колонок так, щоб утвори-
лися прислів’я. Запишіть утворені прислів’я. Усно поясніть, як ви їх розумієте.

Õòî â ÷åòâåð ñêà÷å, …
Òàì ïðàâäà ìîâ÷èòü, äå …
Ñèíèöÿ øêîäó ðîáèòü, à …
Âåðáà âîäîþ æèâå, …
Ïіøîâ áè â ãîñòі, àëå …
Ãîðà ç ãîðîþ íå çіéäåòüñÿ, à …

… ÷îëîâіê іç ÷îëîâіêîì ñõîäÿòüñÿ.
… æóðàâëåâі ïåðåïàäàє.
… íіõòî íå çàïðîøóє.
… âåðáà âîäó і áåðåæå.
… ñèëà ïàíóє.
… òîé ó ï’ÿòíèöþ ïëà÷å.

ІІ. Підкресліть граматичні основи в перших двох реченнях.

526 

Ñêëàäíі ðå÷åííÿ

527 

528 
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529 І. Прочитайте текст. Що нового для себе ви дізналися? Чи актуальною є наведе-
на інформація?

ÂÑÒÈÃÍÓÒÈ ÇÀ ÏÐÎÃÐÅÑÎÌ
Òåõíі÷íèé ïðîãðåñ ðóõàєòüñÿ òàê øâèäêî,

ùî ìè іíêîëè íå âñòèãàєìî çà íèì. Ñìàðò-
ôîíè, ïëàíøåòè, GPS-íàâіãàòîðè, äðîíè, 
ãіðîáîðäè – íåâіä’єìíі àòðèáóòè ñó÷àñíî-
ãî æèòòÿ. Ìàëþêè ñïðèéìàþòü їõ ëèøå ÿê 
іãðàøêó, äіòè ñòàðøîãî âіêó âèêîðèñòîâóþòü
ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ òà àêòèâíîãî âіäïî÷èíêó.

Ñìàðòáðàñëåò ñòåæèòü çà ñòàíîì îðãàíіç-
ìó ëþäèíè, âåáêàìåðà ïåðåäàє çîáðàæåííÿ
â ðåàëüíîìó ÷àñі, ïëàíøåò çáåðіãàє áåçëі÷
іíôîðìàöії. Äðîíè äîïîìàãàþòü íàóêîâöÿì,
âіéñüêîâèì, ïîæåæíèêàì, åêîëîãàì, òåëå-
æóðíàëіñòàì. Çà äîïîìîãîþ êâàäðîêîïòåðà
ìîæíà çíÿòè íåçàáóòíє âіäåî ñâîãî ìіñòà ÷è 

ñåëà ç âèñîòè ïòàøèíîãî ïîëüîòó.
Ãàäæåòè, áåçóìîâíî, ïîëåãøóþòü íàøå æèòòÿ, àëå ñó÷àñíі òåõíî-

ëîãії íå ïîâèííі ïåðåøêîäæàòè æèâîìó ñïіëêóâàííþ (Ç іíòåðíåò-
äæåðåë).

ІІ. Випишіть спочатку сполучникові складні речення, а потім – безсполучникові. Під-
кресліть граматичні основи.
530 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви думаєте, сучасні гаджети більше допомагають чи шкодять на-
вчанню? Обґрунтуйте свою відповідь.
531 І. Розгляньте діаграму. Чи відповідає загалом наведена інформація вашому роз-
поділу часу за добу?

Ðîçïîäіë ÷àñó ó÷íіâ òà ó÷åíèöü çà âèäàìè äіÿëüíîñòі çà äîáó

ІІ. На основі інформації, наведеної на діаграмі, та власного досвіду складіть усне ви-
словлення (3–5 речень) про розподіл часу учнів та учениць за добу. Використайте 
щонайменше одне складне речення. 

529

530

531

Сон

Навчання

Улюблені справи

Харчування

Активний відпочинок

Резерв часу
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532 І. Поєднайте частини складних речень одним із поданих у рамці сполучників.
Кожен сполучник можна використати лише один раз.

áî, ùîá, і, à, ùî

1. Ìîëîäåíüêîìó âіòðó çäàëîñÿ, ____ âñі õìàðè âіí ïðîæåíå (Ì. Äî-
ëåíãî). 2. Äëÿ òîãî є ìóõà íà ñâіòі, ____ ëåäàðі íå ñïàëè (Íàð. òâîð-
÷іñòü). 3. І õî÷ ñі÷åíü ñі÷å, ____ ìåíі çà ïëå÷åì æóðàâëі æóðàâëÿòü
(Á. Îëіéíèê). 4. Äóáè ãîéäàëèñü, ____ òðåìòіëè êëåíè (Ì. Âіíãðàíîâ-
ñüêèé). 5. Íå ïëþé ó êðèíèöþ, ____ ïðèéäåø ïî âîäèöþ (Íàð. òâîð-
÷іñòü).

ІІ. Підкресліть граматичні основи.

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

533 Розподілити загадки на групи (з однією граматичною основою та з 
двома). Виконайте завдання за QR-кодом або за посиланням.

https://cutt.ly/jYkBBex

48. Кома між частинами складного речення
ПРИГАДАЙМО. Коли між однорідними членами речення ставимо кому?
534 А. Прочитайте речення. Чи є кома між частинами складних речень? А між одно-
рідними членами?

Ñêëàäíі ðå÷åííÿ Ðå÷åííÿ ç îäíîðіäíèìè 
÷ëåíàìè

1. Íà ñòîâïàõ ãíіçäÿòüñÿ ëåëåêè,
і çåëåíіє íà ïîëÿõ îçèìèíà. 

1. Ìè âæå ïîñàäèëè
êàðòîïëþ і ïîñіÿëè áóðÿêè. 

2. Ñîíöå ïіäíÿëîñÿ íàä ïîëÿìè,
і âіòåð êîëèøå ìîëîäі ïàãіíöі
êóêóðóäçè.

2. Ôåðìåð ïåðåîðàâ ïîëå 
é ïîñіÿâ îçèìèíó.

Б. Що з’єднує сполучник і в кожному реченні (однорідні члени речення чи частини
складного речення)? 
В. Зробіть висновок, коли перед одиничним сполучником і ставимо кому, а коли коми
не ставимо.
Розділові знаки

Ìіæ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ ñòàâèìî êîìó. Íàïðèêëàä: 
1. Ïðèëèíóâ âіòåð, і â íі÷íіé õàòèíі âіí ïðî âåñíÿíó âîëþ çàñïіâàâ

(Ëåñÿ Óêðàїíêà).
2. Ìàòåðèíñüêå ñåðöå ãîðå çàêðèâà, ìàòåðèíñüêå ñåðöå ùàñòÿ íà-

âåðòà (Ì. Ãіðíèê).

532

533

534
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Çâåðíіòü óâàãó!

ÊÎÌÓ ïåðåä îäèíè÷íèì ñïîëó÷íèêîì
÷è, àáî, òà (ó çíà÷åííі і), і, é

ñòàâèìî 
ìіæ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî

ðå÷åííÿ

Çà áîðòîì ðåâіëî ìîðå,
і ïàðîïëàâ çäðèãàâñÿ 

âіä óäàðіâ õâèëü. 

íå ñòàâèìî 
ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè

ðå÷åííÿ

Øòîðì çáèâàâ ïàðîïëàâ 
іç êóðñó òà âіäíîñèâ

äî áåðåãà.

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ

Êîìà ìіæ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ

535 ЧОМУ ТАК? Прочитайте речення. Поясніть, чому в одних випадках перед сполучни-
ком і є кома, а в інших – коми немає. і

1. Âèøíі íà ïðè÷іëêó òåæ ñòîÿëè ÷îðíі, і íàä
íèìè ãóëè áäæîëè (Â. ×åìåðèñ). 2. Óìèòå ñîí-
öå ïåðåêèíóëî ñâîї çîëîòі êîñè íà ïîëÿ, і âîíè 
óêðèëèñÿ ïàõó÷îþ ïàðîþ (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. Îñü
âïåðіùèâ äîù і çàøóìіâ íàä ïîëÿìè, íàä ïàñіêîþ 
(Â. Ïðèõîäüêî). 4. Äîðîñëі ÷àéêè øèðÿëè íàä îçå-
ðîì і ÷àñ âіä ÷àñó ïðèíîñèëè ïòàøåíÿòàì ñìà÷íó 
ðèáó (Â. Äàíèëîâ).

536 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть й об-
ґрунтуйте пунктограму «Кома між частинами складного речення».

1. Ìіñÿöü â òðàâàõ ðîñÿíèõ êóïàâñÿ ïî ñòåïó ñâіòèëàñü êîâèëà 
(Á. Ìîçîëåâñüêèé). 2. Äæìåëÿìè ëіòàêè ñîáі ãóäóòü і äæìіëü äî íèõ 
ãóäå ñîáі ñïðîñîííÿ (І. Äðà÷). 3. Ïàïіðóñ áіëèé ëіã íà öіëèé ñâіò і 
ïèøåòüñÿ іñòîðіÿ çèìîâà (Ã. Äóäêà). 4. Ó÷åíі âèÿâèëè ùî â äàëåêî-
ìó ìèíóëîìó òåðèòîðіþ íàøîї êðàїíè ïîêðèâàâ ëіä (Ï. Êëóøàíöåâ). 
5. Øëÿõ ÷àñîì âіäõîäèâ âіä ðі÷êè àáî ðі÷êà îãèíàëà ïðèðîäíі ïàãîð-
áè çåìëі é âіäõîäèëà âіä øëÿõó (І. Ëå).

ІІ. Як з’єднано частини кожного складного речення?
ІІІ. Підкресліть члени речення у двох перших реченнях.
537 І. Утворіть з кожної пари простих речень одне складне й запишіть. Для зв’язку 
частин використайте запропоновані сполучники. Кожен сполучник можна використати 
лише один раз.

535 

536 

537 
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àëå, àáî, à, ùî, ÿêùî

Çðàçîê. Çі øõóíè ñïóñòèëè øëþïêó. Ìàòðîñè ïîïëèâëè äî áåðå-
ãà. – Çі øõóíè ñïóñòèëè øëþïêó, і ìàòðîñè ïîïëèâëè äî áåðåãà.

1. Ïàñàæèðè ïåðå÷åêàþòü íåãîäó â àåðîïîðòó. Їì çàïðîïîíóþòü ìіñ-
öÿ â ñóñіäíüîìó ãîòåëі. 2. Ñóäíî ãîòîâå áóëî çàëèøèòè ïîðò. Ìîðå
âåñü äåíü øòîðìèëî. 3. Ó ×åðêàñàõ іøîâ äîù. Íàä Ëüâîâîì ñâіòèëî
ñîíöå. 4. Ãåëіêîïòåð íå çìîæå çëåòіòè. Çðàíêó áóäå ñèëüíèé òóìàí.
5. Ìåòåîðîëîãè ïîïåðåäèëè àâіàäèñïåò÷åðіâ. Î÷іêóєòüñÿ çàìåòіëü.

ІІ. Обґрунтуйте вживання розділових знаків у записаних вами реченнях. 
538 Виконайте завдання одного з варіантів.
ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть три складних речення про історію вашого міста 
(села). Два з них мають бути із сполучниковим зв’язком.
ВАРІАНТ Б. Пригадайте й запишіть невелику розповідь (5–7 речень) про історію ва-
шого міста (села) чи про походження його назви. Використайте щонайменше два
складних речення.
539 Виконайте тестові завдання.
1. Кому перед сполучником і треба поставити в реченні

À  Òóò ìåíå ç äèòèíñòâà ïàì’ÿòàþòü і ñòðі÷àþòü ðàäî çåìëÿêè
(Ì. Ëóêіâ).

Á  Íà÷å â÷îðà áіãàâ ÿ äî øêîëè і ñàäèâ òі âèøåíüêè ìàëі (Â. Ñèìî-
íåíêî).

Â  Äіäóñü øèðîêî âіä÷èíÿє âîðîòà і ÿ âèїæäæàþ ç ïîäâіð’ÿ 
(Ì. Ñòåëüìàõ).

Ã Òèìêî âçÿâ êîñó і õîòіâ øàðêíóòè íåþ ïî òðàâі (Ã. Òþòþííèê).

2. Правильно розставлено розділові знаки в реченні
À  Çà ÷îâíîì áіãëè òåìíі áåðåãè, òèõî çіòõàëà, і îõêàëà âîäà

(Ì. Ñòåëüìàõ).
Á  Çèìà âäÿãëàñÿ â áіëèé êîæóøîê, і âèéøëà â ïàðê ñòåæêàìè

ïðîãóëÿòèñü (Î. Äîâãîï’ÿò).
Â  Âå÷іðíі ñóòіíêè íà çåìëþ ðàïòîì ñіëè, і çàñìóòèëè âîäó ãîëóáó

(Ñ. Æóêîâñüêèé).
Ã  Ìîðå ðÿõòіëî ñîíÿ÷íèìè çáëèñêàìè, і ãàðÿ÷å ïðîìіííÿ îáñóøó-

âàëî øêіðó (Ç. Ìåíçàòþê).

540 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть грама-
тичні основи.

1. Âіòè äåðåâ ëåãåíüêî òðåìòіëè і âіä öüîãî òðåïåòó çàéíÿëîñÿ і
íåáî і ñîíÿ÷íå ñÿéâî і òðàâè (Іðèíà Âіëüäå). 2. Áóëî ïіñëÿ äîùó і
ãðîìîâèöі ïëîäіâ ñîëîäêèõ â ïåëåíó çáåðåø é ñìàêóєø їõ, ñîëîäêèõ 
і äóõìÿíèõ à ÿáëóêà âèãóïóþòü â ñàäó... (Ã. Äóäêà).

ІІ. Знайдіть метафори. 

538 

539 

540 
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541 І. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки.
1. Îðêåñòð äîùó íàä Ìîðøèíîì çàìîâê і íîòè ëèñòÿì ñîõíóòü íà

áåðåçі (Ì. Áîðîâêî). 2. Óæå çîâñіì çàâåñíіëî óæå æàéâîðîíêè âè-
ñïіâóâàëè â ïîëі (Þ. Çáàíàöüêèé). 3. ß á íå ïîâіðèâ íіêîëè ùî õâè-
ëÿ ìîæå ïіäíÿòèñÿ òàê âèñîêî (Å. Ïî). 4. Óêðàїíöі, çàõèñòіì ñåáå
ùîáè ñâіò ââàæàâ íàñ óêðàїíöÿìè (À. Áîðòíÿê(( ). 5. Íà çåëåíіé òðàâі
áіëі ÷àéêè  ñèäÿòü áіëі ñâі÷і ãîðÿòü íà òàðåëÿõ ëàòàòü (Ä. Ïàâëè÷-((
êî). 6. Ìîðå ëþòóâàëî àëå ñèëà õâèëü ùå âіäñòàâàëà âіä ñèëè âіòðó
(Ì. Òðóáëàїíі).

ІІ. Перебудуйте усно перше речення на два простих.
ІІІ. Доберіть усно спільнокореневі прикметники до виділених слів. 

Ñèíòàêñè÷íèé ðîçáіð ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó
1. Âèçíà÷èòè âèä ðå÷åííÿ çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ (ðîçïîâіäíå,

ïèòàëüíå, ñïîíóêàëüíå).
2. Âèçíà÷èòè âèä ðå÷åííÿ çà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì (îêëè÷íå,

íåîêëè÷íå).
3. Óêàçàòè, ùî ðå÷åííÿ ñêëàäíå.
4. Óêàçàòè êіëüêіñòü ÷àñòèí, ùî âõîäÿòü ó ñêëàäíå ðå÷åííÿ.
5. Âèçíà÷èòè çâ’ÿçîê ìіæ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ (ñïîëó÷-

íèêîâèé, áåçñïîëó÷íèêîâèé).
6. Âèçíà÷èòè ÷ëåíè ðå÷åííÿ.

Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
Їé øåëåñòèòü ùîñü ÿáëóíÿ êðèñëàòà, íà âіòðі ÿñåí çà äâîðîì

ñêðèïèòü (Ñ. Æóêîâñüêèé).

Ðå÷åííÿ ðîçïîâіäíå, íåîêëè÷íå, ñêëàäíå, ìàє äâі ÷àñòèíè, çâ’ÿçîê
ìіæ ÷àñòèíàìè – áåçñïîëó÷íèêîâèé. Ó ïåðøіé ÷àñòèíі ãðàìàòè÷íà 
îñíîâà ñêëàäàєòüñÿ ç ïіäìåòà ÿáëóíÿ òà ïðèñóäêà ñëóõàþ; ç äðóãî-
ðÿäíèõ ÷ëåíіâ є äîäàòêè їé, ùîñü òà îçíà÷åííÿ êðèñëàòà. Ó äðóãіé
÷àñòèíі ãðàìàòè÷íà îñíîâà ñêëàäàєòüñÿ ç ïіäìåòà ÿñåí òà ïðèñóäêà
ñêðèïèòü; ç äðóãîðÿäíèõ ÷ëåíіâ є îáñòàâèíè íà âіòðі, çà äâîðîì.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó
Їé øåëåñòèòü ùîñüù ÿáëóíÿó êðèñëàòàð , íà âіòðіð ÿñåí

çà äâîðîìð ñêðèïèòüð  (Ñ. Æóêîâñüêèé).

Ðîçïîâ., íåîêë., ñêëàäíå, 2 ÷àñòèíè, áåçñïîëó÷í. çâ’ÿçîê.

542 І. Випишіть складні речення. Розставте пропущені розділові знаки та підкресліть 
граматичні основи. 

541

542
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1. Êðè÷àëè äåñü íàä Íіæèíîì ñè÷і і íåáî â ñàä îáòðóøóâàëî çîðі
(Á. Ìîçîëåâñüêèé). 2. Ïðèéøëà âåñíà øóìèòü Äåñíà òà õâèëі ðîçãà-
íÿє (Ì. Êîíîíåíêî). 3. Îñü íàëåòèòü âіòåð і ïî÷íå áåçæàëüíî çðèâàòè
îñіííþ êðàñó çàæóðåíîãî êëåíà (Î. Êîïèëåíêî). 4. Ìåíå âîäèëî â 
áåçâіñòè æèòòÿ òà ÿ âåðòàâñÿ íà ñâîї ïîðîãè (Ä. Ïàâëè÷êî(( ). 5. Ùîãë è 
ñîñíîâі ãîéäàþòü çèìîâі âіòðè і íåáî çàñíіæåíå âñå íàïèíàє âіòðèëà
(Ã. Äóäêà ).

ІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір двох виписаних складних ре-
чень (на вибір). 
543 Виконайте тестові завдання до теми «Складне речення» (перейшов-
ши за QR-кодом, спочатку натисніть кнопку «Тестування»). 

49. Речення з прямою мовою
544 А. Прочитайте речення, у кожному з яких виділено пряму мову. Інша частина
речення – слова автора.

1. Ó äàâíèíó ãîâîðèëè: «ßêùî íà õàòі çâèâ ãíіçäî ëåëåêà, òî â
ðîäèíі áóäå ëàä».

2. «À òåïåð áåðіìîñÿ äî äіëà», – âåñåëî çàïðîïîíóâàâ Ìàðê.

Б. Визначте, де в реченнях стоять слова автора (перед прямою мовою чи після неї).
В. На основі спостереження зробіть висновок про особливості будови речень із пря-
мою мовою.
Пряма мова та слова автора

Ïðÿìà ìîâà – öå òî÷íî âіäòâîðåíå âèñëîâëåííÿ ïåâíîї îñîáè, ïå-
ðåäàíå âіä її іìåíі. Ñëîâà, ùî âêàçóþòü, êîìó íàëåæèòü ïðÿìà ìîâà,
íàçèâàþòü ñëîâàìè àâòîðà. Âîíè ìîæóòü ñòîÿòè ïåðåä ïðÿìîþ ìîâîþ 
àáî ïіñëÿ íåї. Ïîðіâíÿéìî:

1. Ìàêñèì Ðèëüñüêèé ïèñàâ: «Óñі ñëîâà – ñïіâó÷і ñòðóíè, êîëè 
ïіä ìàéñòðîâèì ñìè÷êîì».

2. «Óñі ñëîâà – ñïіâó÷і ñòðóíè, êîëè ïіä ìàéñòðîâèì ñìè÷êîì», –
ïèñàâ Ìàêñèì Ðèëüñüêèé.

Інтонація
Â óñíîìó ìîâëåííі ïðÿìó ìîâó âèìîâëÿєìî ïîâіëüíіøå é âèùèì 

òîíîì, íіæ ñëîâà àâòîðà. Ñëîâà àâòîðà ïіñëÿ ïðÿìîї ìîâè ÷èòàєìî
øâèäøå é òðîõè çíèæåíèì ãîëîñîì. Ìіæ ñëîâàìè àâòîðà é ïðÿìîþ
ìîâîþ ðîáèìî ïàóçó.

545 І. Знайдіть у реченнях слова автора й пряму мову. Визначте, де стоять слова
автора – перед чи після прямої мови.

1. «Äіäóñþ, âіäïî÷èíüòå âæå», – ñêàçàâ Àíäðіéêî (Ë. Âèøíåâåöü-
êèé). 2. Ó êîæíіé ðîäèíі çìàëå÷êó êàçàëè äèòèíі: «Íå êèäàéñÿ õëі-
áîì, âіí – ñâÿòèé» (Іç æóðíàëó). 3. Ïðîìîâèëà êîíâàëіÿ: «Ïðîùàé,

543
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ãàþ ìèëèé!» (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 4. Іäó òà ëþäåé ïèòàþ: «Äå òóò äîðîãà 
äî ðіäíîãî êðàþ?» (Â. Ñèìîíåíêî).

ІІ. Прочитайте виразно речення вголос, правильно їх інтонуючи.
Розділові знаки 

Íà ïèñüìі ïðÿìó ìîâó çàâæäè áåðåìî â ëàïêè, à ïåðøå ñëîâî ïè-
øåìî ç âåëèêîї áóêâè. 

ßêùî ñëîâà àâòîðà ñòîÿòü ÏÅÐÅÄ
ïðÿìîþ ìîâîþ, òî ïіñëÿ íèõ ñòàâèìî
ÄÂÎÊÐÀÏÊÓ

Îíóê ïîõâàëèâñÿ äіäóñåâі: 
«ß íàâ÷èâñÿ ïëàâàòè».
Áàáóñÿ ïèòàє: «À õòî äîïî-
ìîæå ìåíі âîäè ïðèíåñòè?»

ßêùî ñëîâà àâòîðà ñòîÿòü ÏІÑËß
ïðÿìîї ìîâè, òî ïåðåä íèìè ñòàâèìî
ÊÎÌÓ (çíàê ïèòàííÿ àáî çíàê îêëè-
êó) і ÒÈÐÅ

«ß íàâ÷èâñÿ ïëàâàòè», – 
ïîõâàëèâñü îíóê äіäóñåâі.

Ñëîâà àâòîðà ïіñëÿ ïðÿìîї ìîâè ïî-
÷èíàєìî ç ìàëîї áóêâè

«À õòî äîïîìîæå ìåíі âîäè 
ïðèíåñòè?» – ïèòàє áàáóñÿ.

Ðå÷åííÿ ç ïðÿìîþ ìîâîþ ìîæíà çîáðàçèòè çà äîïîìîãîþ òàêèõ ñõåì:
1. À: «Ï».   2. À: «Ï?»   3. «Ï», – à.   4. «Ï?!» – à.
(Ï – ïðÿìà ìîâà; À, à – ñëîâà àâòîðà.)

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ

Ðîçäіëîâі çíàêè â ðå÷åííі ç ïðÿìîþ ìîâîþ.

546 І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки. Укажіть пряму мову. Об-
ґрунтуйте вживання розділових знаків. 

1. Øåïî÷å õâèëÿ õâèëі Íà áåðåã ïîäèâèñü, öå çíîâó íî÷і áіëі â 
Îäåñі ïî÷àëèñü (À. Êà÷àí(( ). 2. ß êðèêíóâ æóðàâëþ Âіçüìè ìîþ æóðó!
(Ë. Ãîðëà÷). 3. Âîâê ó ëîñÿ çàïèòàâ Òè ÷îìó ðîãàòèé ñòàâ (Є. Ãóöàëî). 
4. Áóäå äîáðà êàøà êàæå áàáöÿ íàøà (À. Êàìіí÷óê(( ).

ІІ. Накресліть схеми речень із прямою мовою.
547 І. Перебудуйте речення так, щоб слова автора стояли після прямої мови, і за-
пишіть. Порівняйте вживання розділових знаків у поданих і в перебудованих реченнях. 

1. Óñìіõíóâøèñü, ãóêíóâ ïîäîðîæíіé: «Çäîðîâåíüêі áóëè, ïàñòóø-
êè!» (Â. Ñêîìàðîâñüêèé). 2. Êîæåí êóùèê і ñòåæêà ìîâ ãîâîðÿòü ìåíі: 
«Òè ó ðіäíîìó äîìі, ó ñâîїé ñòîðîíі» (À. Êàìіí÷óê(( ). 3. Ïîëå êàæå:
«ß çåëåíіþ, áî çàñіâàє ìåíå ïðàöÿ ëþäñüêà» (Â. Ñóõîìëèíñüêèé). 
4. Ìè ñïèòàëè ñîëîâåéêà íàâåñíі: «Òè äëÿ êîãî òàê âèñïіâóєø ïіñíі?» 
(Í. Ìåëüíè÷åíêî).

ІІ. Обґрунтуйте орфограми у виділених словах.

546 

547
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548 Складіть і запишіть два речення з прямою мовою на тему шкільного життя. По-
будуйте схеми цих речень.
549 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Перебудуйте подані речення на речення з прямою мовою і запи-
шіть. Хтось із вас має ставити слова автора перед прямою мовою, а хтось – після.
Використовуйте наведені в рамці дієслова. Перевірте одне в одного правильність ви-
конання.

Çðàçîê. À õòî ñâîþ ìîâó çàáóäå, òîé ñåðöå çàáóäå 
ñâîє (Â. Ñîñþðà). – «À õòî ñâîþ ìîâó çàáóäå, òîé 
ñåðöå çàáóäå ñâîє», – ïèñàâ Â. Ñîñþðà.

1. Íàéáіëüøå і íàéäîðîæ÷å äîáðî â êîæíîãî íà-
ðîäó – öå éîãî ìîâà (Ïàíàñ Ìèðíèé). 2. Íàïàäàòè
íà ìîâó íàðîäó – öå îçíà÷àє íàïàäàòè íà éîãî ñåðöå 
(Ã. Ëàóáå). 

І  ТАКЕ  БУВАЄ

Õòî çìîæå çàïèñàòè ïîäàíå ðå÷åííÿ òàê, ùîá äâàíàäöÿòü áà-
ëіâ îòðèìàâ Ñåðãіé, à íå Ñâіòëàíà, çìіíþþ÷è ïðè öüîìó ëèøå 
ðîçäіëîâі çíàêè? Çìіíþâàòè ôîðìó ñëіâ, ìіíÿòè їõ ìіñöÿìè, à 
òàêîæ äîäàâàòè íîâі ñëîâà íå ìîæíà.

Ó÷èòåëüêà ñêàçàëà: «Ñâіòëàíі ñòàâëþ äâàíàäöÿòü áàëіâ.
Ñåðãіþ, à òîáі ïîòðіáíî ùå ðàç ïîâòîðèòè òåìó».

550 Перебудуйте подані речення на синонімічні з прямою мовою і запишіть. Накрес-
літь схеми двох речень із прямою мовою (на вибір).

Çðàçîê. Õâàëèëàñÿ êîáèëà, ùî ç âîçîì ãîðøêè ïîáèëà. – Õâàëèëàñÿ
êîáèëà: «ß ç âîçîì ãîðøêè ïîáèëà».

1. Äàâíÿ ìóäðіñòü ó÷èòü, ùî íå ïîòðіáíî ðîáèòè іíøîìó òîãî, ÷îãî
íå õî÷åø, ùîá ðîáèëè òîáі. 2. Êàëèíà õâàëèëàñÿ, ùî âîíà ç ìåäîì 
ñîëîäêà. 3. Îáіöÿâ ãîðùèê, ùî ðîçіá’є êàçàíà. 4. Þðêî ðàäіñíî âè-
ãóêíóâ, ùî éîãî ìàìà íàéêðàùà.

551 Складіть і запишіть невелику розповідь (5–7 речень) на одну з поданих тем. Ви-
користайте 2–3 речення з прямою мовою.

Òåìè: «ßê ìè їçäèëè âіäïî÷èâàòè», «Ìіé âèõіäíèé», «ßê ìè ãîòó-
âàëèñÿ äî ñâÿòà», «×îãî íàâ÷èëà ìåíå ìîÿ òðåíåðêà», «×îãî íàâ÷èâ
ìåíå ìіé òðåíåð».

552 Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. У яких реченнях є 
звертання?

1. Ãîòîâі, êàïіòàíå? ëåäü ÷óòíî çàïèòàâ ïîìі÷íèê (Ì. Êіäðóê). 
2. Ðîìêà çàõîïëåíî âèãóêíóâ Îò ñïàñèáі, ùî âðÿòóâàëè! (Â. Íåñòàé-
êî). 3. Äðóæíіé ÷åðåäі âîâê íå ñòðàøíèé ÷àñòî ãîâîðèâ áàòüêî (Ì. Íî-

548 

549 

êàçàâ
ïèñàâ
çàçíà÷àâ
ñòâåðäæóâàâ
ïåðåêîíóâàâ

550 

551 

552 
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ìèñ). 4. ß íàõèëèâñÿ äî Òóñі é çàïèòàâ Ñëóõàé, à òè ñîáàê áîїøñÿ?
(Â. Íåñòàéêî). 5. ß ñêàçàâ Ñîíöå, ñîíöå! Óäіëè ìåíі æèâóùîї âîäè... 
(Â. Ñâіäçèíñüêèé).

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

553 Розподілити речення з оповідань Г. Тютюнника за схемами. Виконай-
те завдання за QR-кодом або за посиланням.

 https://cutt.ly/MYkB3pt

50. Діалог
554 Прочитайте текст. Хто бере участь у розмові? Простежте, як передано на письмі 
слова кожного учасника спілкування, які розділові знаки вжито.

ÒІÊÀЄ
Ïðîãóëþþ÷èñü áіëÿ ðі÷êè, Îëåñü іç Ãàëèíêîþ, ìàáóòü, óïåðøå ïî-

áà÷èëè òðåíóâàëüíèé êàòåð çі ñïîðòñìåíîì íà âîäíèõ ëèæàõ.
– Ïîãëÿíü, êàòåð ì÷èòü, ÿê âèõîð! – âèãóêíóëà, äèâóþ÷èñü, äі-

â÷èíêà.
– Áî æ òіêàє, – ïåðåêîíëèâî ïîÿñíèâ Îëåñü. 
– Âіä êîãî?
– À âіä òîãî äÿäüêà, ùî æåíåòüñÿ çà íèì íà ëèæàõ...

Поняття про діалог
Ðіçíîâèäîì ïðÿìîї ìîâè є äіàëîã.
Äіàëîã – öå ðîçìîâà äâîõ àáî êіëüêîõ îñіá.
Äіàëîãі÷íå ìîâëåííÿ ñêëàäàєòüñÿ ç îêðåìèõ ðåïëіê

і ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ñëîâàìè àâòîðà.
Ðåïëіêà – öå ôðàçà (ñëîâà) êîæíîãî ó÷àñíèêà äіà-

ëîãó.

Розділові знаки
Íà ïèñüìі êîæíó ðåïëіêó ïèøåìî ç íîâîãî ðÿäêà. Ïåðåä íåþ ñòà-

âèìî òèðå. ßêùî є ñëîâà àâòîðà, òî ñòàâèìî òі ñàìі ðîçäіëîâі çíàêè,
ùî é ó ðå÷åííі ç ïðÿìîþ ìîâîþ, àëå áåç ëàïîê. Íàïðèêëàä*:

– Äÿäüêó Іâàíå! Îñü ïîäèâіòüñÿ, ùî ÿ êóïèâ, – ïîêàçóє Áîðèñ ñó-
ñіäîâі íîâèé ôóòáîëüíèé ì’ÿ÷.

Ïî÷óõàâ ïîòèëèöþ ñóñіä òà é êàæå:
– Ùî æ, òðåáà, âèõîäèòü, і ìåíі òåðìіíîâî êóïóâàòè.
– Òåæ ì’ÿ÷?
– Òà íі, òðåáà êóïèòè ñêëî íà çàïàñíі øèáêè äëÿ âіêîí. 

_________
* Ó öüîìó äіàëîçі ïðÿìó ìîâó âèäіëåíî ñèíіì êîëüîðîì.

555 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Прочитайте за особами гумористичний діалог-розпитування. 
Скільки реплік належатиме кожному з вас?
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ÍÅ ÒÅ ÑÊÀÇÀÂ
Ñàøêî ïðîá¾ãàâ ç äіòëàõàìè äî ñàìіñіíüêîãî ñìåðêó é íå âèâ÷èâ

óðîêіâ. À íàñòóïíîãî äíÿ â÷èòåëüêà âèêëèêàëà éîãî äî äîøêè. Ïî-
ñòîÿâ Ñàøêî áіëÿ ñòîëó òà é êàæå:

– ß íå âèâ÷èâ óðîê...
– ×îìó?
– Ó íàñ óäîìà íåùàñòÿ…
– ßêå?
– Çàõâîðіëà ìàìà.
– Çàõâîðіëà? Êîëè?.. – çäèâóâàëàñÿ â÷èòåëüêà. – ß æ її â÷îðà â

êіíîòåàòðі áà÷èëà.
«Åõ! – ñïàëåíіâøè âіä ñîðîìó, ïîäóìàâ Ñàøêî. – Íå òå ñêàçàâ.

Òðåáà áóëî ïðî áàáóñþ ñêàçàòè. Âîíà ðіäêî â êіíî õîäèòü» (Á. Êðå-
êîòіí).

ІІ. Обґрунтуйте вивчені пунктограми.
556 І. Прочитайте діалог. З’ясуйте, чиї судження, твердження містять суперечливу
інформацію*. У чому це виявляється? Свідомо чи випадково, на вашу думку, хлопчик 
про одне й те саме говорить протилежне? 

Îëåã – ßêà ÷óäîâà çèìà! ßê ãàðíî ñèïëå ñíіã! Öå ìîÿ óëþáëåíà 
ïîðà ðîêó.

Іãîð – Òàê, ñòіëüêè áàãàòî ñíіãó! À îñü і Ìèðîñëàâà. Õîäіìî ðàçîì 
êàòàòèñÿ íà ñàí÷àòàõ.

Îëåã – Òà ÿ âæå çàìåðç: äâі ãîäèíè íà âóëèöі. Óçèìêó æ äîâãî íå 
ïîãóëÿєø. Íå òå, ùî âëіòêó. Éîãî ÿ ëþáëþ íàéáіëüøå.

ð ó ó

Іãîð – Ãàðàçä, äî çóñòðі÷і.
Îëåã – Ïîáà÷èìîñÿ çàâòðà â øêîëі. 

ІІ. Укажіть у діалозі репліки. Чи кожну з них подано з нового рядка? Який розділовий
знак указує на початок реплік?
ІІІ. Визначте, які види речень за метою висловлювання та інтонаційним забарвленням
ужито в діалозі.
_________

* Ñóïåðå÷íіñòü іíôîðìàöії – öå íàÿâíіñòü â іíôîðìàöії òâåðäæåíü, ñó-
äæåíü, ôàêòіâ, ÿêі çàïåðå÷óþòü ÿêіñü іíøі òâåðäæåííÿ, ñóäæåííÿ, ôàêòè.

557 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте діалог-розпитування (5–6 реплік), можливий 
в одній із поданих ситуацій. Пам’ятайте, що найбільш повною і самостійною є перша
репліка. Наступні доповнюють одна одну.

Ñèòóàöіÿ À. Âè õî÷åòå ç’ÿñóâàòè, ÿê âèêîíàòè äîìàøíє çàâäàííÿ 
ç ìàòåìàòèêè. 

Ñèòóàöіÿ Á. Âè õî÷åòå äіçíàòèñÿ, ÿê çðîáèòè ñåëôі é çáåðåãòè ôîòî
â òåëåôîíі. 

556

557
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Ñèòóàöіÿ Â. Âè õî÷åòå äіçíàòèñÿ, ÿê ñïåêòè òîðò. 
Ñèòóàöіÿ Ã. Âè õî÷åòå äіçíàòèñÿ, ÿê îáðàòè ìîðîçèâî â ìàãàçèíі.

558 І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки в діалозі (діалог виділено 
курсивом). 

À ÙÎ ÒÀÌ ÇÀ ËІÑÎÌ?
Ìåíі ïðèãàäóєòüñÿ âåñíÿíèé äåíü. Ñÿє ñîíöå, ëàñêàâèé âіòåðåöü

øåïî÷å â ëèñòі äåðåâ. Ïåðåäі ìíîþ – çåëåíі ëàíè. Íà îáðії – ëіñ.
À ùî òàì çà ëіñîì? – ïèòàþ ñòàðøîãî áðàòà.
Ïîëÿ, ñåëà. À òàì çíîâó ëіñ – êàæå áðàò.
À çà òèì àæ ëіñîì – ùî òàì?
Äíіïðî. Âåëèêà íàøà ðіêà Äíіïðî.
À çà Äíіïðîì ùî?
Çíîâó ïîëÿ, ñåëà, ëіñè.
Öå áóëî äëÿ ìåíå íàéáіëüøå âіäêðèòòÿ ñâіòó... Ìåíå çâîðóøèëî,

ùî òàêà âåëèêà, áàãàòà Óêðàїíà (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).

ІІ. Визначте зачин, основну частину й кінцівку тексту. Яка його основна думка?
ІІІ. Прочитайте вголос діалог, дотримуючись правильної інтонації.
559 І. Розгляньте фото. Опишіть мовленнєву ситуацію, зображену на кожному з них.

ІІ. Складіть і запишіть невеликий діалог, можливий в одній із зображених на фото си-
туацій (на вибір).
560 Напишіть невелике оповідання або казку (8–10 речень) за поданим початком,
увівши діалог.

Âàñèëü і Òàíÿ ïіøëè â ëіñ ïî ÿãîäè. І õî÷ їì çäàâàëîñÿ, ùî âîíè 
òðîøêè ïîõîäèëè, àëå íåç÷óëèñÿ, ÿê ïî÷àëî âå÷îðіòè. Òіëüêè òîäі
äіòè ïîáà÷èëè, ùî âæå áëóêàþòü ó íåçíàéîìîìó ìіñöі...

Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

1. Звертання є в реченні
À  Íàñòàëè îñіííі, òèõі òà ñìóòíі äíі, êîëè ñîíöå ñâіòèòü і íå ãðіє 

(Ñ. Âàñèëü÷åíêî).
Á Çàìåëî ñíіãàìè ïîëòàâñüêі ñåëà òà õóòîðè (І. Öþïà).

558 
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Â Íàìàëþé, çèìîâà íі÷êî, áіëîñíіæíі ñíè (Ç. Ìîðîç).
Ã Õòîñü, ìîæå, âèíåí ïåðåä íèìè (Ë. Êîñòåíêî).

2. Однорідні члени є в реченні
À  Äåñü òàì ìàòóñÿ â îáіéìàõ âòîìè âèõîäèòü çóñòðі÷àòü ìåíå íà 

øëÿõ (Î. Äîâãîï’ÿò).
Á  Ñõèëèëèñü âèøíі â ðîçïà÷і íіìіì і ðîíÿòü öâіò âåñіëüíèé ó êà-

ëþæó (Ë. Ґóäçü).
Â  Äçâåíèòü ó çîðÿõ íåáî ÷èñòå, ïàëàє ñèíіì ëüîäîì øëÿõ (Ä. Ïàâ-((

ëè÷êî).
Ã  Ïîâіòðÿ ñêëîì âèáëèñêóє ëàìêèì, і òèøà íіæíî äçâîíèòü íàä

ïîëÿìè (Ì. Ðèëüñüêèé).
3. Складним є речення

À Çàñèíàє ìіñòî ïіñëÿ ïðàöі ïіä íі÷íîþ êîâäðîþ (Ì. Áîðîâêî).
Á І çåìëÿ, і âîäà, і ïîâіòðÿ – âñå ïîñíóëî (Ì. Êîöþáèíñüêèé).
Â  Íà âîäі ëåæàëè øèðîêі òåìíî-çåëåíі ëèñòêè ëàòàòòÿ, à ïîìіæ 

íèõ æîâòіëè ãîëіâêè ëіëåé (Ä. Òêà÷(( ).
Ã  Ïàäàëà âîäÿíà ëàâèíà, ðîçïëþùóâàëàñÿ îá àñôàëüò (Є. Øìîðãóí ).

4. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
À Îñіíü õîäèòü ïî êðàþ, òà âèãàíÿє ïòèöü іç ãàþ (Íàð. òâîð÷іñòü).
Á  Ñìіþòüñÿ â ñîíöі çîëîòîìó ðі÷êè, і ñåëà, і ïîëÿ (Îëåêñàíäð

Îëåñü).
Â  Îñіííіé ñàä ùå ÿáëó÷êà ãëÿäèòü, ëèñòî÷îê-äâà ãîéäàє íà ãіëëÿ-

êàõ (Ë. Êîñòåíêî).
Ã Çäðàñòóé, ìîÿ ïðàäіäіâñüêà õàòî (Î. Áіëàø).

5. Вставне слово (сполучення слів) є в кожному реченні, ОКРІМ (розділові знаки про-
пущено)

À Íàïåâíî âñіì äîâîäèëîñÿ ñïîñòåðіãàòè çà êðàñîþ ðàíêîâîãî íåáà.
Á Ìàáóòü íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ ìіñòà çíîâó áóäóòü çàòîðè. 
Â Ïîãîäà çà âіêíîì ãîâîðèòü, ùî íàñòàëà ãëèáîêà õîëîäíà îñіíü.
Ã  Íà æàëü íà öåíòðàëüíèõ äîðîãàõ áóâàє âåëèêå ñêóï÷åííÿ àâòî-

òðàíñïîðòó.
6. Кому потрібно поставити перед виділеним сполучником у реченні

À  Íà âå÷іðíüîìó íåáі ïîòüìÿíіëè é ùåçëè ñðіáëÿñòі çіðêè 
(Ì. Ñòåëüìàõ).

Á  Ðîìàí ïðèñëóõàєòüñÿ і äî ïіñíі і äî íàðîäæåííÿ ÷îãîñü íîâîãî 
(Î. Ãîí÷àð).

Â Ëþáèâ äіä ãàðíó áåñіäó é äîáðå ñëîâî (Î. Äîâæåíêî).
Ã  Äëÿ ïèñüìåííèêà âñå ìàє âàãó: ðÿäîê íàðîäíîї ïіñíі ÷è ñòîðіíêà

ëіòîïèñó... (Î. Ãîí÷àð).
7. Двокрапку перед однорідними членами потрібно поставити в реченні

À  Âåñü çåëåíèé ñòåï і ñèíє êðóãëå íåáî çàëèâàëî ïðîìіííÿ ãàðÿ-
÷îãî, çîëîòîãî ñîíöÿ (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).
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Á  Óñå íàáóâàє îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ â öüîìó õðàìі çèìîâîãî äíÿ 
і ïîðîæíÿ äîðîãà â ïîëÿõ, і ñàìîòíÿ òîïîëÿ (Â. Äðîçä).

Â  Âèäàòíå ìèíóëå, ðîçìàїòòÿ ñüîãîäåííÿ, òàєìíè÷å ìàéáóòíє óñå 
ïіäâëàäíî ðîçóìó ëþäèíè (À. Êîâàëü(( ).

Ã  Âàæêî ïîâіðèòè, ùî íà ìіñöі öüîãî ÷àðіâíîãî ïàðêó áóëà òіëüêè 
õàòà òà ÷óìàöüêà êðèíèöÿ (Î. Îëåêñåíêî).

8. Правильно розставлено розділові знаки в усіх реченнях, ОКРІМ
À  Øóìëÿòü ñòîëіòíі äóáè, òèõî øåïî÷å î÷åðåò íàâêîëî ðóêîòâîð-

íîãî ñòàâêà (Î. Îëåêñåíêî).
Á  І äîñі òóò ðîñòóòü ðîâåñíèêè ïàðêó: äóá çâè÷àéíèé òà ÷åðâîíèé, 

òþëüïàíîâå äåðåâî, ìîäðèíà ïîëüñüêà (Ð. Ìàëåíêîâ).
Â  Êîëèñü äàâíî â ñåëî ïðèéøîâ áіäíèé ÷îëîâіê, і ïîïðîñèâ ó çà-

ìîæíîãî ãîñïîäàðÿ õëіáà (Â. Êèðèëîâåöü).
Ã  Ìàéæå òðè äåñÿòêè âåëèêèõ, ñåðåäíіõ і çîâñіì ìàëèõ îçåð ðîç-

êèíóëèñÿ íà ïðîñòîðàõ… (Ì. Öþï’ÿõ).
9. Уявіть, що хтось із ваших рідних, знайомих щойно повернувся з магазину. Складіть 
і запишіть діалог відповідно до цієї ситуації (4–6 реплік).
10. Перебудуйте подане речення на речення з прямою мовою.

Áàáóñÿ ïîïðîñèëà Áîãäàíà ïðèíåñòè âîäè ç êðèíèöі.

П р о є к т
Ó÷íі òà ó÷åíèöі âàøîãî êëàñó ìàþòü ïіäãîòóâàòè ãðó 

«Íàéðîçóìíіøèé». 
Òåìà ãðè «Ñèíòàêñèñ і ïóíêòóàöіÿ».
Îá’єäíàéòåñÿ â òàêі ãðóïè: 
  ìîâîçíàâöі (äîáèðàþòü äëÿ ãðàâöіâ çàïèòàííÿ і çà-

âäàííÿ ç òåìè);
 ãðàâöі (2–3 êîìàíäè);
  âåäó÷èé (âåäó÷à) (ïðîâîäèòü ãðó âіäïîâіäíî äî ïðà-

âèë); 
  æóðі (îöіíþþòü âіäïîâіäі êîìàíä, âèçíà÷àþòü ïåðå-

ìîæöіâ); 
  àêòîðè (ãîòóþòü òà îçâó÷óþòü öіêàâі ïîâіäîìëåííÿ 

ïðî ìîâó ïіä ÷àñ ðåêëàìíèõ ïàóç, ðîçіãðóþòü ãóìî-
ðèñòè÷íі äіàëîãè). 

Ïðîâåäіòü ãðó ó âіëüíèé âіä óðîêіâ ÷àñ. Çàïðîñіòü ó÷íіâ 
òà ó÷åíèöü іíøèõ êëàñіâ, ó÷èòåëіâ і â÷èòåëüîê, áàòüêіâ.
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