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Øàíîâíі 
îäèíàäöÿòèêëàñíèêè é îäèíàäöÿòèêëàñíèöі!

Ìè ãîòîâі äîïîìîãòè âàì óäîñêîíàëèòè çíàííÿ ÌÎÂÈ, ùîá âè 
ìîãëè ëåãêî é âіëüíî ÑÏІËÊÓÂÀÒÈÑß, ïîâíîöіííî áðàòè ó÷àñòü
ó ñóñïіëüíîìó ÆÈÒÒІ, äîñÿãàòè ÓÑÏІÕІÂ.

Ó öüîìó ïіäðó÷íèêó ïîєäíàëèñÿ òðàäèöії òà íîâàöії, áàãàòîðі÷íèé
äîñâіä і ñó÷àñíіñòü. Òóò óïðîâàäæåíî ñïіëüíі äëÿ âñіõ øêіëüíèõ 
ïðåäìåòіâ íàñêðіçíі çìіñòîâі ëіíії: «Åêîëîãі÷íà áåçïåêà і ñòàëèé
ðîçâèòîê», «Ãðîìàäÿíñüêà âіäïîâіäàëüíіñòü», «Çäîðîâ’ÿ і áåçïåêà»,
«Ïіäïðèєìëèâіñòü і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü».

Ìàíäðóþ÷è ñòîðіíêàìè ïіäðó÷íèêà, âè ìàòèìåòå çìîãó îïàíó-
âàòè îñíîâè ðèòîðèêè, à òàêîæ ïîãëèáëåíî ïîâòîðèòè é ñèñòåìà-
òèçóâàòè îòðèìàíі ðàíіøå çíàííÿ, çîêðåìà ñÿãíóòè âåðøèí ìîð-
ôîëîãі÷íèõ, ñèíòàêñè÷íèõ, ïðàâîïèñíèõ íîðì óêðàїíñüêîї ëіòåðà-
òóðíîї ìîâè. Íàâ÷èòåñÿ äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ìîâíі çàñîáè â
ðіçíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ, çðîáèòå ñâîє ìîâëåííÿ áіëüø óíîðìî-
âàíèì, òî÷íèì, áàãàòèì, âèðàçíèì. Ùå îòðèìàєòå çàäîâîëåííÿ
âіä ñàìîñòіéíîãî äîñëіäæåííÿ ìîâíèõ ÿâèù, âèêîíàííÿ ïðîåêòіâ,
ñòâîðåííÿ âëàñíèõ âèñëîâëåíü, îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåðіàëàìè ðóá-
ðèê «Êóëüòóðà ìîâëåííÿ» é «Ìîÿ ñòîðіíêà». Íà âàñ ÷åêàþòü 
îðèãіíàëüíі çàâäàííÿ «Ñèòóàöіÿ», «Ïîïðàöþéòå â ïàðàõ», «Äâà –
÷îòèðè – óñі ðàçîì», «Êîëî äóìîê», «Ïîñïіëêóéòåñÿ». Ïîðàäè 
ùîäî âèêîíàííÿ òàêèõ âïðàâ íàâåäåíî â äîäàòêàõ.
І ïàì’ÿòàéìî, ùî ÌÎÂÀ – öå êëþ÷ äî ðîçâèòêó ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒІ.
Òîæ áàæàєìî âàì âèñîêèõ ðåçóëüòàòіâ, öіêàâèõ ïëàíіâ, ñàìî-

ñòіéíèõ ïîøóêіâ і âіäêðèòòіâ.
Àâòîðè
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Âñòóï

ÂÑÒÓÏ

§ 1. ÌÎÂÍÀ ÑÒІÉÊІÑÒÜ ßÊ ÊËÞ×ÎÂÀ ÐÈÑÀ 
ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÎÌÎÂÍÎЇ ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒІ

Ìîâíà ÑÒІÉÊІÑÒÜ 
äàє ëþäÿì çìîãó 
ôîðìóâàòè ñåðåäîâèùå, 
à ÍÅ çàëåæàòè âіä íüîãî.
                     Ñ. Ïóøèê

ÊÓÕËÈÊ
Äіä ïðèїõàâ іç ñåëà, õîäèòü ïî ñòîëèöі.
Ìàє ãðîøі – íå ìèíà æîäíîї êðàìíèöі.
Ïîïðîñèâ âіí:
– Ïîêàæіòü êóõëèê òîé, ùî ç êðàþ. 
Ïðîäàâùèöÿ:
–×òî? ×åâî? ß íє ïîíіìàþ.
– Êóõëèê, ëþáà, ïîêàæіòü, òîé, ùî çáîêó ñìóæêà.
– Äà êàêîé æå êóõëіê çäєñü, єñëі åòî êðóæêà. 
Äіä ó ðóêè êóõëèê âçÿâ і íàõìóðèâ áðîâè:
– Íà Âêðàїíі æèâåòå é íå çíàєòå ìîâè. 
Ïðîäàâùèöÿ òåæ áóëà ãîñòðà òà áіäîâà.
– Ó ìєíÿ єñòü ñâîé ÿçèê, íі ê ÷åìó ìíє ìîâà.
І ñêàçàâ їé ìóäðèé äіä:
– Öèì ïèøàòèñÿ íå ñëіä,
Áî ÿêðàç òàêà áіäà â ìîєї êîðîâè:
Ìàє, áіäíà, ÿçèêà і íå çíàє ìîâè.

                         Ïàâëî Ãëàçîâèé

Ìîâíà ñòіéêіñòü (àíãë. language stability) – íàìіð і ïîâåäіíêà îñîáèñ-
òîñòі ÷è ãðóïè ëþäåé, ñïðÿìîâàíі íà ïîñëіäîâíå, íåïîõèòíå êîðèñòó-
âàííÿ â ùîäåííîìó ñïіëêóâàííі ïåâíîþ ìîâîþ ÷è ìîâíèìè çàñîáàìè,
íåçàëåæíî âіä òîãî, ÿêîþ ìîâîþ ñïіëêóєòüñÿ ñïіâðîçìîâíèê.
Ãîëîâíі äæåðåëà, ùî æèâëÿòü ìîâíó ñòіéêіñòü:
íàöіîíàëüíà òðàäèöіÿ;
íàöіîíàëüíà êóëüòóðà;
íàöіîíàëüíà ñâіäîìіñòü òà ñîëіäàðíіñòü;
íàöіîíàëüíèé ìèð і ñïіâðîáіòíèöòâî ç іíøèìè íàðîäàìè.

«Óòðàòèâøè ñâîþ ìîâíó ñòàáіëüíіñòü, íàðîä çàâäÿêè ìîâíіé ñòіéêîñòі 
ìîæå ïîñòóïîâî ïîâåðíóòè é ñâîþ ìîâíó ñòàáіëüíіñòü, íàâіòü çìіöíèòè її. 
Óòðàòèâøè ìîâíó ñòàáіëüíіñòü і íå ìàþ÷è àáî íå âèðîáèâøè ìîâíîї
ñòіéêîñòі, íàðîä ìîæå âòðàòèòè íàâіòü íàéñòàáіëüíіøó і íàéâïëèâîâі-
øó, íàéïîøèðåíіøó ó ñâіòі ìîâó, ïðî ùî ñâіä÷àòü äîëі òàêèõ êîëèñü
ïîøèðåíèõ ñâіòîâèõ ìîâ, ÿê äàâíüîєãèïåòñüêà, øóìåðñüêà, õåòñüêà, ùî
ñòàëè ìåðòâèìè і òåïåð âіäîìі ëèøå ç ïàì’ÿòîê».

Îðåñò Òêà÷åíêî
(ìîâîçíàâåöü, ñîöіîëіíãâіñò, ïîëіãëîò)

Îäèí ç ðàííіõ ïðèêëàäіâ óêðàїíñüêîìîâíîї ñòіéêîñòі – ó ïîåìі Òàðà-
ñà Øåâ÷åíêà «Ñîí»:

Øòîâõàþñü ÿ; àæ çåìëÿ÷îê,
Ñïàñèáі, ïðèçíàâñÿ,
Ç öèíîâèìè ґóäçèêàìè:
«Äå òû çäåñü óçÿëñÿ?»
«Ç Óêðàїíè». — «Òàê ÿê æå òè

É ãîâîðèòü íå âìієø
Ïî-çäåøíåìó?» – «Áà íі, – êàæó, –
Ãîâîðèòü óìіþ,
Òà íå õî÷ó». – «Ýêîé ÷óäàê!» …

Àíàëіçóéìî
Íàâåäіòü ïðèêëàäè ìîâíîї ñòіéêîñòі â õóäîæíіé ëіòåðàòóðі, óêðàїíñüêî-
ìó êіíî (ñó÷àñíèõ ñåðіàëàõ), òåëåâіçіéíèõ ïåðåäà÷àõ.
Âèçíà÷òå îçíàêè ìîâíîї ñòіéêîñòі â ìîâëåííі ëіòåðàòóðíèõ ãåðîїâ.

Я обираю 
УКРАЇНОмовний

інтерфейс!

 Çìîäåëþéìî ìîâíó ïîâåäіíêó ìîëîäîї ëþäèíè â òîìó âèïàäêó, êîëè
äî íåї â òðàíñïîðòі, ìàãàçèíі, íà âóëèöі óêðàїíñüêîãî ìіñòà çâåðòàþòü-
ñÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ òà, âіäïîâіäíî, ïðè çâåðòàííі ðîñіéñüêîþ.
 Çìîäåëþéìî ìîâíó ïîâåäіíêó ìîëîäèõ ëþäåé ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè
äî ñïіâðîçìîâíèêіâ, ùî ñïіëêóþòüñÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ, ïðèєäíóєòü-
ñÿ ðîñіéñüêîìîâíà îñîáà і, íàâïàêè, êîëè äî ñïіâðîçìîâíèêіâ, ùî ãî-
âîðÿòü ðîñіéñüêîþ, ïðèєäíóєòüñÿ òðåòіé, óêðàїíîìîâíèé, ó÷àñíèê (äіÿ
âіäáóâàєòüñÿ â Óêðàїíі).
 Ó ïåâíèõ ñèòóàöіÿõ ìîâíà ñòіéêіñòü ìîæå áóòè ïðîÿâîì äóõîâíîãî 
îïîðó ïîíåâîëåííþ. Çà óìîâ ðіâíîïðàâíèõ ìіæíàöіîíàëüíèõ ñòîñóíêіâ
ïðîÿâè ìîâíîї ñòіéêîñòі äåõòî òðàêòóє íåãàòèâíî – ÿê íåòîëåðàíòíіñòü 
ùîäî ñïіâðîçìîâíèêà. ×è ïîòðіáíî ÁÓÒÈ ìîâíî ñòіéêèì?

Ìіðêóéìî. Ùî òàêå, íà âàøó äóìêó, ìîâíà ìîäà і ìîâíèé ñìàê?
Ðîçïîâіäàéìî. 1. Ðîçêàæіòü ïðî êóëüòóðíèé ïðîñòіð âàøîãî íàñåëåíîãî
ïóíêòó àáî âàøîї ðîäèíè. 2. Ðîçêàæіòü ïðî åñòåòè÷íі ñìàêè óêðàїíöіâ ó 
ñëîâі, ïîáóòі, îäÿçі.

Âñòóï

Ä
È
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Ê

Ó
Ñ
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ß
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Ïðàêòè÷íà ðèòîðèêà
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Ïðàêòè÷íà ðèòîðèêà

§ 2. ÇÀÑÎÁÈ ÌÎÂÍÎÃÎ ÂÈÐÀÆÅÍÍß ÏÐÎÌÎÂÈ. 
ÌÅÒÀÔÎÐÀ, ÌÅÒÎÍІÌІß, ЇÕÍß ÐÎËÜ 

Ó ÌÎÂËÅÍÍІ

Ïðî òå, ùî òàêå òðîïè òà ÿê ïîñèëèòè åìîöіéíå
é îöіííå çàáàðâëåííÿ ïðîìîâè àáî æ ñôîêóñóâàòè óâàãó ñëóõà÷іâ

íà íàéâàæëèâіøîìó ñëîâі

1. Прочитайте висловлення. Поміркуйте, що потрібно враху-
вати, готуючи текст пуб лічного виступу.

  Іñòèííî êðàñíîìîâíèé òîé, õòî çâè÷àéíі ðå÷і âè-
ðàæàє ïðîñòî, âåëèêі – âåëè÷íî, à ñåðåäíі – ïî-
ìіðíî (Öèöåðîí).

  Ó ïðîìîâі ïîâèííî áóòè òå ñàìå, ùî áóâàє â òіëі 
ëþäñüêîìó, ÿêå áåðå ñâîї іñòèííі ïðèêðàñè âіä
äîá ðîї ñâîєї áóäîâè (Ø. Ðîëëåí). 

  Ôîðìà, ó ÿêó îäÿãíåíі äóìêè îðàòîðà, çáóäæóє 
óâàãó é çàõîïëåííÿ íàòîâïó (Ô. ×åñòåðôіëä).

  ×óäîâà äóìêà âòðà÷àє ñâîþ öіííіñòü, êîëè âîíà 
ïîãàíî âèñëîâëåíà (Âîëüòåð).

Ðèòîðè÷íі
çàñîáè

Çàñîáè ìîâíîãî âèðàæåííÿ ïðîìîâè – öå ñïåöіàëüíі õóäîæ-
íüî-ðèòîðè÷íі ïðèéîìè, ëåêñè÷íі é ãðàìàòè÷íі çàñîáè ìîâè, 
ùî ïðèâåðòàþòü óâàãó äî âèñëîâëåííÿ. Їõ âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ íàäàííÿ ïðîìîâі åêñïðåñії, åìîöіéíîñòі, îáðàçíîñòі, ïå-
ðåêîíëèâîñòі.

òðîïè ðèòîðè÷íі ôіãóðè

Ðèòîðè÷íі çàñîáè

Òðîïè Òðîïè (âіä ãð. tropos – çâîðîò) – öå ñëîâà (ñëîâîñïîëó÷åííÿ,
âèñëîâè), ÿêі âæèòî â ïåðåíîñíîìó çíà÷åííі òà ÿêі є îäíèì ç
îñíîâíèõ çàñîáіâ ñòâîðåííÿ îáðàçíîñòі. Äî òðîïіâ íàëåæàòü
ìåòàôîðà, ìåòîíіìіÿ, ãіïåðáîëà, åïіòåò, îêñèìîðîí, іðîíіÿ,
ëіòîòà, ïåðèôðàç, ïåðñîíіôіêàöіÿ òà іí.

Ïðàêòè÷íà ðèòîðèêà

ПРАКТИЧНА 
РИТОРИКА

ßêùî ëþäèíà ãîâîðèòü ñïðàâäі òå, ùî äóìàє, 
òî çíàéäóòüñÿ ñëóõà÷і, õî÷ áè ÿêèìè áóëè ïåðåøêîäè. 

Òîìàñ Êàðëåéëü

Ìåòàôîðà Ìåòàôîðà (âіä ãð. metaphora – ïåðåìіùåííÿ, ïåðåíåñåííÿ) – 
öå òðîï, ÿêèé ðîçêðèâàє ñóòü, îñîáëèâіñòü îäíîãî ÿâèùà ÷è 
ïðåäìåòà ÷åðåç ïåðåíåñåííÿ íà íüîãî ñõîæèõ îçíàê іíøîãî
ÿâèùà ÷è ïðåäìåòà.

Ïåðåíåñåííÿ
îçíàê іñòîò 

íà íàçâè іñòîò

Ïåðåíåñåííÿ
îçíàê íåіñòîò

íà íàçâè íåіñòîò

Ïåðåíåñåííÿ
îçíàê іñòîò
íà íåіñòîò

Ïåðåíåñåííÿ
îçíàê íåæèâèõ

ïðåäìåòіâ íà іñòîò

Ðіçíîâèäè ìåòàôîð

ëèñèöÿ
(õèòðà ëþäèíà) ñâіòëî âîëі õìóðèòüñÿ 

õìàðà
êàìіííèé

ïîãëÿä

Óäàëî âèêîðèñòàíі ìåòàôîðè ðîçêðèâàþòü áàãàòñòâî àñîöіà-
òèâíèõ âіäòіíêіâ, ïîñèëþþòü åìîöіéíå é îöіííå çàáàðâëåí-
íÿ, à òàêîæ äîïîìàãàþòü ïіäêðåñëèòè îñíîâíó äóìêó, 
çáà     ãàòèòè, óâèðàçíèòè ìîâëåííÿ. Çàïàì’ÿ òàєòüñÿ îáðàç – 
çàïàì’ÿòàєòüñÿ іäåÿ.

Ìåòîíіìіÿ Ìåòîíіìіÿ (âіä ãð. metonymia – ïåðåéìåíóâàííÿ) – öå òðîï, 
ÿêèé ґðóíòóєòüñÿ íà ïåðåíåñåííі íàçâè îäíîãî ïðåäìå-
òà, ÿâèùà íà іíøі, ùî ïåðåáóâàþòü ç íèì ó òîìó ÷è òîìó
çâ’ÿçêó. НАПРИКЛАД: ïîäàé ìàòåìàòèêó (ïіäðó÷íèê ç ìà-
òåìàòèêè), âіääіë ó âіäïóñòöі (ñïіâðîáіòíèêè âіääіëó), Ëüâіâ 
çóñòðі÷àє ãîñòåé (ëüâіâ’ÿíè), çîëîòî ó âóõàõ (çîëîòі ñåðåæ-
êè), éîãî çíàє âåñü áóäèíîê (ìåøêàíöі áóäèíêó), ÷èòàâ Êî-
öþáèíñüêîãî (òâîðè Êîöþáèíñüêîãî).
Âëó÷íå âèêîðèñòàííÿ ìåòîíіìії äàє îðàòîðîâі çìîãó ñôîêó-
ñóâàòè óâàãó ñëóõà÷іâ íà íàéâàæëèâіøîìó ñëîâі, çðîáèòè 
éîãî öåíòðîì ôðàçè.

Âåëèêà êіëüêіñòü òðîïіâ, ðèòîðè÷íèõ ôіãóð àáî їõ îäíîìàíіòíіñòü çàñòî-
ñóâàííÿ ìîæóòü âèêëèêàòè ðîçäðàòóâàííÿ â ñëóõà÷іâ, òîìó çàñòîñîâóâàòè
öі çàñîáè ïîòðіáíî îáåðåæíî, áåç çëîâæèâàíü.

2. І. Прочитайте речення. Знайдіть у них метафори й метонімію. Розкрийте на кон-
кретних прикладах їхню роль у мовленні.

1. Íàøà Áàòüêіâùèíà áëàãàє äîïîìîãè êðàñíîìîâñòâà, áî òàê áàãàòî її
ïðåñëàâíèõ ïîäâèãіâ ïîìèíàєòüñÿ ãëèáîêîþ ìîâ÷àíêîþ (Ô. Ïðîêîïîâè÷).
2. Ñòîëіòòÿ – çìîðøêà íà ÷îëі Çåìëі (І. Äðà÷). 3. Íàøó íàöіþ êіëüêà ñòî-
ëіòü ïåðåâåðòàëè ç íіã íà ãîëîâó, òîìó ñåðåä íàñ òàê áàãàòî ïåðåâåðòíіâ
(Â. ßâîðіâñüêèé). 4. Ó ìîðі áàéäóæîñòі øòîðìіâ íå áóâàє (Â. ×åìåðèñ). 
5. Êèїâ ðàäî çóñòðі÷àє ãîñòåé (Îëåñü Ãîí÷àð). 6. Âåëèêå äåðåâî âèðîñòàє ç
ïàðîñòêà, äåâ’ÿòèïîâåðõîâà âåæà – çі æìåíüêè çåìëі, à ïîäîðîæ ó òèñÿ÷ó
ëі ïî÷èíàєòüñÿ ç ïåðøîãî êðîêó (Ëàî-Öçè). 7. Êèïèòü ó íàñ â àðòåðіÿõ
ñó÷àñíіñòü; ïîåçіÿ çãóáèëà êàìåðòîí (Ë. Êîñòåíêî). 8. Ìè âàæêî äîáóâàє-

Зверніть увагу! 
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ìîñÿ äî ñâîãî êîðіííÿ, ìè ùå é ñüîãîäíі íå çàãëÿíóëè â äóøó íàøîãî ïðåä-
êà, íå ðîçãëåäіëè éîãî іñòèííîãî îáëè÷÷ÿ â òóìàíі іñòîðії (Þ. Ìóøêåòèê).

ІІ. Поясніть лексичні значення виділених слів. 
ІІІ. Складіть і запишіть два речення з метонімією.

ситуація

3. Уявіть, що ви директор школи й маєте презенту-
вати свій заклад. Доповніть поданий текст 2–3 речення-
ми з метафорами та метонімією й запишіть. Виголосіть 
текст промови.

Ìîї âіòàííÿ, øàíîâíå òîâàðèñòâî!

Íàøà øêîëà âіäïîâіäàє çàïèòàì íàéâèáàã-Íàøà øêîëà âіäïîâіäàє çàïèòàì íàéâèáàã
ëèâіøèõ áàòüêіâ, ÿêі ïðàãíóòü, ùîá їõíі äіòè 
çäîáóâàëè ÿêіñíó îñâіòó é âîäíî÷àñ îòðèìóâàëè âіä öüîãî íàñîëîäó.

Ñàìå òîìó ïðîôåñіéíà êîìàíäà íàøîãî çàêëàäó çíàéäå іíäèâіäóàëüíèé 
ïіäõіä äî êîæíîãî øêîëÿðà òà øêîëÿðêè. Ïåäàãîãі÷íèé êîëåêòèâ çíàє: 
òàëàíòè ñòâîðèòè íåìîæëèâî, àëå ìîæëèâî ñòâîðèòè ґðóíò, íà ÿêîìó à à ñ îð å îæ î à å îæ î ñ îð ґð à êî
âîíè ðîñòóòü і ïðîöâіòàþòü, – і â öüîìó íàøå ïîêëèêàííÿ.

4. І. Прочитайте фрагменти промов українських діячів під час вручення їм премії 
Фундації Омеляна й Тетяни Антоновичів. Який з фрагментів, на вашу думку, найбільш 
образний? Чому саме?

* * *
1. Óêðàїíà ùå íå ïîìîëèëàñÿ ÿê ñëіä Áîãîâі é íå ïîäÿêóâàëà éîìó çà

ïîäàðîâàíó íåçàëåæíіñòü. Öå áóâ öàðñüêèé äàð, à íàøі ëþäè ÷àñòî áåðóòü
éîãî ïіä íîãè é âèòèðàþòü îá íüîãî ïіäîøâè (Ä. Ñòåïîâèê).

* * *
2. Õóäîæíі îáðàçè íàêèäàþòüñÿ íà ìåíå ç óñіõ ñòîðіí. Âîíè íàëіòàþòü 

íà ìåíå ç òàêîþ ñèëîþ і â òàêіé íåç÷èñëåííіé êіëüêîñòі, ùî ÿ ïіä їõíіì 
íàâàëüíèì òèñêîì ãóáëþñÿ (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé).

* * *
3. Ó äâàäöÿòü ïåðøîìó ñòîëіòòі ëþäñòâî ïîâèííî ïîçáóòèñÿ ïîðîäæå-

íèõ ðàáñòâîì ãðіõіâ – çðàäè, ïîêîðè, êñåíîôîáії, âіðîëîìñòâà, íåçãіäëè-
âîñòі, – çìèòè їõ іç ñåáå, ÿê çìèâàєòüñÿ ç íåìîâëÿòè ïåðâîðîäíèé ãðіõ…
(Ð. Іâàíè÷óê).

 * * *
4. Íå òіëüêè âіòåð äîíîñèòü äî íàñ ãіðêèé ïîëèííèé çàïàõ íàøîї іñòî-

ðії. Ìè ùå ïèøåìî її îêðåìі ñòîðіíêè, îêðåìі ôðàãìåíòè. Àëå ÿ âіðþ, ùî
íåçàáàðîì âîíà áóäå íàïèñàíà âñÿ, âïîâíі, ïðî÷èòàíà íàøèìè íàùàäêà-
ìè, îñâіòèòü їõíі ñåðöÿ âåëèêîþ, ÷èñòîþ ëþáîâ’þ äî Óêðàїíè, çàäëÿ ÿêîї
é æèâåìî íà ñâіòі (Þ. Ìóøêåòèê).

ІІ. Знайдіть метафори, метонімії й розкрийте їхній прихований зміст. 

5. Чи згодні ви з тим, що метафору можна розглядати як найкоротший шлях до 
істини? Відповідь поясніть. 

коло думок  

6. Поміркуйте, як виникли подані метафори. Які з них можна вважати «канцеляр-
ськими штампами»? Складіть і запишіть три речення в публіцистичному стилі з трьома 
метафорами (на вибір).

Ãîñòðèé çіð, çàëіçíі íåðâè, çàêîí âèìàãàє, ïîëå äіÿëüíîñòі, çіòêíåííÿ
äóìîê, çîëîòèé õàðàêòåð, ì’ÿêà ëþäèíà, çàãîñòðèòè ïèòàííÿ.

7. І. Складіть і запишіть невелику промову (6–8 речень) на одну з поданих тем,
використавши метафори й метонімію.

Ëþäñòâó ïîòðіáíî ÿêîìîãà øâèäøå âèðіøèòè äèëåìó: àáî âîíî çðî-
áèòü òàê, ùî â áіîñôåðі áóäå ìåíøå çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí, àáî áіî-
ñôåðà ðîçâèâàòèìåòüñÿ òàê, ùî â íіé ñòàíå ìåíøå ëþäåé (Äæ. Áàòòîí).

Çáåðåæåííÿ áіîñôåðè – íåîáõіäíà óìîâà âèæè-
âàííÿ ëþäèíè.

Ëþäèíà – ÷àñòèíêà ïðèðîäíîї áіîñôåðè.
Ëàíäøàôòîòåðàïіÿ: ÷åðïàéìî ñèëè ó êðàñі ïðè      -

ðîäè. 
Ãåòü àâòîìîáіëі, ñâîáîäó âåëîñèïåäàì!

§ 3. ÐÈÒÎÐÈ×ÍІ ÔІÃÓÐÈ 
(ÀÍÒÈÒÅÇÀ, ÃÐÀÄÀÖІß, ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß)

Ïðî òå, ÿê íàäàòè ïðîìîâі áіëüøîї ïåðåêîíëèâîñòі, âèäіëèòè іñòîòíå,  
ïіäêðåñëèòè ïåâíі äåòàëі òà ÿê ïіäñèëèòè ñìèñëîâå çíà÷åííÿ

8. А. Порівняйте варіанти однієї цитати. Чим вони різняться?

1. Çà ñâîþ êàð’єðó ÿ ïðîïóñòèâ 
ïîíàä 9000 êèäêіâ, ïðîãðàâ
ìàéæå 300 іãîð… ß çàçíàâàâ 
ïîðàçîê… І ñàìå òîìó ÿ äîìіãñÿ 
óñïіõó.

2. Çà ñâîþ êàð’єðó ÿ ïðîïóñòèâ 
ïîíàä 9000 êèäêіâ, ïðîãðàâ ìàé-
æå 300 іãîð… ß çàçíàâàâ ïîðàçîê 
çíîâó, і çíîâó, і çíîâó. І ñàìå òîìó 
ÿ äîìіãñÿ óñïіõó (Ì. Äæîðäàí).

Б. У якому варіанті вплив на слухача більш потужний? Завдяки чому?
В. Поміркуйте: засобом емоційної чи інформаційної аргументації є повторення?

Ðèòîðè÷íі
ôіãóðè

Ðèòîðè÷íі ôіãóðè – öå çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі ìîâ-
ëåííÿ, ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ ìîâíі çâîðîòè, óòâîðåíі øëÿõîì
ñâîєðіäíîãî ñïîëó÷åííÿ ñëіâ і ñèíòàêñè÷íîї ïîáóäîâè ôðàçè 
÷è ðå÷åííÿ.
Óäàëå çàñòîñóâàííÿ ðèòîðè÷íèõ ôіãóð ó ìîâëåííі äàє çìîãó 
ïðèêðàñèòè ôîðìó ïîäà÷і, ïîñèëèòè ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ 
áóäü-ÿêîї äóìêè ÷è ïðîìîâè, óâèðàçíèòè її åìîöіéíó êî ëî-
ðèòíіñòü, äîñÿãòè áіëüøîї ïåðåêîíëèâîñòі, àðãóìåíòîâàíîñòі.

Ðіçíîâèäè ìåòàôîð

àíòèòåçà ãðàäàöіÿ ïîâòî-
ðåííÿ

ðèòîðè÷íå
çàïèòàííÿ

ðèòîðè÷íå 
çâåðíåííÿ

ïîðіâ-
íÿííÿ
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ÀÀíòèòåçà Àíòèòåçà (âіä ãð. antithesis – ïðîòèñòàâëåííÿ, ñóïå-
ðå÷íіñòü) – ðèòîðè÷íà ôіãóðà, ÿêà ïîëÿãàє â çóìèñíå ïіä-
êðåñëåíîìó çіñòàâëåííі äâîõ ïðîòèëåæíèõ, àëå ïîâ’ÿçàíèõ
ìіæ ñîáîþ ïîíÿòü, ÿâèù, ðå÷åé òà îáðàçіâ äëÿ ïіäñèëåííÿ 
âðàæåíü, äëÿ áіëüøîї ïåðåêîíëèâîñòі. НАПРИКЛАД: 1. Òà-
êèé áëèçüêèé òè, êðàþ ìіé, і áåçíàäіéíî òàê äàëåêèé
(Â. Ñòóñ). 2. Íå òіëî, à äóøà є ëþäèíîþ (Ã. Ñêîâîðîäà).

Ãðàäàöіÿ Ãðàäàöіÿ (âіä ëàò. gradatio – ïіäâèùåííÿ, ïîñèëåííÿ) – 
ðèòîðè÷íà ôіãóðà, ÿêà ïîëÿãàє â òàêîìó ðîçòàøóâàííі
ñëіâ, ðå÷åíü (їõíіõ ÷àñòèí), êîëè êîæíå íàñòóïíå ìіñòèòü 
ó ñîáі ïіäñèëåííÿ (÷è ïîñëàáëåííÿ) ñìèñëîâîãî àáî åìî-
öіéíî-åêñïðåñèâíîãî çíà÷åííÿ. Ãðàäàöіÿ äîäàє ïðîìîâі
âèðàçíîñòі, ïðèâåðòàє óâàãó ñëóõà÷іâ.

Âèäè
ãðàäàöії

âèñõіäíà

ñïàäíà

Õòî âàì ñêàçàâ – «íі äíÿ áåç ðÿäêà»?
Ó ñó÷àñíîї ëіòáðàòії ïðàâèëà æîðñòîêіøі: 
íі äíÿ áåç îïîâіäàííÿ, íі òèæíÿ áåç ïîâі-
ñòі, íі ìіñÿöÿ áåç ðîìàíó (Ã. Òþòþííèê).

Òðіñíóëî, ñòðóõëî і ñòèõëî. Ëèø øóì âñå 
øóìіâ ðÿñíîøóìíèé (Ï. Òè÷èíà).

Ïîâòîðåííÿ Ïîâòîðåííÿ – ðèòîðè÷íà ôіãóðà, ÿêà ïåðåäáà÷àє ïîâòîðåí-
íÿ òîãî ñàìîãî ñëîâà, ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ðå÷åííÿ, ôðàçè
ç ìåòîþ âèäіëèòè іñòîòíå â ìîâëåííі, ïіäêðåñëèòè ïåâíі 
äåòà ëі â ðîçïîâіäі, îïèñі, ïîñèëèòè åêñïðåñèâíî-çîáðà-
æàëüíі âëàñòèâîñòі ìîâè. НАПРИКЛАД: Íå ïëà÷, íå ïëà÷ 
çà þíіñòþ ñâîєþ (Ì. Ðèëüñüêèé).
Ïîâòîðåííÿ ñòâîðþє åôåêò òèñêó, ïîñèëþє âïëèâ íà àäðå-
ñàòà, ñïîíóêàє éîãî äî âèñíîâêіâ, ñïðèÿє ÷іòêіé äåòàëіçà öії 
òà êîíöåíòðàöії óâàãè, çáіëüøóє ïåðåêîíëèâіñòü âèñëîâ ëåí-
 íÿ. Ïîâòîðåííÿ çíèæóє іíôîðìàöіéíèé êîåôіöієíò áóäü-
ÿêîãî îðàòîðñüêîãî âèñòóïó і є çàñîáîì íàñàìïåðåä åìîöіé-
íîї àðãóìåíòàöії.

9. Прочитайте й порівняйте два висловлення. Що спільного в їхньому змісті й у їхній
будові? Яка риторична фігура допомагає підсилити виразність, переконливість думки?

Ó öüîìó öіëîìó ñâіòі áà÷ó ÿ 
äâà ñâіòè... Ñâіò âèäíèé òà íåâèä-
íèé, æèâèé òà ìåðòâèé, öіëèé
òà ðîçïàäëèâèé. Öåé є ðèçà, à 
òîé – òіëî. Öåé – òіíü, à òîé – äå-
ðåâî... Îòæå ñâіò ó ñâіòі є òî âі÷-
íіñòü ó òëіííі, æèòòÿ ó ñìåðòі, 
ïðîáóäæåííÿ ó ñíі, ñâіòëî ó òüìі,
ó áðåõíі – ïðàâäà, ó ïå÷àëі – ðà-
äіñòü, ó îä÷àї – íàäіÿ.

Ã. Ñêîâîðîäà

Íà íàøіé ñòîðîíі áîðåòüñÿ ïî-
÷óòòÿ ÷åñòі, íà òіé – íàõàáñòâî;
òóò – âіðíіñòü, òàì – îáìàí; òóò –
äîáëåñòü, òàì – çëî÷èí… Íåâæå 
ïðè òàêîìó çіòêíåííі, âіðíіøå, ó 
òàêіé áèòâі ñàìі áåçñìåðòíі áîãè 
íå äàðóþòü öèì ïðîñëàâëåíèì
äîáëåñòÿì ïåðåìîãè íàä ñòіëüêî-
ìà і òàêèìè òÿæêèìè ïîðîêàìè?

Öèöåðîí

10. І. Визначте, у яких реченнях є антитеза, а в яких – градація. Розкрийте на кон-
кретних прикладах роль цих риторичних фігур у мовленні.

1. Ç ïîãàíèìè çàêîíàìè é õîðîøèìè ïîñàäîâöÿìè öіëêîì ìîæíà ïðàâè-
òè êðàїíîþ. Àëå ÿêùî ïîñàäîâöі ïîãàíі, íå äîïîìîæóòü і íàéêðàùі çàêî íè 
(Îòòî ôîí Áіñìàðê). 2. ß íå ìîæó çàïðîïîíóâàòè íі÷îãî, îêðіì êðîâі, 
òÿæêîї ïðàöі, ñëіç òà ïîòó (Â. ×åð÷èëëü). 3. Íàéáіëüøå áî ç óñіõ ëèõ íå
áіëü, à ãàíüáà, áіëü ìèíàє, à ãàíüáà äîâі÷íà (Ï. Çàãðåáåëüíèé). 4. Çàêîí 
ïàïåðîâèé, áåççàêîííÿ – ðåàëüíå (Ï. Ìîâ÷àí). 5. Çà êâàðòèðó – ïëàòè, õî÷åø
äàëі â÷èòèñÿ – ïëàòè, õî÷åø, àáè òåáå êðàùå ëіêóâàëè, – ïëàòè (Ç æóðíà-
ëó). 6. Ïðèéøîâ, ïîáà÷èâ, ïåðåìіã (Þëіé Öåçàð). 7. Çà ãðîøі ìîæíà êóïè-
òè ëіæêî, àëå íå ñîí; їæó, àëå íå àïåòèò; ëіêè, àëå íå çäîðîâ’ÿ; áóäèíîê, àëå 
íå äîìàøíіé çàòèøîê; êíèãè, àëå íå ðîçóì; ïðèêðàñè, àëå íå êðàñó; ðîç-
êîøі, àëå íå ùàñòÿ; ðåëіãіþ, àëå íå ñïàñіííÿ (Ï. Áðåãã).

ІІ. Поясніть, як ви розумієте висловлене в останньому реченні. 
ІІІ. Складіть і запишіть одне речення в публіцистичному стилі з антитезою й одне –

з градацією.

11. Прочитайте висловлення. Укажіть повторення й визначте їхню роль. 
1. Õâàëіòü ìåíå íàéáіëüøèìè ïîõâàëàìè, ñòіëüêè êîðàáëіâ, ñòіëüêè 

âіéñüêà, ñòіëüêè ïðîäîâîëüñòâà є íå óÿâíîãî, ùî àáè ëèøå ëþäè çìîãëè 
çіáðàòè. 2. ß íіêîëè íі ñâîї ãðîøі, íі ñîþçíèêіâ íå âіäáèðàâ çà äîïîìîãîþ 
âèìàãàíü. ß íіêîëè íі çäîáè÷, ùî áóëà âіäіáðàíà ó âîðîãіâ, íі âіéñüêîâі
òðîôåї ñåðåä íå÷èñëåííèõ ìîїõ äðóçіâ íå äіëèâ. 3. Íі áóäèíîê, íі ïîñóä, íі
ÿêèé-íåáóäü äîðîãèé îäÿã, íі äîðîãîöіííèé ðàá, íі ñëóæíèöÿ ìåíі íå ïîò-
ðіáíі.

ситуація

12. Уявіть, що ви маєте виступити на конфе-
ренції з питань збереження рослин них ресурсів.
Перебудуйте поданий текст так, щоб підсилити
його емоційну колорит ність, надати йому більшої
переконливості, аргументованості. Використайте
антитезу, градацію, повторення.

Ðîñëèííі ðåñóðñè

Çàêîíîäàâñòâî Óêðàїíè ãàðàíòóє ãðîìàäÿ-
íàì ïðàâî íà çàãàëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðîñëèííèõ ðåñóðñіâ. 
Ìîæíà çáèðàòè ëіêàðñüêó ñèðîâèíó, êâіòè, ÿãîäè, ïëîäè, ãðèáè òà іíøі 
õàð÷îâі ïðîäóêòè äëÿ çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá. Ïðè öüîìó çàãîòіâ-

ä ó ðó ð , ù ð ä äíèêè íå ïîâèííі äîïóñêàòè çáîðó ñèðîâèíè, ùî ïðèçâîäèòü äî âèñíà-
æåííÿ íàÿâíèõ ðåñóðñіâ, çíèùåííÿ ðîñëèí. Çàáîðîíåíî çáіð ñèðîâèíè 
äèêîðîñëèõ ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè.

13. І. Прочитайте фрагменти публічних промов. У якому з них, на вашу думку: 1) від-
чувається найбільше емоційне навантаження; 2) відчувається найбільша динамічність
через ефект тиску; 3) основну увагу зосереджено на предметі аргументації? Відповідь 
поясніть. 

* * *
1. …Íå ìîæíà áóòè íàóêîâöåì, ÿêùî íå âіðèòè, ùî ïіçíàâàòè íîâå – öå

äîáðå. Áåçãëóçäî áóòè íàóêîâöåì, ÿêùî íå ââàæàòè âèùîþ öіííіñòþ ìîæ-
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ëèâіñòü äіëèòèñÿ ñâîїìè çíàííÿìè ç êîæíèì, êîãî âîíè çàöіêàâëÿòü. Íå-
ìîæëèâî áóòè íàóêîâöåì, ÿêùî íå äóìàòè, ùî çíàííÿ ïðî ñâіò і ñèëà, ÿêó
âîíè äàþòü, – öå íåâіä’єìíå íàäáàííÿ öèâіëіçàöії, і ùî âè âèêîðèñòîâóєòå 
їõ, ùîá äîïîìîãòè ïîøèðåííþ çíàíü, і ãîòîâі ïðèéíÿòè âñі ïîòåíöіéíі
íàñ ëіäêè (Ä. Îïïåíãåéìåð).

* * *
2. …Íå âàðòî òіøèòè ñåáå іëþçіÿìè, áî íàéêðàùèé ó ñâіòі óðÿä, íàé-

êðàùèé ïàðëàìåíò і íàéêðàùèé ïðåçèäåíò ñàìі ïî ñîáі çðîáèòè áàãàòî íå 
ìîæóòü. Áóëî á ìàðíî ñïîäіâàòèñÿ, ùî òіëüêè âîíè âèãàäàþòü ÿêèéñü çà-
ãàëüíèé ðåöåïò âèðіøåííÿ íàøèõ ïðîáëåì (Â. Ãàâåë).

* * *
3. …Òåðîðèñòè äóìàëè, ùî çìіíÿòü íàøі öіëі é ïîêëàäóòü êðàé íàøèì 

àìáіòíèì íàìіðàì, àëå â ìîєìó æèòòі çìіíèëîñÿ ëèøå îäíå: ñëàáêіñòü,
ñòðàõ і áåçïîðàäíіñòü ùåçëè. Íàðîäèëèñÿ ñèëà, ìіöü і ìóæíіñòü… Ìîї 
àìáіòíі öіëі çàëèøèëèñÿ íåçìіííèìè. Ìîї ñïîäіâàííÿ – íåçìіííі. Ìîї 
ìðії – íåçìіííі (Ì. Þñóôçàé).

* * *
4. …Ïîêè â íàñ âіäáèðàëè õëіá і ìàéíî, ìè ìîâ÷àëè. Ïîêè íàì çàâäàâà-

ëè áîëþ òіëåñíîãî, ìè òåðïіëè. Ïîêè õèëèëè øèї íàøі ïіä ÿðìî ïàíñüêå,
ìè ñïîäіâàëèñÿ âèïðèñíóòè. Òà êîëè íàêëàäåíî êàéäàíè íà âîëþ íàøó,
êîëè ñïðîáóâàíî óÿðìèòè äóøó íàøó, ìè âçÿëèñÿ çà ìå÷... (Ç ïðîìîâè
Á. Õìåëüíèöüêîãî çà ðîìàíîì Ï. Çàãðåáåëüíîãî). 

ІІ. Знайдіть риторичні фігури й визначте їхню роль у кожному фрагменті.

14. Антитезу, градацію, повторення часто використовують у прислів’ях, приказ-
ках, рекламних слоганах. Наприклад: слова – як мед, а діло – як полова; з’їсть за 

вола, а зробить за комара; здорова мама – здорове й дитятко. Пригадайте й запи-
шіть декілька прислів’їв, приказок, рекламних слоганів, у яких є антитеза.

15. І. Прочитайте виразно текст промови. Яке її комунікативне 
призначення? Виконайте завдання, подані після тексту.

ÍІÊÎËÈ ÍÅ ÁІÉÒÅÑß

…Ó âàñ, þíàêіâ і äіâ÷àò, ùî çіáðàëèñÿ â öüîìó çàëі é òèñÿ÷àõ òàêèõ 
çàëіâ ïî âñüîìó ñâіòó, ñòàíå ñèë çìіíèòè çåìëþ, íàçàâæäè âðÿòóâàòè її
âіä âіéíè, íåñïðàâåäëèâîñòі é ñòðàæäàíü – ÿêùî âè áóäåòå çíàòè, ÿê і 
ùî ðîáèòè…

Íå ëþäñüêà ìàñà âðÿòóє Ëþäèíó. À ñàìà Ëþäèíà…
Òîìó íіêîëè íå áіéòåñÿ. Íіêîëè íå áіéòåñÿ ñêàçàòè ñëîâî íà çàõèñò

÷åñíîñòі, ïðàâäè òà ñïіâ÷óòòÿ, ïðîòè íåñïðàâåäëèâîñòі, áðåõíі òà æà-
äіáíîñòі. ßêùî âè – íå òіëüêè òі, ÿêі çіáðàëèñÿ ñüîãîäíі â öüîìó çàëі, 
à é òі, õòî ùå çáåðåòüñÿ â òèñÿ÷àõ òàêèõ ñàìèõ çàëіâ ïî âñіé çåìëі, і 
çàâòðà, і ÷åðåç òèæäåíü, – çðîáèòå öå íå ÿê êëàñ ÷è êëàñè, à ÿê іíäèâі-
äóóìè, ÷îëîâіêè òà æіíêè, âè çìіíèòå ñâіò. І òîäі âñі íàïîëåîíè, ãіòëå-
ðè, öåçàðі, ìóññîëіíі, óñі òèðàíè, êîòðі ïðàãíóòü âëàäè é ïîêëîíіí íÿ, і 
ïðîñòî ïîëіòèêè, і ïðèñòîñóâàíöі, ðîçãóáëåíі, òåìíі ÷è çëÿêàíі, êîòðі 
êîðèñòóâàëèñÿ, êîðèñòóþòüñÿ ÷è ðîçðàõîâóþòü ñêîðèñòàòèñÿ ñòðàõîì 
÷è æàäіáíіñòþ ëþäèíè, ùîá óÿðìèòè її, – óñі âîíè çà îäíå ïîêîëіííÿ 
çíèêíóòü ç ëèöÿ çåìëі (Â. Ôîëêíåð).

Людина

ІІ. Виконайте завдання до тексту. 
1. Знайдіть приклади градації. Яка її роль у тексті? 
2. Знайдіть у тексті приклади повторення. Чи доречно і з якою метою їх ужито в 

тексті?
3. Поясніть, у якому значенні вжито в тексті виділені слова. Який це риторичний 

засіб?

ÇÄÎÐÎÂÈÉ 
ÑÏÎÑІÁ ÆÈÒÒß –

ÖÅ ÌÎÄÍÎ
É ËÅÃÊÎ!

16. Прочитайте висловлення. Яке з них, на вашу думку, є більш образним, емоцій-
ним і переконливим?

 Çäîðîâ’ÿ – òàêèé ñàìèé ÓÍІÊÓÌ, ÿê êàðòèíà Ðàôàåëÿ. Çíèùè-
òè éîãî ëåãêî, âіäíîâèòè íåìîæëèâî (І. Áîðîäіí).
 Çäîðîâ’ÿ íàñòіëüêè ïåðåâàæóє ðåøòó áëàã ÆÈÒÒß, ùî çäîðîâèé æå-
áðàê ùàñëèâіøèé çà õâîðîãî êîðîëÿ (À. Øîïåíãàóåð).
 Ãîëîâíèì ÑÊÀÐÁÎÌ æèòòÿ є íå çåìëі, ùî òè їõ çàâîþâàâ, íå áàãàò-
ñòâà, ùî їõ ìàєø ó ñêðèíÿõ… Ãîëîâíèé ñêàðá æèòòÿ – ÇÄÎÐÎÂ’ß, і,
ùîá éîãî çáåðåãòè, ïîòðіáíî áàãàòî ùî çíàòè (Àâіöåííà). 
 Õâîðîáè âèíèêàþòü âіä òîãî, ùî ËÞÄÈ ïîðóøóþòü çàêîíè, çà ÿêè-
ìè ïîâèííі æèòè (Ð. Ãðіíñ).
 Íàñ òðîє – ÿ, òè і õâîðîáà. ßêùî òè áóäåø ÇІ ÌÍÎÞ, ìè âäâîõ ïî-
äóæàєìî õâîðîáó. ßêùî æ òè áóäåø íà áîöі õâîðîáè, òî ìåíі îäíîìó ç 
âàìè äâîìà íå âïîðàòèñÿ (À. Ôàðàäæ).
 Çäîðîâ’ÿ íàáàãàòî áіëüøå çàëåæèòü âіä íàøèõ çâè÷îê і ÕÀÐ×ÓÂÀÍ-
Íß, àíіæ âіä ëіêàðñüêîãî ìèñòåöòâà (Ä. Ëåááîê).

17. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте слова відомого лікаря Миколи Амосова:
«У більшості хвороб винна не природа, не суспільство, а сама людина. Найчас-
тіше людина хворіє через лінощі й жадобу, а інколи – і від нерозумності»? 

18. І. Уявіть, що ви братимете участь у конфе-
ренції про здоровий спосіб життя. Організато-
рам стало відомо, що на захід прибуде група 

скептично налаштованих студентів, які намагати-
муться переконати присутніх, що в житті потрібно 
встигнути спробувати все, а тому в молодому віці не 
варто перейматися своїм здоров’ям. 

ІІ. Підготуйте невеликий виступ на тему «Здоро-
вий спосіб життя: мрія чи реальність?». Спробуйте 
переконати учасників у необхідності турботи про своє
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здоров’я. Для підсилення смислового й емоційного навантаження, переконливості ви-
користайте антитезу, градацію, повторення. Скористайтеся поданою нижче пам’яткою.

пам’яткаßê âèãîëîñèòè íåçàáóòíþ ïðîìîâó

  Ïî÷íіòü іç íåñïîäіâàíîãî àðãóìåíòó àáî ðèòîðè÷íîãî çàïèòàííÿ.
  Âèêëàäàéòå äóìêè ïîñëіäîâíî é ëîãі÷íî.
  Ïðèäóìàéòå êіëüêà âëó÷íèõ ôðàç, äîðå÷íî âèêîðèñòîâóþ÷è àíòè-

òåçó, ìåòàôîðó, ïîðіâíÿííÿ.
  Ïîñèëüòå âïëèâ íà ñëóõà÷à, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîâòîðåííÿ, ãðàäàöіþ.
  Äîáðå âèâ÷іòü òåêñò ïðîìîâè.
  Ïîòðåíóéòåñÿ âèãîëîøóâàòè ïðîìîâó, àëå íå ïåðåñòàðàéòåñÿ.

§  4. ÐÈÒÎÐÈ×ÍІ ÔІÃÓÐÈ 
(ÐÈÒÎÐÈ×ÍÅ ÇÀÏÈÒÀÍÍß, ÇÂÅÐÍÅÍÍß, ÏÎÐІÂÍßÍÍß)

Ïðî òå, ÿê ìîæíà ïіä ÷àñ ìîíîëîãі÷íîї ïðîìîâè ñòâîðèòè åôåêò
äіàëîãó, àêòèâіçóâàòè óÿâó ñëóõà÷іâ, ñïîíóêàòè

їõ äîìèñëèòè âèñëîâëåíå

19. А. Доповніть усно речення порівняннями з довідки. 

1. Äåÿêі äàâíі òâîðè çãàñàþòü
íàçàâæäè,     , äåÿêі
çíîâó ñïàëàõóþòü (Çà Ï. Çàãðå-
áåëüíèì).

2. ß ïðàãíó íàìàëþâàòè Óêðàї-
íó,      , áî òàêè íåìà íà 
ñâіòі êðàñèâіøîї çåìëі, íіæ íàøà
(Çà Ð. Іâàíè÷óêîì).

Б. Порівняйте подані й доповнені речення. Які з них більш увиразнені й активізують
уяву слухачів?

В. Поміркуйте, чи можуть порівняння передати ставлення оратора до предмета по-
відомлення.

довідка

ÿê äàëåêі çîðі; ìîâ íàðå÷åíó ó âіíêó.

Çàïèòàííÿ Ðèòîðè÷íå çàïèòàííÿ – öå ðèòîðè÷íà ôіãóðà ó ôîðìі çà-
ïèòàííÿ, ÿêå íå ïåðåäáà÷àє âіäïîâіäі é ñïðÿìîâàíå íà 
ñòâåðäæåííÿ (÷è çàïåðå÷åííÿ) ïåâíîї äóìêè àáî ïîñèëåííÿ
óâàãè àóäèòîðії. НАПРИКЛАД: ×è æ ìîæíà ïðèñÿãàòè íà 
ïîãèáåëü Âіò÷èçíè?! (Ï. Îðëèê).

Íó ÿêà äіâ÷èíà
âіä     ìîâèòüñÿ ïîáà-
ëóâàòè ñåáå äîðî-
ãèìè ïàðôóìàìè?

Õòî âèíåí?
Ùî ðîáèòè?
Êóäè éäåìî?

Êîëè
ñòàâëÿòü

ðèòîðè÷íå
çàïèòàííÿ?

Êîëè âіäïîâіäü ìіñòèòüñÿ â ñàìîìó 
çàïèòàííі, âîíà î÷åâèäíà, âіäîìà 
àóäèòîðії; îðàòîðó ïîòðіáíî òіëüêè
àêòèâіçóâàòè ñëóõà÷іâ.

Êîëè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ íіõòî 
íå çíàє àáî її âçàãàëі íå іñíóє. Îðàòî-
ðó ïîòðіáíî ïіäêðåñëèòè íåçâè÷àé-
íіñòü ñèòóàöії, її òðàãіçì àáî êîìіçì.

Ìåòà ðèòîðè÷íîãî çàïèòàííÿ – àêòèâіçóâàòè ñëóõà÷іâ, äàòè 
їì ìîæëèâіñòü äîìèñëèòè ñàìèì. Òàêå çàïèòàííÿ ïіäñèëþє
іíòåðåñ äî ìîâëåííÿ, â åêñïðåñèâíіé ôîðìі äîíîñèòü ïåâíó
іíôîðìàöіþ, ñòâîðþє åôåêò äіàëîãó â ìîíîëîãі÷íîìó ìîâ-
ëåííі.
Іíîäі ðèòîðè÷íå çàïèòàííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèñìіþ-
âàííÿ, òîáòî âîíî є çàñîáîì іðîíії. НАПРИКЛАД: Áàæàëè
ÿê êðàùå... êðàùå êîìó? (Î. Òêà÷åíêî).

Çâåðíåííÿ Ðèòîðè÷íå çâåðíåííÿ – öå ðèòîðè÷íà ôіãóðà ó ôîðìі çâåð-
íåííÿ äî àáñòðàêòíèõ ïîíÿòü, íåæèâèõ ïðåäìåòіâ àáî âіä-
ñóòíіõ ëþäåé ÿê äî ïðèñóòíіõ. Âîíî çäåáіëüøîãî âèêëèêàє
ïåâíó åêñïðåñіþ, ÷àñòî ìіñòèòü îöіííó õàðàêòåðèñòèêó, âè-
ÿâëÿє ñòàâëåííÿ ïðîìîâöÿ äî îá’єêòà çâåðíåííÿ. НАПРИ-
КЛАД: Áëàãîñëîâåííà áóäü, ìîÿ íåçàéìàíà äіâèöå Äåñíî…
Äàëåêà êðàñî ìîÿ! Ùàñëèâèé ÿ, ùî íàðîäèâñÿ íà òâîєìó
áåðåçі (Î. Äîâæåíêî).
Ðèòîðè÷íå çâåðíåííÿ íàäàє òåêñòó âіäòіíêó ðîçìîâíîãî
ñòèëþ, áåñіäè, ïîëåìі÷íîãî äіàëîãó, çà ÿêèì óìіùåíî ðîç-
ìіðêîâóâàííÿ àäðåñàíòà. НАПРИКЛАД: Î òðèáóíî! Ñêіëüêè
äóðíіâ ñõîäèëî ç òåáå ïåðåìîæöÿìè (Î. Äîâæåíêî).

Ïîðіâíÿííÿ Ïîðіâíÿííÿ – öå ðèòîðè÷íà ôіãóðà, ó ÿêіé ñëîâåñíå çîá ðà-
æåííÿ îäíîãî ïðåäìåòà ïåðåäàєòüñÿ ÷åðåç íàéõàðàêòåðíіøі 
îçíàêè іíøîãî, ïîäіáíîãî äî íüîãî. Îçíàêà ìîæå âèçíà÷à-
òèñÿ çà êîëüîðîì, ôîðìîþ, ðîçìіðîì, çàïàõîì, âіä÷óòòÿì,
ÿêіñòþ òîùî.
Ïîðіâíÿííÿ äîïîìàãàє ïðîìîâöåâі ñêîíöåíòðóâàòè óâàãó
ñëóõà÷іâ íà íàéõàðàêòåðíіøîìó é íàéâàæëèâіøîìó, âèÿ-
âèòè âëàñíå ñòàâëåííÿ äî ïðåäìåòà îáãîâîðåííÿ; àêòèâіçóє
ïàì’ÿòü é óÿâó ñëóõà÷іâ, óâèðàçíþє ìîâëåííÿ.
Ïîðіâíÿííÿ ââîäÿòü çà äîïîìîãîþ ñïîëó÷íèêіâ (ÿê, ìîâ, 
íіáè, íåíà÷å, íåíà÷åáòî òà іí.) àáî áåç íèõ. ПОРІВНЯЙМО:
1. Ó Ëüâîâі ïî÷óâàєø ñåáå òàê, íà÷å áëóêàєø ïîäâіð’ÿì 
ñòàðîäàâíüîãî çàìêó é êàçêîâî òîðêàєøñÿ ìèíóëîãî.
2. Ëüâіâ – ñòàðîäàâíіé êàçêîâèé çàìîê.

20. Прочитайте виразно фрагмент виступу Пантелеймона Куліша під час поховання 
Тараса Шевченка. Яка риторична фігура надає тексту більшої емоційності й експре-
сивності?

Ðàäóéñÿ æ, Òàðàñå, ùî ñïî÷èâ òè íå íà ÷óæèíі, áî íåìàє äëÿ òåáå ÷ó-
æèíè íà âñіé ñëîâ’ÿíùèíі, і íå ÷óæі ëþäå òåáå õîâàþòü, áî âñÿêà äîáðà é 
ðîçóìíà äóøà òîáі ðіäíà. Áàæàâ єñè, Òàðàñå, ùîá òåáå ïîõîâàëè íàä Äíіï-
ðîì-Ñëàâóòîì: òè æ áî éîãî ëþáèâ, і ìàëþâàâ, і ãîëîñíî ïðîñëàâèâ. Ìàєìî 
â Áîçі íàäіþ, ùî é ñå òâîє áàæàííÿ âèêîíàєìî. Áóäåø ëåæàòè, Òàðàñå, íà 
ðіäíіé Óêðàїíі, íà óçáåðåææі ñëàâíîãî Äíіïðà, òè æ áî éîãî іì’ÿ çі ñâîїì
іì’ÿì íàâіêè ç’єäíàâ.

21. І. Прочитайте речення. Які риторичні фігури в них використано? Поясніть роль
цих засобів у кожному реченні. Які з фігур допомагають створити ефект діалогу?

1. Õòî æ òàêі ïðèíèæåííÿ, õòî öå ðàáñòâî ìîæå âèòåðïіòè? Äå æ ñó-
ñïіëüñòâî? Äå âіðà ïðåäêіâ? Õіáà є õòî íà Çåìëі êðèëàòіøèé çà ëþäèíó?
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(Îëåñü Ãîí÷àð). 2. ßê ñâèíі â áàãíі, âîíè íàñîëîäæóþòüñÿ, âàëÿþ÷èñü ó
íå÷èñòîòàõ ñðіáëîëþáñòâà (І. Çëàòîóñò). 3. Ìàòþêè, àáðåâіàòóðè, ðіçíі
ñëîâåñíі êåíòàâðè – öå ìîâíі òðîìáè, ùî ïðèçâîäÿòü äî çàãàëüíîíàöіî-
íàëüíîãî ïàðàëі÷ó (Ï. Ìîâ÷àí). 4. Âè íå çìóñèòå ëþäèíó áóòè êóëüòóð-
íîþ, ÿêùî íå ïðîáóäèòå â íіé ïîòðåáó äî êóëüòóðè. ×è ñòàíå âîíà їñòè,
ÿêùî íå ãîëîäíà? (Ç ïîñіáíèêà). 5. Ñëîâî íà ïàïåðі – äëÿ ìåíå öå ùîñü
íà çðàçîê, ÿê äëÿ äèòèíè, ÿêà íå âìіє ùå ïëàâàòè, âïåðøå ââіéòè â ðіêó…
(Ì. Âіíãðàíîâñüêèé). 6. Ùî òî çà íàðîä, êîëè çà ñâîþ êîðèñòü íå äáàє і 
î÷åâèäíіé íåáåçïåöі íå çàïîáіãàє? (І. Ìàçåïà).

ІІ. Перечитайте висловлення-запитання Олеся Гончара. Чи потребує воно від-
повіді? Чому? Складіть і запишіть імовірне продовження цього висловлення
(3–4 речення).

ситуація

22. Уявіть, що ви працюєте в рекламному 
агентстві. Підготуйте й виголосіть невеликий 
оригінальний текст (4–6 речень) для реклами

промислових чи продуктових товарів, засобів гігієни, 
автомобілів тощо. Використайте риторичні фігури, 
зокрема риторичні запитання, порівняння.

Ïðîñòî çðîáè öå!

Äóìàé іíàêøå!
Àäæå âè öüîãî âàðòі!

Îñü ùî ÿ ëþáëþ!

Ñìàê áàæàííÿ.

Çàâæäè ç âàìè!

×àñ åêîíîìèòè!

Ñïіëêóéñÿ ç ëþäüìè 

áåç áó
äü-ÿêèõ 

ïðè÷èí!

Ïðèøâèäøè ñâіé
øëÿõ äî óñïіõó!

Êîæíà äðіáíèöÿ
âàæëèâà!

23. І. Прочитайте уривки з публічної лекції Ліни Костенко, з якою письменниця ви-
ступила перед студентами Києво-Могилянської академії. 

ÃÓÌÀÍІÒÀÐÍÀ ÀÓÐÀ ÍÀÖІЇ,
ÀÁÎ ÄÅÔÅÊÒ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÄÇÅÐÊÀËÀ

1. ßêáè óêðàїíöі íå áóëè íàöієþ, òî âîíè äàâíî
áóëè á óæå íå óêðàїíöі. Îäíà÷å áóâ æå ÿêèéñü áîæå-
ñòâåííèé âіòåð, ùî êèäàâ ïîêîëіííÿ çà ïîêîëіííÿì
íà áîðîòüáó ñàìå çà öåé íàðîä, çà öåé øìàòîê çåì-
ëі, ÿêèé Áîã íà ïëàíåòі ïîäàðóâàâ ñàìå óêðàїíöÿì.

2. Äå âæå òі äàâíі ãðåêè, äå ðèìëÿíè, à іñòîðè÷-
íå áåçñìåðòÿ їì ãàðàíòîâàíå íà âіêè… Àáî íіìöі.
Íàöіÿ ôіëîñîôіâ і êîìïîçèòîðіâ, õіáà íå òàê? Õòî
äàâ ñâіòîâі Áåòõîâåíà, Ґåòå, Øèëëåðà, Ãåґåëÿ, Êàí-
òà, Íіöøå? І õî÷ Áóõåíâàëüä íåäàëåêî âіä äóáà Ґåòå, 
і äóá òîé ñïèëÿíèé, і ñîëäàòè âåðìàõòó âіäêðèâàëè
íà òîìó ïíі áëÿøàíêè – âñå îäíî íå Ãіòëåð âèçíà÷àє 
îáðàç íàöії ç éîãî Ãåááåëüñîì, ùî õàïàâñÿ çà ïіñòî-
ëåò ïðè ñëîâі «êóëüòóðà», і íå Åëüçà Êîõ, à äîêòîð
Ôàóñò і Ëîðåëÿé íàä Ðåéíîì.Ëіíà Êîñòåíêî

3. Êîæíіé íàöії є çà ùî ïîñèïàòè ñîáі ãîëîâó ïîïåëîì. Òіëüêè íå òðåáà
òèì ïîïåëîì çàïîðîøóâàòè î÷і íàñòóïíèõ ïîêîëіíü. Íіõòî ç íàñ, íèíі æè-
âóùèõ, íå ìîæå íåñòè âіäïîâіäàëüíîñòі çà äàâíі íåñïîêóòóâàíі ãðіõè. Àëå
êîæåí ç íàñ çîáîâ’ÿçàíèé їõ íå ïîâòîðèòè і íå ïðèìíîæèòè.

ІІ. Визначте, завдяки яким риторичним засобам лекторці вдалося активізувати увагу 
слухачів, надати виступу емоційності, образності, аргументованості, виділити основну
думку.

ІІІ. З’ясуйте, скориставшись тлумачним словником, лексичне значення слів «гумані-
тарний», «аура», «нація», «ідентифікація».

24. Знайдіть у мережі Інтернет повний текст лекції Ліни Костенко «Гуманітарна 
аура нації, або Дефект головного дзеркала» й прочитайте вступну частину. Яким
трьом ключовим поняттям промови дає визначення авторка? Як вона тлумачить

ці поняття? Чи вдалося письменниці підготувати слухачів до сприйняття основної час-
тини промови?

Ïðàãíè íå äî òîãî,
ùîá äîáèòèñÿ

óñïіõó,
à äî òîãî,

ùîá òâîє æèòòÿ
ìàëî ñåíñ

(À. Åéíøòåéí)

25. І. Прочитайте фрагмент промови Марка Цукерберга перед 
випускниками Гарвардського університету. Визначте комунікативне призначення 
промови. Виконайте завдання, подані після тексту. 

ÓÑÅ Â ÍÀØÈÕ ÑÈËÀÕ

Çóìіòè ñòâîðèòè ñâіò, äå â êîæíîãî 
áóäå âіä÷óòòÿ ìåòè, – âèêëèê äëÿ íàøîãî 
ïîêîëіííÿ.

ß çãàäóþ âå÷іð, êîëè çàïóñòèâ Face-
book ç ìàëåíüêîї êіìíàòè ó ñâîєìó ãóðòî-
æèòêó. ß ïіøîâ ó ïіöåðіþ çі ñâîїì äðó-
ãîì Êåé Åêñîì. Òîäі ÿ ñêàçàâ éîìó, ùî 
ðàäèé ìîæëèâîñòі îá’єäíàòè Ãàðâàðä,

àëå êîëèñü õòîñü çìîæå îá’єäíàòè âåñü ñâіò. ß íàâіòü íå ïіäîçðþâàâ, ùî 
öèìè «êèìîñü» çìîæåìî ñòàòè ìè. Àäæå ìè áóëè çâè÷àéíèìè ñòóäåí-
òàìè é íі÷îãî ïðî öå íå çíàëè. Іñíóâàëè âіäîìі òåõíîëîãі÷íі êîìïàíії ç 
âåëè÷åçíèìè ðåñóðñàìè, і ÿ äóìàâ, ùî öå çðîáèòü ÿêàñü ç íèõ. Àëå 
ñàìà іäåÿ òîãî, ùîá óñі ëþäè áóëè îá’єäíàíі, çäàâàëàñÿ íàì äóæå ïðîñ-
òîþ é çðîçóìіëîþ. І ìè ç êîæíèì äíåì іøëè äî öüîãî… Äî ñòâîðåííÿ 
Facebook ÿ ðîçðîáëÿâ іãðè, ÷àòè, ïðîãðàìè äëÿ íàâ÷àííÿ é ïðîãðàâàí-
íÿ ìóçèêè. Äæîàí Ðîóëіíã äâàíàäöÿòü ðàçіâ âіäìîâëÿëè â ïóáëіêà-
öії «Ãàððі Ïîòòåðà», à Áåéîíñå äîâåëîñÿ íàïèñàòè ñîòíі ïіñåíü äî Halo. 
Óñïіõ ïðèõîäèòü òîäі, êîëè є ïðàâî íà ïîìèëêó.

значення

Успіх
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Ó êîæíîãî ïîêîëіííÿ є âåëèêå é âàæëèâå äîñÿãíåííÿ. Ïîíàä 300 òèñ. 
ëþäåé ïðàöþâàëè, ùîá âіäïðàâèòè ëþäèíó íà Ìіñÿöü. Ìіëüéîíè âî-
ëîíòåðіâ ðîáëÿòü ùåïëåííÿ äіòÿì âіä ïîëіîìієëіòó ïî âñüîìó ñâіòó. Ùå
ìіëüéîíè ëþäåé ïîáóäóâàëè ãðåáëþ Ãóâåðà… Ïðèéøëà é íàøà ÷åðãà 
âèçíà÷èòèñÿ, ÿêèé çíà÷óùèé ñóñïіëüíèé ïðîåêò îáðàòè.

ßê ùîäî òîãî, ùîá çóïèíèòè çìіíó êëіìàòó çàðàäè çáåðåæåííÿ ïëà-
íåòè é çàëó÷èòè ìіëüéîíè ëþäåé äî âèêîðèñòàííÿ ñîíÿ÷íèõ áàòà-
ðåé? ßê ùîäî òîãî, ùîá âèëіêóâàòè âñі õâîðîáè é çàëó÷èòè äîáðîâîëü-
öіâ ïîäіëèòèñü іíôîðìàöієþ ïðî ñâîє çäîðîâ’ÿ òà ãåíîì?.. ßê ùîäî
òîãî, ùîá ìîäåðíіçóâàòè äåìîêðàòіþ, ùîá êîæåí ìіã ãîëîñóâàòè  
îíëàéí? ßê ùîäî òîãî, ùîá ïåðñîíàëіçóâàòè îñâіòó, ùîá êîæåí ìàâ 
çìîãó íàâ÷àòèñÿ? Öå â íàøèõ ñèëàõ. Ãëîáàëüíі çìіíè ïî÷èíàþòüñÿ ç 
ìàëîãî – іç íàñ ñàìèõ (Ì. Öóêåðáåðã, çàñíîâíèê ñîöіàëüíîї ìåðåæі 
Facebook).

ІІ. Завдання до тексту.
1. Знайдіть у тексті риторичні запитання, визначте їхню роль. Чи допомагають 

вони автору досягти мети виступу? Обґрунтуйте відповідь.
2. Поясніть, як ви розумієте сказане у виділеному реченні.
3. Який значущий спільний проект, на вашу думку, потрібно реалізувати сучасно-

му поколінню на міжнародному рівні? А на рівні вашого міста (села, області)? 
4. Чим співзвучний текст промови з висловленнями, поданими нижче? Про які 

секрети й складники успіху говорять автори?

ÏІÄÃÎÒÎÂÊÀ ÒÀ ÂÈÃÎËÎØÅÍÍß ÒÅÊÑÒÓ ÏÐÎÌÎÂÈ

26. Прочитайте висловлення відомих людей. Чи з усіма думками ви погоджуєтеся?

 ß íå ìîæó êåðóâàòè íàïðÿìêîì âіòðó, àëå çàâæäè ìîæó òàê ïî-
ñòàâèòè âіòðèëà, ùîá äîñÿãòè ñâîєї ÌÅÒÈ (Î. Óàéëüä).

ÓÑÏІÕ – öå çäàòíіñòü êðîêóâàòè âіä îäíієї íåâäà÷і äî іíøîї, íå âòðà÷à-
þ÷è åíòóçіàçìó (Â. ×åð÷èëëü).

Óñïіøíà ëþäèíà – çàâæäè íåéìîâіðíèé õóäîæíèê ñâîєї óÿâè. ÓßÂÀ íà-
áàãàòî âàæëèâіøà çà ÇÍÀÍÍß, áî çíàííÿ îáìåæåíі, à óÿâà – áåçìåæíà 
(À. Åéíøòåéí).

Íå øóêàé ÙÀÑÒß çà ìîðåì (Ã. Ñêîâîðîäà).

Іòè øëÿõîì, ÿêèì êîëèñü іøëè іíøі, – ðîçóìíå ðіøåííÿ; òîìó ÏÐÎ-
ÃÐÅÑÓ ìîæóòü äîñÿãòè òіëüêè òі, õòî ïðèéìàє «íåðîçóìíі» ÐІØÅÍÍß
і éäå âëàñíèì øëÿõîì (Ñ. Äæîáñ).

Іäó÷è äî óñïіõó, çàáóäüòå òàêі ôðàçè: ÿ çàéíÿòèé; ìåíі áðàêóє ÍÀÒ Õ-
ÍÅÍÍß; ÿ íàäòî ñòîìèâñÿ; ÿ íå ãîòîâèé äî öüîãî; íå áóäó öüîãî ðîáè-
òè, áî ðåçóëüòàò íå ãàðàíòîâàíèé; ÿ íå ãіäíèé öüîãî; ìåíі ïîñòіéíî íå 
ÙÀÑÒÈÒÜ (À. Òàí).

27. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, означає бути успішним? Кого з відомих 
українців ви вважаєте успішним? Чому?

28. Підготуйте текст промови (1,5–2 стор.), використавши тропи та риторичні фі-
гури, на одну з поданих тем: 1. Секрети успіху. 2. Історія одного успіху. 3. Перші 
кроки для досягнення мети. 4. Як стати успішним. Виголосіть промову в класі. 

29. Виконайте тестові завдання. 
1. Ìåòîíіìіÿ є â ðå÷åííі
À  Áðåõíÿ ìîâ êóëÿ çі ñíіãó, áî ùî äàëі êîòèòüñÿ, òî áіëüøà ñòàє

(Íàð. òâîð÷іñòü).
Á  Ïåðåãóêóâàëèñÿ áàëêîíè ÷åðåç âóëèöþ-ðіêó (Ñ. Æóðàõîâè÷).
Â  Ãîðèòü-òðåìòèòü ðіêà, ÿê ìóçèêà (Ï. Òè÷èíà).
Ã  Áëàêèòíі ïëàíåòè òâîãî äèòèíñòâà. Öâіò ñëîâà íàðîäíîãî (Îëåñü

Ãîí÷àð).

2. Ðèòîðè÷íà ôіãóðà, ÿêà ñòâîðþє åôåêò äіàëîãó, є â ðå÷åííі
À  Ìóñèìî çðîáèòè ñâіò áåçïå÷íèì äëÿ äåìîêðàòії (Â. Âіëüñîí).
Á  Ìè íå áîїìîñÿ íіÿêèõ ïåðåãîâîðіâ, àëå ìè íіêîëè íå âåñòèìåìî

ïåðåãîâîðè ÷åðåç ñòðàõ (Ä. Êåííåäі).
Â  Òàêà òàєìíèöÿ àãàâè: âîíà öâіòå, ùîá óìåðòè, і âìèðàє, ùîá öâіñ-

òè (Ì. Êîöþáèíñüêèé).
Ã  ×è ïîòðіáíі ëþäèíі çìіíè, ÿêùî âîíà óñіì çàäîâîëåíà? (Î. Êâіò-

íåâèé).

3. Ãðàäàöіÿ є â ðå÷åííі
À  Õòî ïîâåðíå â ðàáñòâî òó êðàїíó, äå ñòÿã ñâîáîäè çàòðåïåòàâ? 

(Ì. Ðèëüñüêèé).
Á  Єäèíå, ÷îãî íàì òðåáà ñòðàõàòèñÿ, – öå ñàìîãî ñòðàõó (Ô. Ðóç-

âåëüò).
Â  Ìèíàëè äíі, òèæíі, ìіñÿöі, ðîêè… (Î. Êâіòíåâèé).
Ã  Äóøà çðóéíîâàíà, ÿê Òðîÿ, ñâîїõ óáèâöü ïåðåæèâå (Ë. Êîñòåíêî).

4. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ðå÷åííÿì і ðèòîðè÷íîþ ôіãóðîþ, ÿêà 
â íüîìó є.

Ðå÷åííÿ
1 Óâåñü âіòðÿê âіäðàçó âèáóõíóâ ðåãîòîì (Ì. Ñòåëü -

ìàõ).
2 Ñïіâàþòü ñîëîâ’ї, ùåáå÷óòü ñàäêè, âèòüîõêóþòü 

äåðåâà… (Є. Ãóöàëî).
3 Є ñîòíÿ ìîâ, à ïðàâäà ëèø îäíà (Ì. Ðèëüñüêèé). 
4 …Íå çëÿêà íі ñòðàæäàííÿ, íі ãîðå, íі ñìåðòü 

(Ëåñÿ Óêðàїíêà).

Ôіãóðà
À àíòèòåçà
Á ãðàäàöіÿ
Â  ïîâòîðåííÿ
Ã ìåòîíіìіÿ
Ä ìåòàôîðà

5. Ïðî÷èòàéòå ôðàãìåíò ïðîìîâè.
Õðèñòèÿíñüêà êóëüòóðà – öå íå òіëüêè öåðêîâíà òåìàòèêà ó òâî-

ðàõ ëіòåðàòóðè é ìèñòåöòâà, à é êóëüòóðà õðèñòèÿíñüêîї ïîâåäіíêè, 
ó ÿêіé íåìà ìіñöÿ íåíàâèñòі äî áëèæíüîãî, àëå є âіäêðèòіñòü ñåðöÿ äëÿ
âìіñòó íîâîї Õðèñòîâîї çàïîâіäі: ùîá ìè ëþáèëè îäíå îäíîãî (Ä. Ñòåïî-
âèê).

Ïðîâіäíîþ ðèòîðè÷íîþ ôіãóðîþ â òåêñòі є
À àíòèòåçà 
Á ðèòîðè÷íå çàïèòàííÿ 
Â ãðàäàöіÿ
Ã ïîðіâíÿííÿ
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Ïðàêòè÷íà ðèòîðèêà

Êîíêóðñ îðàòîðіâ

Ïðîâåäіòü ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäі ó âіëüíèé âіä óðîêіâ ÷àñ êîíêóðñ ç 
îðàòîðñüêîãî ìèñòåöòâà, ïіä ÷àñ ÿêîãî êîæåí ç ó÷àñíèêіâ ìàє âèñòóïè-
òè ç êîðîòêîþ ïðîìîâîþ.

×àñ âèñòóïó – 3–4 õâèëèíè.
Îðієíòîâíі òåìè ïðîìîâ: «Іãðîìàíіÿ – õâîðîáà ÕÕІ ñòîëіòòÿ», 

«Ó÷íіâñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ: ìіô ÷è ðåàëüíіñòü?», «Ñêàæè íàðêîòè-
êàì – íі!», «Ðåêëàìà – ïñèõîëîãі÷íèé òåðîðèñò», «Є õàðàêòåð – áó-
äóòü ïåðåìîãè», «×åñíіñòü – íîðìà, à íå àíîìàëіÿ», «Êðàñíîìîâñòâî – 
êëþ÷, ùî âіä÷èíÿє äâåðі é ñåðöÿ» òà іí.

Âèñîêîї îöіíêè çàñëóãîâóє ïðîìîâà, ó ÿêіé ãëèáîêî ðîçêðèòà òåìà, 
âіä÷óâàєòüñÿ ñàìîñòіéíіñòü ìèñëåííÿ ðèòîðà, äîðå÷íî âèêîðèñòàíî òðî-
ïè é ðèòîðè÷íі ôіãóðè.

Çàïðîñіòü áàòüêіâ, ó÷èòåëіâ, äðóçіâ.

Ï

Розрізняймо 

                        ÑІÇІÔІÂ ×È ÑІÇІÔÎÂÈÉ?

Óñіì âіäîìèé âèñëіâ ñіçіôîâà ïðàöÿ (àáî ùå ñіçіôіâ òðóä), òîáòî «áåç-
ïëіäíà, âàæêà, íåñêіí÷åííà, à òî é çîâñіì íåïîòðіáíà ïðàöÿ». Ñëîâîñïîëó-
÷åííÿ ðіâíîöіííå іíøîìó – ïðàöÿ Ñіçіôà, òàê ñàìî óòâîðþєòüñÿ, ÿê áàòü-
êîâà ïðàöÿ (áàòüêіâ òðóä) – ïðàöÿ (òðóä) áàòüêà. 
Іíîäі ìîæíà ïî÷óòè é ñіçіôîâèé, áàòüêîâèé. ×è ïðàâèëüíî öå? Íі, íå 

ïðàâèëüíî. Ñіçіôіâ, áàòüêіâ – ïðèñâіéíі ïðèêìåòíèêè, âîíè âêàçóþòü íà 
íàëåæíіñòü ÷îãî-íåáóäü ïåâíіé îñîáі: ïðàöÿ (òðóä) íàëåæèòü Ñіçіôîâі 
(áàòüêîâі), ïîð.: áàòüêіâ ïîðòôåëü – ïîðòôåëü áàòüêà. 

À ñóôіêñ -îâèé óêàçóє ëèøå íà âіäíîøåííÿ äî ÿêîãîñü ìàòåðіàëó àáî 
âçàãàëі íà ïåâíó îçíàêó çà її äæåðåëîì: áåðåçîâèé, ñâÿòêîâèé òà іí. 

Îòæå, ïðàâèëüíі âèñëîâè ñіçіôîâà ïðàöÿ (ñіçіôіâ òðóä), áàòüêîâà ïðà-
öÿ (áàòüêіâ òðóä) (Çà ìàòåðіàëàìè Іíñòèòóòó óêðàїíñüêîї ìîâè).

Áåðåæëèâèé. Îùàäëèâèé, åêîíîìíèé, äáàéëèâèé (áåðåæëèâèé ãîñ-
ïîäàð, êåðіâíèê).

Áåðåæíèé. ßêèé óìіє áåðåãòè ùî-íåáóäü, äáàéëèâî ïîâîäèòèñÿ ç
÷èì-íåáóäü (áåðåæíå ñòàâëåííÿ).

Áåðåæëèâî, ïðèñëіâíèê. Ó ñïîëó÷åííі: áåðåæëèâî âèòðà÷àòè, çáè-
ðàòè, âèêîðèñòîâóâàòè ùîñü.
Áåðåæíî, ïðèñëіâíèê. Ó ñïîëó÷åííі: áåðåæíî ñòàâèòè, êëàñòè, áðàòè, 
ñòàâèòèñÿ.    

Антисуржик

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

÷èííå çàêîíîäàâñòâî
àêòèâíà ðå÷îâèíà
âïëèâîâèé âàæіëü
äіéîâі îñîáè
àêòèâíèé (íåçàòóõëèé) âóëêàí

äіþ÷å çàêîíîäàâñòâî
äіþ÷à ðå÷îâèíà
äіþ÷èé âàæіëü
äіþ÷і îñîáè
äіþ÷èé âóëêàí

Корисно знати
ÓÇßÒÈ ÄÎ ÓÂÀÃÈ – ÓÇßÒÈ ÄÎ ÂІÄÎÌÀ

Öі äâà âèñëîâè є âçàєìîçàìіííі, áëèçüêі çà çìіñòîì. Áðàòè (óçÿòè) äî 
óâàãè îçíà÷àє «çâàæàòè / çâàæèòè íà ùî-íåáóäü, óðàõóâàòè ùîñü». Ïðè 
öüîìó âіä ëþäèíè âèìàãàєòüñÿ çîñåðåäæåíіñòü äóìêè, çîðó, ñëóõó ùîäî 
ÿêîãî-íåáóäü îá’єêòà. 

Âèñëіâ óçÿòè äî âіäîìà îçíà÷àє «óñâіäîìëþâàòè òó ÷è іíøó çîðîâó ÷è 
ñëóõîâó іíôîðìàöіþ», à îòæå, óêàçóє íà âèùèé ñòóïіíü ðåàêöії ëþäèíè íà 
íàâêîëèøíі îá’єêòè äіéñíîñòі.

Ó äіëîâîìó ñïіëêóâàííі ñëîâî «óâàãà» âæèâàєòüñÿ òàêîæ ó ñïîëóêàõ 
òèïó «Öå çàñëóãîâóє íà óâàãó», «Öüîìó ïèòàííþ âàðòî ïðèäіëèòè îñîáëè-
âó óâàãó». Çâåðòàþ÷èñü äî àóäèòîðії, êàæóòü: «Ïðîøó óâàãè», «Ïðîøó 
Âàøîї óâàãè, øàíîâíі êîëåãè» (Ñ. Áèáèê).
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Як це було
СИЛА ВОДИ

Слово вода стало центром багатьох приказок,
прислів’їв, фразеологізмів, у яких образно визна-
чається поведінка людини. Тих, хто веде нечесний 
спосіб життя, виводять на чисту воду. Того, хто
занадто запальний, іноді обливають холодною 
водою. Не подумайте тільки, що і справді ллють воду.
У таких випадках досить спокійних, розважливих слів. 
Коли когось дуже ненавидять, воліють його втопити в ложці води.

Вода виявляє свою силу і в характеристиках людей. Про неробу кажуть, що
він не береться й за холодну воду. Про того, хто вперто мовчить, – що він 
набрав у рот води. Про шахрая, який уникає покарання, – що він виходить 
сухим із води. Нерозлучних друзів часто називають не розлий вода. Базікало 
неодмінно товче воду в ступі, а тишко виявляє покірність і сидить нижче від 
трави, тихіше від води. А той, хто наперед не дуже вдало пророкує, мов 
вилами по воді пише (Н. Клименко).

* * *
Про відомого англійського діяча двадцятих років ХХ століттяЛлойда 

Джорджа розповідають, що одного разу в парламенті його критикувала 
жінка-депутат, яка закінчила свою промову словами «Якби я була 
вашою дружиною, то дала б вам випити отрути». Ллойд Джордж, не 
розгубившись, миттю відповів: «Шановна, якби ви були моєю дружиною,
я б з радістю випив ту отруту».

* * *
Альберт Ейнштейн знайомив публіку зі своєю найскладнішою н

теорією відносності в ясній і доступній формі. Він жартував: «Коли 
молодий чоловік сидить з дівчиною цілу годину, ця година йому 
здається хвилиною. Але якщо його посадити на розжарену піч, хвилина
буде здаватися йому більшою за годину. Усе відносно».

І таке буває

Цікаво знати
ПРО МАСЛО, БУТЕРБРОД І САНДВІЧ

Слово масло утворено від мазати й означало спочатку те, що в нас існуєи
під назвою мазь. Ним мазали не хліб, а тіло, і було це не коров’яче масло, а 
те, що ми сьогодні звемо олією. Звичай натиратися олією пішов від греків і 
римлян. Ця процедура замінювала використання мила, якого тоді ще не було,
частково захищала тіло від холоду й спеки. Олія (грецьке елеон) дістала свою 
назву від плодів, з яких її виготовляли, – оливок. 

Слово бутерброд німецьке, воно складається з двох слів: буттер – «масло»
і брот – «хліб». Проте в нас це слово набуло значно ширшого, ніж первісне, 
значення: це може бути хліб із сиром, ковбасою, повидлом, варенням, медом, 
а от масла в ньому може й не бути. 

Про сандвіч розповідають таку історію: лорд Джон Монтег’ю Сандвіч був 
пристрасним гравцем. Не бажаючи відриватися від карт для того, щоб 
повечеряти, він придумав новий, зручний для нього вид бутерброда: шматочок 
телятини, шинки або сиру він клав між двома скибками хліба (За А. Коваль). 

ÌÎÐÔÎËÎÃІ×ÍÀ  
ÍÎÐÌÀ

Ìè ç äèòèíñòâà âèâ÷àєìî ìîâè. 
é áÍå çàëèøàéòå öüîãî ïîòðіáíîãî 

äëÿ äóìêè çàíÿòòÿ é äàëі.

І. Âèõîâàíåöü

§ 5. ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊ. ÂІÄÌІÍÊÎÂІ ÇÀÊІÍ×ÅÍÍß 
ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊІÂ

Ïðî òâîðåííÿ ïðèñâіéíèõ ïðèêìåòíèêіâ, îñîáëèâîñòі âіäìіíþâàííÿ
ïðèêìåòíèêіâ, à òàêîæ ïðî ïðèêìåòíèêè, ùî ïåðåéøëè â іìåííèêè

ПРИГАДАЙМО. Що таке прикметник? Чим якісні прикметники відрізняються від при-
свійних?

30. А. Порівняйте закінчення іменників і прикметників жіночого роду в орудному 
відмінку однини. Зверніть увагу, що наведені слова мають основу на м’який або
шиплячий приголосний.

êðó÷åþ
òèøåþ
êóçíåþ

ïàõó÷îþ
ìèëіøîþ
õóäîæíüîþ

Б. Поставте усно прикметники в орудному відмінку однини, користуючись поданими
вище прикладами.

Ðîáî÷à, âåäìåæà, âñåñâіòíÿ, âèøíåâà.

 В. Зробіть висновок про закінчення прикметників жіночого роду в орудному відмінку
однини. Чи однакове це закінчення із закінченням іменників м’якої та мішаної груп 
в аналогічній формі?

Ãðóïè ïðèêìåòíèêіâ çà çíà÷åííÿì

Ãðóïà Ùî ïîçíà÷àþòü Ïðèêëàäè

ßêіñíі îçíàêó ïðåäìåòà, ÿêà ìîæå áóòè 
â íüîìó â áіëüøіé ÷è ìåíøіé ìіðі

äîáðèé (äîáðіøèé,
ìåíø äîáðèé)

Âіäíîñíі îçíàêó ïðåäìåòà çà éîãî âіäíîøåí-
íÿì äî іíøèõ ïðåäìåòіâ

ãðå÷àíèé, äîùîâèé,
êðèøòàëåâèé

Ïðèñâіéíі ïðèíàëåæíіñòü ÷îãî-íåáóäü îñîáі 
àáî òâàðèíі

áàòüêіâ, ñåñòðèí,
Ìàðіїí, òþëåíåâèé

Ìîðôîëîãіÿ (ãðåö. morphe – ôîðìà, logos – ñëîâî, ó÷åííÿ) – öå ðîçäіë 
ìîâîçíàâñòâà, ùî âèâ÷àє ñëîâà ÿê ÷àñòèíè ìîâè.
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31. І. Прочитайте текст. Укажіть тематичні речення.

ÁÅÐÌÓÄÑÜÊÈÉ ÒÐÈÊÓÒÍÈÊ

Ñâîãî ÷àñó íà ñòîðіíêàõ áàãàòüîõ ãàçåò 
ìîæíà áóëî ïðî÷èòàòè ïðî òàєìíè÷èé 
Áåðìóäñüêèé òðèêóòíèê. Íåçáàãíåííî,
àëå â ðàéîíі Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó çà 
äèâíèõ îáñòàâèí áåçñëіäíî çíèêàëè êî-
ðàáëі é ëіòàêè. Äåõòî іç ñó÷àñíèêіâ 
ïîâ’ÿçóâàâ öі íåçðîçóìіëі çíèêíåííÿ ç 
êîñìîñîì, ñòâåðäæóþ÷è, ùî Áåðìóä-
ñüêèé òðèêóòíèê – öå «âіêíî» â êîñìîñ. 
Óñі àíîìàëüíі ÿâèùà íåîäìіííî ïðèïè-
ñóâàëè іíîïëàíåòÿíàì.

Áåðìóäñüêèé òðèêóòíèê – ñïåöèôі÷íèé ðàéîí äëÿ ëіòàêіâ і êîðàá-
ëіâ. Òóò ìîæóòü ðàïòîâî âèíèêàòè ëîêàëüíі óðàãàíè. Іíêîëè ìåòåî-
ðîëîãі÷íі ñëóæáè íå âñòèãàþòü â÷àñíî ïîïåðåäèòè ïðî çàðîäæåííÿ
òàêîãî óðàãàíó, і âіí çàñòàє ïіëîòіâ òà ìîðÿêіâ çíåíàöüêà. Äîñòîâіðíî 
âіäîìî, ùî ðåëüєô ìîðñüêîãî äíà â ðàéîíі Áåðìóäñüêîãî òðèêóòíèêà 
äóæå ñêëàäíèé і ïîñòіéíî çìіíþєòüñÿ ïіä äієþ âèõîðîïîäіáíîї òå÷ії.

Òîìó ñüîãîäíі â÷åíі íå áà÷àòü íі÷îãî ïðîòèïðèðîäíîãî â êàòàñòðîôàõ, 
ÿêі òðàïëÿþòüñÿ â öüîìó ðàéîíі, і ïðîäîâæóþòü ñòàðàííî âèâ÷àòè 
ñåê ðåòè Áåðìóäñüêîãî òðèêóòíèêà (Ç äîâіäíèêà).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Укажіть власні назви. Чи є в їхньому складі прикметники?
2. Поясніть лексичне значення виділених прикметників. Які вони за значен-

ням – якісні чи відносні? Доберіть до них усно синоніми. 
3. Випишіть п’ять словосполучень з прикметниками (на вибір). Позначте закін-

чення цих прикметників. Поставте усно питання від головного слова до залежного.

Äîâêіëëÿ

32. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яким чином, на вашу думку, люди можуть убезпечити
себе від негативних наслідків тих чи тих природних катаклізмів? 

33. Поміркуйте, чому в одному з поданих речень виділене слово – прикметник, 
а в іншому – іменник? Чи можуть обидва ці слова змінюватися за відмінками й 
числами? А за родами?

1. Âàæëèâî ïðèéìàòè ðіøåííÿ ç äóìêîþ ïðî ìàéáóòíє.
2. Ìàéáóòíє ðіøåííÿ ñòîñóєòüñÿ âñіõ íàñ. 

коло думок  

34. І. Прочитайте прислів’я. У яких з них є прикметники, що перейшли в іменники? 
1. Äâà õèòðèõ ìóäðîãî íå ïåðåâàæàòü. 2. Ùî òåìíіøà íі÷, òî ÿñíіøі

çîðі. 3. Ñèòèé ãîëîäíîãî íå ðîçóìіє. 4. Äîáðå іì’ÿ äîðîæ÷å çà âåëèêі áà-
ãàòñòâà (Íàð. òâîð÷іñòü). 5. Ðîçóìíèé á’є íà òå, ùî ñïðàâäі â éîãî є.

ІІ. Складіть і запишіть два речення зі словом майбутнє так, щоб у першому реченні є
воно було прикметником, а в другому – іменником.

Òâîðåííÿ ïðèñâіéíèõ ïðèêìåòíèêіâ

Âіä іìåííèêіâ 
(íàçâ îñіá) 
І âіäìіíè*

çà äîïîìîãîþ ñóôіêñіâ
-èí-, -іí- (-їí-)

äî÷÷èí, Ñîôѕїíѕѕ , Ìèêî-
ëèí

Âіä іìåííèêіâ 
(íàçâ îñіá) 
ІІ âіäìіíè*

çà äîïîìîãîþ ñóôіêñіâ
-іâ- (-їâ-, -îâ-, -åâ-, -єâ-), 
-іâñüê-

áàòüêіâ, áàòüêîâà, Àíä-
ðіїâ, Àíäðієâà

Âіä íàçâ 
òâàðèí

çà äîïîìîãîþ ñóôіêñіâ
-à÷- (-ÿ÷-), -èí-, -іí- 
(-їí-), -îâ-, -åâ-

ìèøà÷èé, îðëèíèé, òþ-
ëåíåâèé; ÀËÅ: âîâ÷èé,
âåäìåæèé òîùî

* І âіäìіíà – іìåííèêè Æ. ð. é ×. ð. іç çàêіí÷åííÿìè -à, -ÿ â Í. â. îäí.
 ІІ âіäìіíà – іìåííèêè ×. ð. ç êіíöåâèì ïðèãîëîñíèì îñíîâè òà іç çàêіí÷åííÿì -î

â Í. â. îäí.; іìåííèêè Ñ. ð. іç çàêіí÷åííÿìè -î, -å, -ÿ.

35. Замініть подані словосполучення синонімічними з присвійним прикметником.
Утворені словосполучення запишіть. Позначте суфікси прикметників.

ÇÐÀÇÎÊ. Ïëàíøåò Àíäðіÿ – Àíäðіїâ ïëàíøåò.

Òåëåôîí Àëіíè, ðþêçàê Ìàêñèìà, âèñòóï Íàäії, ñàìîêàò Òàðàñà, ðîëè-
êè Ñåðãіÿ, áðàò Ñâіòëàíè, ñòіë áðàòà, áàòüêî Íàçàðà, êіìíàòà ñåñòðè, òâîðè
Ôðàíêà, áëîêíîò ó÷èòåëÿ, ãîëîâà òþëåíÿ, õâіñò ìèøі.

Çðàçîê âіäìіíþâàííÿ ïðèêìåòíèêіâ ì’ÿêîї ãðóïè

Îäíèíà Ìíîæèíà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì. 

áåçêðàїéà
áåçêðàéîãî
áåçêðàéîìó
= Í. àáî Ð.
áåçêðàїìà
íà áåçêðàéîìó
(áåçêðàїìà )

áåçêðàÿ
áåçêðàéîї
áåçêðàїéà
áåçêðàþ
áåçêðàéîþ
íà áåçêðàїéà

áåçêðàїà
áåçêðàїõà
áåçêðàїìà
= Í. àáî Ð.
áåçêðàїìèà
íà áåçêðàїõà

Çðàçîê âіäìіíþâàííÿ ïðèêìåòíèêіâ íà -ëèöèé
(ïîâíîëèöèé, êðóãëîëèöèé)

Îäíèíà Ìíîæèíà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.

áіëîëèöèé
áіëîëèöüîãî
áіëîëèöüîìó
= Í. àáî Ð.
áіëîëèöèì
íà áіëîëèöüîìó
(áіëîëèöіì)

áіëîëèöÿ
áіëîëèöüîї
áіëîëèöіé
áіëîëèöþ
áіëîëèöüîþ
íà áіëîëèöіé

áіëîëèöі
áіëîëèöèõ
áіëîëèöèì
= Í. àáî Ð.
áіëîëèöèìè
íà áіëîëèöèõ

Â îðóäíîìó âіäìіíêó îäíèíè ïðèêìåòíèêè æіíî÷îãî ðîäó ìàþòü ëèøåó
çàêіí÷åííÿ -îþ (à íå -åþ, -єþ). НАПРИКЛАД: ïàõó÷îþ, íàéâèùîþ, äîâãîâіéîþ,
êðóãëîëèöüîþ, ðàííüîþ.

Зверніть увагу! 
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36. Розподіліть і виконайте завдання: 1) записати словосполучення першої
колон ки в родовому відмінку однини; 2) записати словосполучення другої колонки
в орудному відмінку однини. Перевірте одне в одного правильність виконання.

ñåñòðèí ïëàíøåò
Àíäðіїâ ñêåéòáîðä
äîáðîçè÷ëèâèé ïîãëÿä
äîðîæíÿ âàëіçà
áåçêðàéíÿ ðіâíèíà 

Ð. â. Îð. â.

áðàòіâ ïîäàðóíîê
Ìàðіїíà ïåðåìîãà
ñòàðîäàâíіé çâè÷àé
íàéâèùà êðó÷à
âñåñâіòíÿ ìåðåæà

попрацюйте в парах

37. Уявіть, що ви з друзями (под ру-
га ми) перебуваєте на садово-город-
ній ділянці. Розкажіть їм про свою

ділян ку та працю на ній, або висловте 
враження від побаченого чи міркування з 
цього питання (3–4 речення). Використай-
те щонайменше два поданих словосполу-
чення в орудному відмінку.

íîâіòíÿ òåõíîëîãіÿ
ñâіæà ãîðîäèíà
äðóæíÿ ïîðàäà
íàéâèùà âðîæàéíіñòü
ãîðîäíÿ äіëÿíêà
äîñòàòíÿ êіëüêіñòü
ëіòíÿ ïîðà 

ситуація

38. І. Запишіть словосполучення, ставлячи прикметники в потрібній формі.
Ç (áіëîëèöèé) ìіñÿöåì, íà (áåçêðàїé) ïîëÿõ, âіä (áåçêðàїé) ðіâíèíè, 

(áåçêðàїé) ñòåïàìè, (áåçêðàéíіé) ñòåïàìè, (äîâãîâіé) äіâ÷èíè, (êîðîòêî-
øèїé) õëîïöÿ, (ñìàãëÿâîëèöèé) ïàðóáêà, (ïîâíîëèöèé) äіâ÷àò.

ІІ. З одним поданим словосполученням (на вибір) складіть речення, ускладнене 
вставним словом (словосполученням).

39. І. Спишіть речення, ставлячи прикметники у відповідній формі. Підкресліть
оз на   чення. У якому реченні прикметник виконує роль присудка? 

1. Âèðîáíèöòâî õëіáà іç (æèòíіé) òà (ïøåíè÷íèé) áîðîøíà ìàє ñóòòє-
âі âіäìіííîñòі. 2. Êóõàðі ðåñòîðàíó áіãàþòü çà (ñâіæèé) ãîðîäèíîþ íå íà
ðèíîê, à íà äàõ ñâîãî çàêëàäó. 3. Àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà êåðóâàííÿ 
(äîðîæíіé) ðóõîì ïðàöþє íà îñíîâі (ñóïóòíèêîâèé) çâ’ÿçêó. 4. Æіíêà íå
îäðàçó ïîìіòèëà (ñìàãëÿâîëèöèé) ïіäëіòêà, ÿêèé íіññÿ òðîòóàðîì íà ñêåé-
òі (Ç âèïóñêіâ íîâèí). 5. Ðàíîê áóâ ÷óäîâèé. Íà (áåçêðàéíіé) ëàçóðîâîìó
íåáі – íі õìàðèíêè (Â. Ãæèöüêèé). 6. Âíî÷і ãîðÿòü (ñòîðîæîâèé) âîãíі 
(Ë. Êîñòåíêî).

ІІ. Доберіть усно синоніми до виділеного прикметника. 

40. І. Запишіть правильно слова. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми.
Ìàò÷(î,å)âèé, (íå)âïèííèé, àëþìіíі(éî,є)âèé, ïëå÷(î,å)âèé, ñâèíö(î,å)-

âèé, ãіð÷(і,è)÷íèé, õіðóðã(і,è)÷íèé, ãіìíàç(і,è)÷íèé, êàâêà(ç,ñ)üêèé, ñîëî-
â’їí(í)èé, öіí(í)èé, îðëèí(í)èé, äîáðî/âіëüíèé, îäíî/ñòîðîí(í)іé, ñâіòëî/
êîðè÷íåâèé, ñàäîâî/ïàðêîâèé.

ІІ. Складіть і запишіть по одному реченню з виділеними прикметниками у формі 
родового або орудного відмінка.

41. Виконайте завдання одного з варіантів. 

Ñêëàäіòü óñíî ðîçïîâіäü (7–
9 ðå ÷åíü) ïðî ðîäèíó äðóãà 

(ïîäðóãè) ç âèêîðèñòàííÿì ïðèñâіé-
 íèõ ïðèêìåòíèêіâ.

Ñêëàäіòü óñíî îïèñ (7–9 ðå-
÷åíü) çèìîâîãî ëіñó ç âèêîðè-

ñòàííÿì âіäíîñíèõ ïðèêìåòíèêіâ.

42. Виконайте тестові завдання.

1. Ïðàâèëüíî óòâîðåíî âñі ïðèñâіéíі ïðèêìåòíèêè â ðÿäêó

À Àíäðіїâ, ìèøà÷èé, Íàòàë÷èí
Á Ìèêîëіâ, êà÷èíèé, Ìàðіїí
Â áðàòіâ, Ñâіòëàíіâ, Òàðàñіâ 
Ã ìàìèí, Ñåðãіїí, Ëàðèñèí 

2. Ïðàâèëüíî óòâîðåíî ôîðìó îðóäíîãî âіäìіíêà îäíèíè îáîõ ïðè-
êìåò íè  êіâ ó ðÿäêó

À äîâãîøèєþ, áåçêðàїìè
Á ïîçäîâæíіì, êðóãîñâіòíüîþ 
Â âåäìåæîþ, êîðîòêîøèєì 
Ã ïðèéäåøíіì, áіëîëèöåþ 

3. Íåïðàâèëüíî óòâîðåíî âіäìіíêîâó ôîðìó ïðèêìåòíèêà â ðÿäêó

À Ð. â. áåçêðàéíüîї
Á Ä. â. áåçêðàéíіé
Â Î. â. áåçêðàéíєþ
Ã Ì. â. íà áåçêðàéíіé

4. Ïðèêìåòíèê, ùî ïåðåéøîâ â іìåííèê, є â ïðèñëіâ’ї

À Íåäîáðèé øëÿõ âåäå â çëèé êðàé.
Á Äîáðîìó êàìåíþ ïіñîê íå ñòðàøíèé.
Â Ëіíèâèé äâі÷і õîäèòü, à ñêóïèé äâі÷і ïëàòèòü.
Ã І íàéìåíøà іñêîðêà çðîäèòü âåëèêèé âîãîíü.

5. ×åðåç ÄÅÔІÑ òðåáà ïèñàòè âñі ïðèêìåòíèêè â ðÿäêó

À ñèíüî/æîâòèé, ñõіäíî/óêðàїíñüêèé, ñòàðèé/ïðåñòàðèé
Á ìîâíî/ëіòåðàòóðíèé, іñòîðèêî/êóëüòóðíèé, ÷óæî/çåìíèé
Â ÷îðíî/ãðèâèé, îñіííüî/çèìîâèé, ãіðêî/ñîëîíèé
Ã ïіâíі÷íî/çàõіäíèé, òåìíî/çåëåíèé, âіéñüêîâî/ìîðñüêèé

À Á
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§ 6. ÑÒÓÏÅÍІ ÏÎÐІÂÍßÍÍß ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊІÂ 
ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊÎÂІ ÑÓÔІÊÑÈ ÒÀ ÏÐÅÔІÊÑÈ 
ÇІ ÇÍÀ×ÅÍÍßÌ ÑÓÁ’ЄÊÒÈÂÍÎЇ ÎÖІÍÊÈ

Ïðî òâîðåííÿ ôîðì âèùîãî é íàéâèùîãî ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ,
ïðî ñèíîíіìіþ, à òàêîæ ïðî íàäìіðíèé âèÿâ ÷è íåäîñòàòíþ

іíòåíñèâíіñòü îçíàêè

43. А. Зіставте записи з прикметником вищого ступеня порівняння. Яку помилку 
допущено в другій колонці?

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

êðàùèé çà іíøèõ êðàùèé іíøèõ

Б. Зіставте записи з прикметником найвищого ступеня порівняння. Яку помилку до-
пущено в другій колонці? 

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

íàéáіëüø ñìіëèâèé íàéáіëüø ñìіëèâіøèé
     

В. Зробіть висновок про те, яких помилок потрібно уникати під час уживання при-
кметників вищого й найвищого ступенів порівняння. 

Òâîðåííÿ ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ ÿêіñíèõ ïðèêìåòíèêіâ

ÂÈÙÈÉ ÑÒÓÏІÍÜ ÍÀÉÂÈÙÈÉ ÑÒÓÏІÍÜ

Ïðîñòà
ôîðìà

Ñêëàäåíà
ôîðìà

Ïðîñòà
ôîðìà

Ñêëàäåíà
ôîðìà

Âèêîðèñòîâóєìî 
ñóôіêñè
-ø-, -іø-

Äîäàєìî ñëîâà
áіëüø, ìåíø
äî çâè÷àéíîї
ôîðìè
ïðèêìåòíèêà

Äîäàєìî
ïðåôіêñ íàé-
äî ïðîñòîї
ôîðìè âèùîãî
ñòóïåíÿ

Äîäàєìî ñëîâà
íàéáіëüø,
íàéìåíø äî
çâè÷àéíîї ôîðìè
ïðèêìåòíèêà

äàëüøèé
ðіäíіøèé

áіëüø äàëåêèé
ìåíø ðіäíèé

íàéäàëüøèé
íàéðіäíé іøèé

íàéáіëüø äàëåêèé
íàéáіëüø ðіäíèé

Çìіíà 
çâóêіâ

Ïðè óòâîðåííі ïðîñòîї ôîðìè âèùîãî ñòóïåíÿ ïîðіâíÿííÿ 
êіíöåâі ïðèãîëîñíі êîðåíÿ [ã], [æ], [ç’] ðàçîì іç ñóôіêñîì 
[ø] çìіíþþòüñÿ íà [æ÷]. НАПРИКЛАД: äîðîæ÷èé, âóæ÷èé, 
òÿæ÷èé, íèæ÷èé, äóæ÷èé, áëèæ÷èé, âàæ÷èé.

ÄÄîäàòêîâі
çàñîáè

Çíà÷åííÿ íàéâèùîãî ñòóïåíÿ ìîæíà ïîñèëèòè ïðåôіêñàìè 
ÿê-, ùî-. НАПРИКЛАД: ÿêíàéâèùèé, ùîíàéâèùèé.
Іíêîëè íàéâèùèé ñòóïіíü âèðàæàþòü äîäàâàííÿì äî âèùî ãî 
ñòóïåíÿ ñïîëó÷åíü âіä óñіõ, íàä óñå, çà âñіõ. НАПРИКЛАД: 
òèõіøèé âіä óñіõ, ìèëіøèé íàä óñå.

Âèíÿòêè Íå ìàþòü ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ:
 ïðèêìåòíèêè, ùî âèðàæàþòü àáñîëþòíі îçíàêè, íå ïî-
ðіâíþâàíі ùîäî ìіðè âèÿâó (ñëіïèé, ëèñèé, áîñèé, ãîëèé, 
æèâèé, ïîðîæíіé, ãîòîâèé); 
 ñêëàäíі ïðèêìåòíèêè (êèñëî-ñîëîäêèé, ÷îðíîîêèé);
 ïðèêìåòíèêè ç ïðåôіêñàìè ïðå-, çà-, íàä-, áåç-, àðõі-, 
ñóïåð-, óëüòðà-, åêñòðà- (ïðåäîáðèé, çàâàæêèé, íàäëåãêèé); 
 ïðèêìåòíèêè іç ñóôіêñàìè -åíüê-, -åñåíüê-, -åçí-, -åíí-, -óù-, 
-óâàò- (òèõåíüêèé, ñòàðåçíèé, æîâòóâàòèé).

Ñòóïåíі ïîðіâíÿííÿ ìîæóòü ìàòè ëèøå ÿêіñíі ïðèêìåòíèêè.

44. І. Прочитайте текст. Укажіть фрагменти, у яких ідеться
про вагомість наукового здобутку Олени Полонської.

ЇЇ ÏÎÊËÈÊÀÍÍß – ÍÅÁÅÑÍÀ
ÌÅÕÀÍІÊÀ

Íà її ÷åñòü íàçâàíî ïëàíåòó, ïðî íåї çíі-
ìàþòü ôіëüìè òà ïèøóòü êíèãè. Òàê êî-
ðîòêî íåìîæëèâî ðîçïîâіñòè ïðî âіäî-
ìó óêðàїíêó, ó÷åíó çі ñâіòîâèì іìåíåì Îëå-
íó Ïîëîíñüêó.

Íåáåñíà ìåõàíіêà — îäèí ç ðîçäіëіâ òå-
îðåòè÷íîї àñòðîíîìії. Ñàìå óêðàїíêà âіä-
ïîâіëà íà ñêëàäíі ïèòàííÿ, ÿêі íå äàâàëè
ñïîêîþ àñòðîíîìàì óñüîãî ñâіòó. Іäåòüñÿ
ïðî äîñëіäæåííÿ ðóõó êîìåò і ñïðîáó âіä-
ïîâіñòè íà çàïèòàííÿ: çâіäêè áåðóòüñÿ öі 
çàãàäêîâі, ìàéæå ïðèìàðíі îá’єêòè. Ñïèðàþ÷èñü íà âëàñíі ìåòîäèêè
òà ïðîãðàìè, Îëåíà Ïîëîíñüêà ïåðøîþ ó ñâіòі ðîçðîáèëà áåçïåðåðâíó
÷èñëîâó òåîðіþ ðóõó êîìåòè Âîëüôà çà âåñü іñòîðè÷íèé ïåðіîä її ñïî-
ñòåðåæåíü (1884–1984). Ó÷åíà ïіäòâåðäèëà ãіïîòåçó ùîäî çàõîïëåííÿ
êîìåò Ñîíÿ÷íîþ ñèñòåìîþ é äîñëіäèëà їõíіé ðóõ çà 400 ðîêіâ. Çàâäÿêè
òî÷íèì ðîçðàõóíêàì Îëåíè Ïîëîíñüêîї àñòðîíîìè âіäøóêàëè áàãàòî
«çàãóáëåíèõ» êîìåò (Іç æóðíàëó). 

ІІ. Знайдіть у тексті прикметники, які можуть мати ступені порівняння, і утворіть 
просту та складену форму вищого ступеня цих слів (письмово). 

ІІІ. Обґрунтуйте написання слів з великої та малої літери у виділених сполу-
ченнях. 

Äîñÿãíåííÿ

Êóëüòóðà
ìîâëåííÿ

Ñëîâî ñàìèé ç ïðèêìåòíèêàìè íіêîëè íå âæèâàєìî, çàìіñòü 
íüîãî òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ïðåôіêñ íàé-. НАПРИКЛАД: íàé-
êðà   ùèé (à íå ñàìèé êðàùèé).
 Ïîìèëêîþ є äîäàâàííÿ ñëiâ áiëüø, ìåíø, íàéáiëüø, íàé-
ìåíø äî ïðîñòîї ôîðìè âèùîãî ñòóïåíÿ. НАПРИКЛАД: ìåíø 
ÿñêðàâèé (à íå «ìåíø ÿñêðàâіøèé»).

Зверніть увагу! 
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 Ïîðіâíÿííÿ ïðèєäíóєìî äî ïðèêìåòíèêіâ âèùîãî ñòóïåíÿ
îáîâ’ÿçêîâî çà äîïîìîãîþ ñëіâ íіæ (òàêå ïîðіâíÿííÿ âèäі-
ëÿєìî êîìàìè), âіä, çà. НАПРИКЛАД: êðàùèé çà âñіõ (à íå
«êðàùèé óñіõ»).

ПОРІВНЯЙМО:

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

íàéòî÷íіøèé
áіëüø òî÷íèé; òî÷íіøèé 
ìåíøèé âіä íåї
ìåíøèé çà íåї
ìåíøèé, íіæ âîíà
íàéäîðîæ÷à; äîðîæ÷à çà âñіõ
äåíü äîâøèé

ñàìèé òî÷íèé
áіëüø òî÷íіøèé 
ìåíøèé íåї

íàéäîðîæ÷à çà âñіõ
äåíü äîâøå

45. І. Утворіть (де можливо) та запишіть просту й складену форми вищого й найви-
щого ступенів порівняння поданих прикметників. У яких словах відбулися зміни звуків?

Ïåðåêîíëèâèé, áëèçüêèé, äîðîãèé, ïðåñïîêіéíèé, ñâіæåñåíüêèé, äî-
ðå÷íèé, ñèíüîîêèé.

ІІ. З однією утвореною формою складіть і запишіть речення.

ситуація

46. Висловте думку (2–4 речення) щодо наведеної нижче тези, використовуючи 
прикметники вищого ступеня порівняння. Ви можете скористатися наведеними 
аргументами. 

Êðàùå õàð÷óâàòèñÿ âäîìà, íіæ ó ðåñòîðàíàõ.

ïîãîäæóþñÿ     ïîãîäæóþñÿ ÷àñòêîâî     íå ïîãîäæóþñÿ

Îðієíòîâíі àðãóìåíòè Îðієíòîâíі àðãóìåíòè

 ïðèãîòîâàíі âëàñíîðó÷ ñòðàâè äåøåâøі
 äîìàøíÿ їæà êîðèñíіøà
ðåñòîðàííà їæà ñìà÷íіøà
äîìàøíє õàð÷óâàííÿ ïîòðåáóє áіëüøå 
÷àñó
 ó ðåñòîðàíàõ êðåàòèâíіøèé іíòåð’єð
 óäîìà áіëüø ñïîêіéíà àòìîñôåðà

47. Відредагуйте письмово речення. Поясніть помилки. Ско-
ристайтеся поданою вище таблицею.

1. Îëåã ñàìèé âåñåëèé ó ãðóïі. 2. Ïіâíі÷íà ÷àñòèíà
îçåðà Ñèíåâіð íàáàãàòî ãëèáøà ïіâäåííîї. 3. Íàéáіëüø
öіêàâіøîþ áóëà ðîçïîâіäü Íàòàëі. 4. Ó ïðèðîäі àëþìіíіé
áіëüø ïîøèðåíèé çàëіçà. 5. ß çíàþ áіëüø ïðîñòіøèé
âàðіàíò ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷і. 6. Ðіâåíü Êàñïіéñüêîãî ìîðÿ
íà 28 ì íèæ÷èé ðіâíÿ Ñâіòîâîãî îêåàíó.

48. Заповніть місця пропуску в реченнях поданими словами. Ви можете вико рис-
тати кожне слово лише один раз.

òîëåðàíòíèé, ñïðèòíіøèé, íàéâèùèé

1. Íàçàð         ó êëàñі. 2. Îñòàï áіëüø         .
3. Âàñÿ  çà âñіõ.

два – чотири – усі разом

49. Виберіть чотири прикметники й запишіть з кожним з них по два речення так, щоб
у першому цей прикметник було вжито в простій формі вищого (або найвищого) ступе-
ня порівняння, а в другому – у складеній формі. 

Áëèçüêèé, ðіäíèé, ïîïóëÿðíèé, ìèëèé, óëþáëåíèé, ùèðèé, äðóæíіé,
äîðîãèé, ñïðèòíèé, äçâіíêèé, ïîòóæíèé, ìåëîäіéíèé, äîáðîçè÷ëèâèé, âè-
ãіäíèé, îáґðóíòîâàíèé, ðіçêèé, òàëàíîâèòèé, âіäïîâіäàëüíèé.

50. І. Прочитайте виразно речення, замінюючи форми ступенів порівняння прикмет-
ників синонімічними.

1. Âіäîìî, ùî ìîâà – íàéâàæëèâіøèé ìàðêåð íàöіîíàëüíîї ñàìî іäåí-
òèôіêàöії (І. Ìàëêîâè÷). 2. Áіëüøèé çà âñіõ õèæàê ñåðåä ïòàõіâ – êîíäîð, 
ùî æèâå â Àíäàõ (Ç åíöèêëîïåäії). 3. Ïіäãîðåöüêèé çàìîê, ïî ïðàâó 
îõðåùåíèé «óêðàїíñüêèì Âåðñàëåì», ââàæàєòüñÿ íàéêðàñèâіøèì іç çàìêіâ 
Çîëîòîї ïіäêîâè. 4. Òåïåð àãðàðіÿì ó ïіâäåííîìó ñòåïó áóäå âäîñòàëü äíіï-
 ðîâñüêîї âîäè, à îòæå, áóäóòü ùåäðіøі îâî÷åâі ïëàíòàöії òà ðèñîâі ÷åêè. 
5. Çàçâè÷àé, ùî óãіääÿ áëèæ÷å äî õìàð, òî òðàâè ñëàáøі. 6. Íîâі òåõíîëîãії, 
ÿêі ïðèéøëè â áóäіâíèöòâî, äàþòü çìîãó çðîáèòè íàøі îñåëі áіëüø òåïëèìè
é çàòèøíèìè (Іç çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії).

ІІ. Поясніть лексичне значення слова самоідентифікація, ужитого в першому реченні. 
ІІІ. Назвіть орфограми у виділених словах. 

ßêіñòü
îçíàêè

Äëÿ âèðàæåííÿ ðіçíèõ ðіâíіâ âèÿâó îçíàêè (íåäîñòàòíіé,
ïîìіðíèé, íàäìіðíèé) âèêîðèñòîâóєìî:
 ïðèêìåòíèêè ç ïðèñëіâíèêàìè äóæå, âåëüìè, çàíàäòî,
íàïðî÷óä, âêðàé, íàäçâè÷àéíî, íå â ìіðó, çîâñіì, îñîáëèâî, 
òðîõè, ìàëî, äåùî, çëåãêà òà іíøі (çàíàäòî âåëèêèé, ëåäâå
ïîìіòíèé);
 ïðèêìåòíèêè іç ñóôіêñàìè òà ïðåôіêñàìè çі çíà÷åííÿì
ñóá’єêòèâíîї îöіíêè (òîíêóâàòèé, çåëåíàâèé, ñòàðåíüêèé, 
âèñî÷åííèé, øèðî÷åçíèé, çëþùèé, âñåñèëüíèé, ïðåñìà÷íèé,
çàâåëèêèé, íàäïîòóæíèé).

51. І. Доберіть до кожного з поданих прикметників і запишіть по дві форми для
вираження недостатнього, помірного чи надмірного рівня вияву ознаки.

ÇÐÀÇÎÊ. Ðіçêèé – ðіçêóâàòèé, çàíàäòî ðіçêèé. 

Äçâіíêèé, øèðîêèé, ïåðåêîíëèâèé, ïîòóæíèé, ãëèáîêèé, âðàçëèâèé.

ІІ. З двома дібраними формами (на вибір) складіть і запишіть по одному реченню.
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52. І. Спишіть речення, уставляючи на місці пропуску прикметник із суфіксом чи
префіксом зі значенням суб’єктивної оцінки або сполучення «прислівник + прикметник».

1. Íàì ïðèãîòóâàëè ëàòå, ÿêå ìàëî … àðîìàò âàíіëі. 2. Ñüîãîäíі … äåíü 
äëÿ ïî÷àòêó íîâèõ ñïðàâ. 3. Ó âñіõ ðàéîíàõ ïðîéøëè … äîùі. 4. Іðè íèí 
òàòî – êîìàíäèð … ìîðñüêîãî êîðàáëÿ. 5. Äî áàáóñèíîї õàòè âåëà … ñòåæêà. 
6. Ïіöó їëè іç çàäîâîëåííÿì, õî÷à êîðæ її áóâ … .

ІІ. У першому й другому реченнях визначте частини мови (надпишіть скорочено над 
словами). 

53. Виконайте завдання одного з варіантів (на вибір).
Âèïèøіòü іç «Êíèãè ðåêîðäіâ 
Óêðàїíè» 4–6 ðå÷åíü ç ïðè -

êìåòíèêàìè ó ôîðìі âèùîãî é 
íàé  âèùîãî ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ.

Óêëàäіòü ïåðåëіê íàçâ ïðåìіé,
êîíêóðñіâ, ðåéòèíãіâ ç âèêî-

ðèñòàííÿì ïðèêìåòíèêіâ âèùîãî
é íàéâèùîãî ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ.

54. Виконайте завдання одного з варіантів (на вибір).

Ñêëàäіòü òåêñò (6–8 ðå÷åíü)
ïîðіâíÿëüíîї õàðàêòåðèñòèêè 

äâîõ ãàäæåòіâ, ôіëüìіâ, êîì ï’þ òåð-
íèõ ïðîãðàì òîùî ç âèêîðèñòàííÿì 
ïðèêìåòíèêіâ âèùîãî é íàéâèùî-
ãî ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ.

Ñêëàäіòü äіàëîã ó ðîçìîâíîìó
ñòèëі (8–10 ðåïëіê), âèêîðè-

ñòàâøè ïðèêìåòíèêè, ùî ìіñòÿòü
ñóá’єêòèâíó îöіíêó îáãîâîðþâàíèõ
îá’єêòіâ.

55. Виконайте тестові завдання.
1. Ôîðìè ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ ìîæíà óòâîðèòè âіä ïðèêìåòíèêà
À äîñâіä÷åíèé Â çåëåíóâàòèé 
Á çàëіçíèé Ã âåëè÷åçíèé 

2. Ôîðìè ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ ìîæíà óòâîðèòè âіä óñіõ ïðèêìåòíèêіâ
ðÿäêà

À ïîòóæíèé, õîëîäíèé, ãíіäèé
Á ñóïåðñêëàäíèé, öіêàâèé, çëèé
Â âðàçëèâèé, ñòàðàííèé, ÷åñíèé
Ã ñëіïèé, ãëèáîêèé, äîáðèé 

3. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî ôîðìó ïðèêìåòíèêà â ðÿäêó
À àêòèâíіøà, áіëüø òåïëèé
Á ïîâіëüíіøèé, ìåíø çàâçÿòіøèé
Â äóæ÷èé, íàéäðóæíіøà
Ã íàéñìіëèâіøà, ñêðîìíіøèé

4. Ãðàìàòè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
À ëåãøèé çà âîäó Â âèùèé áðàòà
Á âàæëèâіøèé íàä óñå Ã âåñåëіøèé âіä óñіõ

5. Áóêâó í íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À æàäàí..èé, ïіñåí..èé, íåîöіíåí..èé
Á âèñî÷åí..èé, ñâÿùåí..èé, áåçâèí..èé
Â òóìàí..èé, øàëåí..èé, ÷èñëåí..èé
Ã íåäîòîðêàí..èé, áàêëàæàí..èé, ãðå÷àí..èé

À Á

À Á

§ 7. ÏÐÈÑËІÂÍÈÊ. ÑÒÓÏÅÍІ ÏÎÐІÂÍßÍÍß 
Ïðî ðîëü ïðèñëіâíèêіâ ó ìîâëåííі, їõíі ðîçðÿäè çà çíà÷åííÿì, à òàêîæ

ïðî òâîðåííÿ âèùîãî é íàéâèùîãî ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ

ПРИГАДАЙМО. Що таке прислівник? 

56. А. Визначте лексичне значення виділених слів, поставте до них питання. По-
міркуйте, яке з них змінюється за родами, числами й відмінками. У якому реченні 
виділене слово – прислівник?

1. Íàéêðàùå ìіñòî ïëàíåòè. 2. Òóò æèòè íàéêðàùå.

Б. Складіть усно речення з прикметником глибше та прислівником глибше.
В. Зробіть висновок, як розрізнити однозвучні прикметники й прислівники.

Ëåêñè÷íå 
çíà÷åííÿ

Ïðèñëіâíèê îçíà÷àє îçíàêó äії, îçíàêó ïðåäìåòà ÷è îç íà  êó
іíøîї îçíàêè. НАПРИКЛАД:

         
  їõàëè øâèäêî,    äîðîãà ëіâîðó÷, ùіëüíî çà÷èíåíèé.
      îçíàêà äії        îçíàêà ïðåäìåòà          îçíàêà îçíàêè

Ðîçðÿäè
çà 
çíà÷åííÿì

Çà çíà÷åííÿì ïðèñëіâíèêè ïîäіëÿþòü íà ÿêіñíî-îçíà ÷àëü íі 
(ñïîêіéíî), êіëüêіñíî-îçíà÷àëüíі (äâі÷і), ñïîñîáó äії (óãîëîñ), 
ìіñöÿ (âãîðі), ÷àñó (âäåíü), ïðè÷èíè (çãàðÿ÷ó), ìåòè (íà â-
ìèñíå).

Ìîðôî-
ëîãі÷íі 
îçíàêè

Ïðèñëіâíèêè íå çìіíþþòüñÿ. Âîíè íå ìàþòü çàêіí÷åíü:

âèñîêî, çäàëåêó, áіãîì, çëіâà.

57.  І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й замінюючи виділені слова синонімами. 
1. «Ðåâіçîð» íåñïîäіâàíî íàâіäàâñÿ â (ñóïåð)ìàðêåò òà (ìіíі)ãîòåëü ó 

Äíіï  ðі. 2. Ëіñіâíèêè Âіííè÷(÷)èíè ïîâñÿê÷àñ äáàþòü ÿê ïðî îõîðîíó 
äîâêіë(ë)ÿ, òàê і ïðî áåçïåêó æèò(ò)єäіÿëüíîñòі. 3. Â óìîâàõ åêîíîìі÷íîї
(íå)ñòàáіëüíîñòі áàãàòî õòî êâàïëèâî ïåðåâîäèòü äîë(ë)àðè â єâðî é íàâ ïà-
êè. 4. (Íà)âåñíі â Õàðêîâі ïîñàäèëè äåðåâà іç çàñòîñóâàííÿì òåõíîëîãії 
ïîëèâàííÿ ïіä êîðіíü, ÿêà äàє çìîãó ðÿñíî ïіäæèâëþâàòè âîëîãîþ ñà äæàí-
  öі. 5. Íà Äåíü ìіñòà â Îäåñі ñêðіçü âåñåëîùі é çâіäóñіëü çâó÷èòü ìóçèêà (Ç Іí -
òåðíåòó).

ІІ. Підкресліть прислівники відповідно до їхньої синтаксичної ролі. На які питання 
відповідають ці слова?

58. Поміркуйте, чому в першому й другому реченнях виділені слова – прислівни-
ки, а в інших – прийменники.

1. Ñåëî âïîïåðåê ïåðåòèíàëè ðі÷å÷êè ç ÷èñëåííèìè êëàäî÷êàìè 
(Іðèíà Âіëüäå).

2. Çðîçóìіâøè Ëåñèí ìàíåâð, Þðіé ïіøîâ íàïåðåðіç (À. Õèæíÿê).
3. Óïîïåðåê öієї êіìíàòè ñòîÿëè âåëèêі øàôè (Î. Іâàíåíêî).
4. Òàїð òà Іñà õâàëüêî âèëåòіëè íàïåðåðіç ìàøèíі (Ò. Ìàñåíêî).

коло думок  
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Ñòóïåíі
ïîðіâíÿííÿ

Ïðèñëіâíèêè, ÿêі óòâîðåíі âіä ÿêіñíèõ ïðèêìåòíèêіâ (òåï-
ëèé – òåïëî), ìîæóòü ìàòè ïðîñòó é ñêëàäåíó ôîðìè ñòó ïå-
íіâ ïîðіâíÿííÿ. Ñòóïåíі ïîðіâíÿííÿ ïðèñëіâíèêіâ òâîðèìî
ïîäіáíî äî ïðèêìåòíèêіâ:

Âèùèé ñòóïіíü Íàéâèùèé ñòóïіíü

øâèäøå
áіëüø øâèäêî

íàéøâèäøå
íàéáіëüø øâèäêî

Âèíÿòêè Íå ìàþòü ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ ïðèñëіâíèêè ç ïðåôіêñàìè
ïðå-, çà- òà ñóôіêñàìè -åíüê-, -åñåíüê- (çàáàãàòî, òèõåíüêî). 

ÄÄîäàòêîâі
çàñîáè

Çíà÷åííÿ âèùîãî ñòóïåíÿ ìîæíà ïîñèëèòè ñëîâàìè çíà÷íî,
íàáàãàòî, êóäè, ùå, òðîõè. НАПРИКЛАД: çíà÷íî òåïëіøå,
êóäè øâèäøå, òðîõè âèùå.
Çíà÷åííÿ íàéâèùîãî ñòóïåíÿ ìîæíà ïîñèëèòè ïðåôіêñàìè
ÿê-, ùî-. НАПРИКЛАД: ÿêíàéòåïëіøå, ùîíàéïîâíіøå.

59. Утворіть (де можливо) і запишіть просту й складену форми вищого й найвищого
ступенів порівняння поданих прислівників.

Ïðàêòè÷íî, áëèçüêî, ïðåñïîêіéíî, ñâіæåíüêî, ðіøó÷å, òÿæêî.

60. Відредагуйте письмово речення. Поясніть помилки. 
1. Ó ñïåêó ëþäè ïî÷óâàþòüñÿ áіëüø êîìôîðòíіøå â ïðèìіùåííÿõ, 

îáëàäíàíèõ êîíäèöіîíåðîì. 2. Їõàòè ðàíêîâèì ðåéñîì íàéáіëüø çðó÷íіøå.
3. Ñàìå êðàùå òóò âåñíîþ, êîëè öâіòóòü âèøíі. 4. ß çíàþ іñòîðіþ êðàùå 
ãåî   ãðàôії. 5. Ëіëÿ íàìàãàëàñÿ ñòóïàòè ÿêíàéòèõåñåíüêî. 6. Íèíіøíüîãî ðîêó 
ïøåíèöþ çіáðàëè áіëüø ðàíіøå. 7. ×èñòà ñîâіñòü – ñàìå êðàùå ñíî äіé  íå.

ситуація

61. Пригадайте або уявіть перебіг 
якоїсь спортивної події. Вас попро-
сили розпо вісти про неї. Складіть 

усну розповідь (4–7 речень) з викори стан-
ням прислівників вищого й найвищого 
ступенів порівняння.ступенів порівняння.

øâèäøå çà âñіõ 
 íàéâëó÷íіøå
ñïðèòíіøå
íàéêðàùå
 áіëüø äðóæíî

62. Прочитайте виразно речення, замінюючи форми ступенів порівняння прислів-
ників синонімічними.

1. Ó íåîçîðèõ õåðñîíñüêèõ ñòåïàõ çàéöіâ ÷è ôàçàíіâ íèíі ìîæíà ïîáà÷è òè 
÷àñòіøå, íіæ îâåöü. 2. Ðіäêіñíà ïðîôåñіÿ êîïà÷à êðèíèöü ùå çàòðåáóâàíà:
óñå-òàêè ìàòè íà ïîäâіð’ї êîëîäÿçü íàäіéíіøå. 3. Ó ãіðñüêіé ìіñöåâîñòі, íà
âіäìіíó âіä ïîíèççÿ, êîñîâèöÿ ñòàðòóє òðіøêè ïіçíіøå (Іç çàñîáіâ ìàñîâîї 
іíôîðìàöії).

63. Виберіть чотири прислівники й запишіть з кожним із них по два речення так, 
щоб у першому цей прислівник було вжито в простій формі вищого (або найвищого)
ступеня порівняння, а в другому – у складеній формі. 

Âіäâåðòî, áëèçüêî, äîáðå, âóçüêî, âïðàâíî, ïîãàíî, äîðå÷íî, äðóæíî,
ùèðî, ÷àñòî, äîðîãî, ñïðèòíî, äçâіíêî, ïîòóæíî, ìåëîäіéíî, äîáðîçè÷ëèâî,
âèãіäíî, îáґðóíòîâàíî, ðіçêî, òàëàíîâèòî, âіäïîâіäàëüíî.

64. Напишіть есе про реальну чи віртуальну мандрівку до одного із семи чудес
України. Використайте прикметники й прислівники вищого чи найвищого ступеня 
порівняння.

Õîðòèöÿ

ìіñòî 
Êàì’ÿíåöü
(Êàì’ÿíåöü-

Ïîäіëüñüêèé)

ïàðê 
«Ñîôіїâêà»
(ì. Óìàíü)

Ñîôіÿ Êèїâñüêà

Õîòèíñüêà 
ôîðòåöÿ

Õåðñîíåñ 
Òàâðіéñüêèé

(Êðèì)

ÑІÌ ×ÓÄÅÑ ÓÊÐÀЇÍÈ

Êèєâî-
Ïå÷åðñüêà ëàâðà

65. Виконайте тестові завдання.
1. Ïðèñëіâíèê є â ðå÷åííі
À Îëåñü òðåíóєòüñÿ íàéêðàùå.
Á Îçåðî Ñâіòÿçü ãëèáøå, íіæ Ñèíåâèð.
Â Îëåíà îäÿãëà çðó÷íіøі ÷îáіòêè.
Ã Íîâå ïðèìіùåííÿ êîìôîðòíіøå. 

2. Âèäіëåíå ñëîâî є ïðèñëіâíèêîì ó êîæíîìó ïîäàíîìó ðå÷åííі,
ÎÊÐІÌ

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

3. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî ôîðìó ïðèñëіâíèêà â ðÿäêó
À àêòèâíіøå, ìåíø çàâçÿòî Â âóæ÷å, íàéäðóæíіøå
Á ïîâіëüíіøå, áіëüø òåïëіøå Ã íàéñìіëèâіøå, ñêðîìíіøå

4. Ïðàâèëüíî óòâîðåíî ôîðìó ïðèñëіâíèêà â ðÿäêó
À òóãøå     Á äîðîùå     Â âèø÷å     Ã áëèæ÷å

5. Âèäіëåíі ñëîâà є ïðèñëіâíèêàìè, і їõ òðåáà ïèñàòè ðàçîì â îáîõ 
ñïîëó ÷åííÿõ ðÿäêà

À â/ñåðåäèíі ðå÷åííÿ, ïîäàðóâàëà íà/ïàì’ÿòü
Á ïðî÷èòàëà íà/ïàì’ÿòü, íà/çóñòðі÷ âèáіãëà êіøêà
Â â/ñåðåäèíі êèïіëà ðîáîòà, êèíóòè äî/êóïè ñìіòòÿ
Ã íà/ðåøòі âіí ïðèéøîâ, óðіçàâñÿ â/ãîðó
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§  8. ÂІÄÌІÍÞÂÀÍÍß ×ÈÑËІÂÍÈÊІÂ
Ïðî ñêëàäíі âèïàäêè âіäìіíþâàííÿ êіëüêіñíèõ ÷èñëіâíèêіâ íà
ïîçíà÷åííÿ äåñÿòêіâ і ñîòåíü, à òàêîæ äðîáîâèõ ÷èñëіâíèêіâ

ПРИГАДАЙМО. Що таке числівник? Чим кількісні числівники відрізняються від поряд-
кових?

66. А. Прочитайте форми числівника. Чи змінюється перша його частина? А друга? 

Ð. â. – ï’ÿòäåñÿòè
Î. â. – ï’ÿòäåñÿòüìà

Б. Прочитайте форми числівника. Чи змінюється перша його частина? А друга?

Ð. â. – ï’ÿòèñîò
Î. â. – ï’ÿòüìàñòàìè

В. Зробіть висновок про особливості відмінювання числівників на позначення де-
сятків і сотень.

5–20, 30 ×èñëіâíèêè âіä ï’ÿòè äî äâàäöÿòè, òðèäöÿòü, êіëüêà íàä öÿòü
ó âñіõ âіäìіíêàõ, êðіì íàçèâíîãî, ìàþòü ïàðàëåëüíі ôîðìè.

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.

ï’ÿòü
ï’ÿòè, ï’ÿòüîõ
ï’ÿòè, ï’ÿòüîì
ï’ÿòü, ï’ÿòüîõ
ï’ÿòüìà, ï’ÿòüîìà
(íà/ó) ï’ÿòè, ï’ÿòüîõ

ñіì
ñåìè, ñіìîõ
ñåìè, ñіìîì
ñіì, ñіìîõ
ñüîìà, ñіìîìà
(íà/ó) ñåìè, ñіìîõ

40, 90, 100 ×èñëіâíèêè ñîðîê, äåâ’ÿíîñòî, ñòî
â óñіõ âіäìіíêàõ, êðіì íàçèâíîãî é
çíàõіäíîãî, ìàþòü çàêіí÷åííÿ -à. НА-
  ПРИКЛАД: áëèçüêî ñîðîêà äíіâ, ó ñòà
áóäèíêàõ.

ÄÄåñÿòêè,
ñîòíі

Ó ÷èñëіâíèêàõ íà ïîçíà÷åííÿ äåñÿòêіâ (ï’ÿòäåñÿò, øіñò äåñÿò, 
ñіìäåñÿò, âіñіìäåñÿò, êіëüêàäåñÿò) âіäìіíþєìî ëèøå äðóãó
÷àñ   òèíó. 
Ó ÷èñëіâíèêàõ íà ïîçíà÷åííÿ ñîòåíü (âіä äâîõñîò äî äåâ’ÿòè-
ñîò, êіëüêàñîò) âіäìіíþєìî îáèäâі ÷àñòèíè. ПОРІВНЯЙМО:

Äåñÿòêè Ñîòíі

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.

Ì.

øіñòäåñÿò
øіñòäåñÿòè, øіñòäåñÿòüîõ
øіñòäåñÿòè, øіñòäåñÿòüîì
øіñòäåñÿò, øіñòäåñÿòüîõ
øіñòäåñÿòüìà, øіñòäåñÿòüîìà

(íà/ó) øіñòäåñÿòè, øіñòäåñÿòüîõ

øіñòñîò
øåñòèñîò
øåñòèñòàì
øіñòñîò
øіñòüìàñòàìè,
øіñòüîìàñòàìè
(íà/ó) øåñòèñòàõ

äâіñòі
äâîõñîò
äâîìñòàì
äâіñòі
äâîìàñòàìè

(íà/ó) äâîõñòàõ

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.

ñîðîê
ñîðîêà
ñîðîêà
ñîðîê
ñîðîêà
(íà/ó) ñîðîêà

Ïðàâèëüíî â îðóäíîìó âіäìіíêó – øіñòüìàñòàìè àáî øіñòüîìàñòàìè.
ÍÅïðàâèëüíî – øåñòèñòàìèøåñòèñòàìè.

ÄÄðîáîâі Ó äðîáîâèõ ÷èñëіâíèêàõ ïåðøó ÷àñòèíó âіäìіíþєìî ÿê 
âіäïîâіäíèé êіëüêіñíèé ÷èñëіâíèê, à äðóãó – ÿê ïîðÿäêîâèé. 
Íàïðèêëàä:

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.

äâі ï’ÿòі
äâîõ ï’ÿòèõ
äâîì ï’ÿòèì
äâі ï’ÿòі
äâîìà ï’ÿòèìè
(íà/ó) äâîõ ï’ÿòèõ

øіñòü äåñÿòèõ
øåñòè äåñÿòèõ
øåñòè äåñÿòèì
øіñòü äåñÿòèõ
øіñòüìà äåñÿòèìè
(íà/ó) øåñòè äåñÿòèõ

Äðîáîâі ÷èñëіâíèêè ïіâòîðà, ïіâòîðè, ïіâòîðàñòà (ïіâòîðà
âіäðà, ïіâòîðè òèñÿ÷і) íå âіäìіíþєìî.

Ñëîâà ïіâòîðà, êіëüêà, äåêіëüêà, êіëüêàäåñÿò, êіëüêàíàäöÿòü, êіëüêà-
ñîò є ÷èñëіâíèêàìè. Äî ÷èñëіâíèêіâ ìîæóòü íàëåæàòè é ñëîâà áàãàòî,
íåáàãàòî, ìàëî, ÷èìàëî, ÿêùî âîíè ïîєäíóþòüñÿ ç іìåííèêàìè. Íàïðèêëàä:
áàãàòî ó÷íіâ, ÷èìàëî ïðèçіâ.

67. Спишіть речення, замінюючи цифри словами.
1. Íà òîâàðè іç æîâòèìè öіííèêàìè äіє çíèæêà âіä 40 äî 70 âіäñîòêіâ.

2. Íèíі íà ïëàíåòі æèâå áëèçüêî 350 âèäіâ àêóë. 3. Ëàñòіâêè ðîçâèâàþòü
øâèäêіñòü äî 20 êіëîìåòðіâ çà ãîäèíó. 4. Òåêñò ïðîåêòó íàäðóêîâàíî íà
799 ñòîðіíêàõ. 5. Ñïіâáåñіäó ç 85 àáіòóðієíòàìè çàïëàíîâàíî íà 20 ëèïíÿ. 
6. Ùîäíÿ íà ïîëі ïðàöþâàëî âіä 100 äî 170 ÷îëîâіê. 7. Ðîçìіð äîïëàò
çáіëü  øåíî íà 12,7 âіäñîòêà. 

68. І. Запишіть числівники у формі давального й орудного відмінків. Наведіть
паралельні форми виділеного числівника.

Âіñіìíàäöÿòü, íóëü, ìіëüéîí, êіëüêàñîò, ñòî îäèíàäöÿòü, øіñòñîò äâàä-
öÿòü ï’ÿòü, òèñÿ÷à âіñіìñîò âіñіìäåñÿò ÷îòèðè, äâі òèñÿ÷і äåâ’ÿíîñòî.

ІІ. Один з поданих числівників (на вибір) у формі орудного відмінка введіть у речення.

69. Прочитайте по черзі одне одному фразеологізми, правильно вживаючи чис-
лівники. Поясніть значення двох висловів (на вибір).

Áóòè íà (7) íåáі; óõîïèòè â (îáèäâà) æìåíі; ïàì’ÿòàòè äî (7) âіíèêіâ; 
(5) êîëåñî äî âîçà; ìіæ (2) âîãíіâ; (10) äîðîãîþ îáìèíàòè; íà âñі (4) ñòî-
ðîíè; (7) îäíîãî íå ÷åêàþòü; ñèäіòè íà (2) ñòіëüöÿõ.

попрацюйте в парах

70. Прочитайте вголос арифметичні приклади, чітко вимовляючи числівники. Запи-
шіть два приклади словами (на вибір).

1. Âіä 124 – 17. 3. Âіä 477 – 54. 5. Äî 6   + 2/7.

2. Äî 3691 + 999. 4. Äî 687 + 11. 6. Âіä 90,6 – 14.

Зверніть увагу! 

Зверніть увагу! 

  3   



38

Ìîðôîëîãі÷íà íîðìà

39

Ìîðôîëîãі÷íà íîðìà

71. Прочитайте вголос гумористичні тексти так, щоб викликати сміх у слухачів. Які 
слова ви промовите з гумором у голосі?

* * *
– Ìèêîëî, ÿêùî â òåáå є 50 ãðèâåíü і òè ïîïðîñèø ó áðàòà ùå 50,

ñêіëüêè â òåáå áóäå ãðîøåé?
– 50 ãðèâåíü.
– Òà òè ïðîñòî íå çíàєø ìàòåìàòèêè!
– Öå âè íå çíàєòå ìîãî áðàòà.

* * *
Îé, æіíêî, íåçäóæàþ! ßêáè òè ìåíі çâàðèëà âàðåíèêіâ. Òà íå âàðè áіëü-

øå 40 é íå âàðè 40, áî íå ç’їì, à çâàðè 39 òà âåëèêèõ. Ìîæå, ÿ ç’їâ òà ÷è
íå îäóæàâ áè.

ситуація

72. Уявіть, що ви з класом вирішили здійснити туристичну мандрівку в Карпати 
(Холодний Яр, шевченківськими місцями, Одесу, Львів). Вам доручили сплану-

вати бюджет цього заходу. Озвучте бюджет, скориставшись за потреби поданими 
опорними словосполученнями (4–6 речень). 

        Áþäæåò ìàíäðіâêèÁþäæåò ìàíäðіâêè
âèòðàòè íà õàð÷óâàííÿ
ñïîðÿäæåííÿ êîøòóâàòèìå
âàðòіñòü ïðîїçäó
ïîñëóãè åêñêóðñîâîäà
ó ðîçðàõóíêàõ óðàõîâàíî
çàãàëüíèé áþäæåò ñòàíîâèòü
âèòðàòè íà îäíó îñîáó

73. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як треба організувати мандрівку, щоб отримати від неї
насолоду й позитивні емоції?

74. З’ясуйте, у яких двох сполученнях допущено помилки. Запропонуйте правиль-
ні варіанти. 

Òðè ï’ÿòі ÷àñòèíè, іç ÷îòèðìà äðóçÿìè, ñòî òðüîõ ñòîðіíîê, òðèñòà
ñîðîê äåâ’ÿòîãî, ï’ÿòäåñÿòüìà òðüîìà, íà ñіìè ñòîðіíêàõ, îäíієþ
ñüîìîþ, íà äåâ’ÿòèñîòîìó êіëîìåòðі, ÷îòèðüîõñîò îñіá.

два – чотири – усі разом

75. Провідміняйте письмово числівники, особливу увагу звертаючи на орудний 
відмінок. 

Ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò, äåâ’ÿíîñòî âіñіì.

76. Провідміняйте одне з поданих сполучень спочатку усно, а потім – письмово. 
1. Ñіìñîò ñіìäåñÿò ñіì êіëîìåòðіâ. 2. Âіñіìñîò âіñіìäåñÿò âіñіì òîíí.

77. Знайдіть неправильні форми числівників і запишіть їх правильно.
Äâîìàñòàìè ñîðîêà òðüîìà, ñòàìè, òðüîõñîò äâàäöÿòè ñіìîõ, ï’ÿòìà-

ñòàìè ñîðîêà îäíèì, äâàäöÿòüîìà ï’ÿòüîìà, äâàäöÿòüìà äåâ’ÿòüìà,
òðèäöÿòè âіñüìè, ñòà ñîðîêà îäíèì, øіñòüäåñÿò ñіìîõ, âîñüìèñîò òðüîõ,
øåñòèñòàìè äåâ’ÿíîñòî òðüîìà, âîñüìèñòàìè ï’ÿòäåñÿòüìà ñüîìà, âîñüìèñîò
òðüîõ, ñåìèäåñÿòèëіòíіé.

78. Спишіть, замінюючи цифри словами.
Âіä 50 äî 70 êіëîìåòðіâ, âіä 2/3 äî 6/7, äî 5,66 ãðàìà, іç 6 äðóçÿìè, 

465 ìіøêіâ, äî 40 ðîêіâ, âіä 300 äî 900 ñòîðіíîê.

79. Спишіть текст, замінюючи цифри словами. 

ÒÂÀÐÈÍÈ-ÐÅÊÎÐÄÑÌÅÍÈ

Íàéøâèäøå ïî çåìëі ðóõàєòüñÿ ãåïàðä. Âіäîìèé âèïàäîê, êîëè âіí 
ïîäîëàâ âіäñòàíü áëèçüêî 650 ìåòðіâ çà 20 ñåêóíä, ùî âіäïîâіäàє
ñåðåäíіé øâèäêîñòі 120 êіëîìåòðіâ çà ãîäèíó. Ó çäàòíîñòі ïðèñêî ðþ-
âàòèñÿ ãåïàðä ïåðåâåðøóє ãîíî÷íèé àâòîìîáіëü: çà 2 ñåêóíäè íàðîùóє
øâèäêіñòü âіä 0 äî 72 êіëîìåòðіâ çà ãîäèíó (Ç äîâіäíèêà).

80. Доберіть і запишіть 10–15 прислів’їв і приказок, назв пісень, кінофільмів, худож-
ніх творів, що містять числівники. 

81. Виконайте тестові завдання.
1. Ãðàìàòè÷íî ïðàâèëüíîþ ôîðìîþ Ð. â. ÷èñëіâíèêà ñіìñîò є
À ñåìèñîò     Á ñіìîõñîò     Â ñåìèñòà     Ã ñіìîõñòà

2. Ïðàâèëüíî íàïèñàíî âñі ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ÎÊÐІÌ
À ñåìèäåñÿòі ðîêè Â øіñòäåñÿòè âіäñîòêіâ 
Á äèñêîòåêà âîñüìèäåñÿòèõ Ã äåñÿòè ðі÷íèé þâіëåé 

3. Ïðàâèëüíó âіäìіíêîâó ôîðìó ÷èñëіâíèêà ï’ÿòäåñÿò íàâåäåíî â 
ðÿä   êó

À Ð. â. ï’ÿòèäåñÿòè Â Îð. â. ï’ÿòäåñÿòè     
Á Ä. â. ï’ÿòäåñÿòè Ã Ì. â. ï’ÿòèäåñÿòüîõ       

4. ÍÅïðàâèëüíî âæèòî ÷èñëіâíèê ó ñïîëó÷åííі
À ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ äíіâ Â ïіñëÿ ñòî äíіâ
Á іç ñіìîìà ó÷íÿìè Ã ó âîñüìè êâàðòèðàõ

5. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî âіäìіíêîâó ôîðìó ÷èñëіâíèêà â ðå÷åííі
À  Óêðàїíöі äóæå òàëàíîâèòі: äî äåâ’ÿíîñòî âіäñîòêіâ ç íèõ ìóçèêàëüíі, 

çäàòíі äî ìóçèêóâàííÿ.
Á  Ïîíàä äâіñòі ðîêіâ òîìó íà òåðèòîðії Ëіâîáåðåæíîї Óêðàїíè ç’ÿ âè-

ëîñÿ öå ìàëüîâíè÷å ñåëî.
Â  Ìіñÿöü ì÷èòü íàâêîëî Çåìëі çі øâèäêіñòþ òðè òèñÿ÷і øіñòñîò âі-

ñіì  äåñÿò îäèí êіëîìåòð çà ãîäèíó.
Ã  Ìîëîêî ìіñòèòü áëèçüêî ñòà ðіçíèõ ðå÷îâèí, ìàє âèñîêі ñïîæèâíі 

âëàñòèâîñòі, çóìîâëåíі éîãî õіìі÷íèì ñêëàäîì.
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§  9. ÓÇÃÎÄÆÅÍÍß ×ÈÑËІÂÍÈÊÀ Ç ІÌÅÍÍÈÊÎÌ

Ïðî òå, ÿê ïîєäíàòè ÷èñëіâíèê ç іìåííèêîì ó âñіõ âіäìіíêàõ, ïðî çáіðíі
÷èñëіâíèêè, à òàêîæ ïðî òå, ÿê ïîçíà÷èòè äàòó é ãîäèíè

ПРИГАДАЙМО. Які числівники називають дробовими, а які – збірними?

82. А. Визначте відмінок і число іменників у сполученнях із числівниками два, 
три, чотири.

Äâà êîêòåéëі, òðè òðîëåéáóñè, ÷îòèðè ñìàéëèêè.

Б. Пригадайте, яке закінчення має слово дубок в уривку з пісні:к

Îé íà ãîðі äâà äóáê.., äâà äóáê..
Ñõèëèëèñÿ äîêóïêè.

В. Зробіть висновок, у якому числі вживаємо іменники із числівниками два, три,
чотири. 

Öіëі ÷èñëà 
2, 3, 4

Іç ÷èñëіâíèêàìè äâà, òðè, ÷îòèðè іìåííèê óæèâàєìî â ìíî-
æèíі â òîìó ñàìîìó âіäìіíêó, ùî é ÷èñëіâíèê. Ïðè öüîìó â 
íàçèâíîìó âіäìіíêó іìåííèê çáåðіãàє íàãîëîñ ôîðìè ðîäîâîãî 
âіäìіíêà îäíèíè.

ПОРІВНЯЙМО:

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

äâà ìåòðè
òðè ìіñÿöі        
÷îòèðè íîìåðè

äâà ìåòðàìåòðà
òðè ìіñÿöÿìіñÿöÿ       
÷îòèðè íîìåðàíîìåðà

ÀËÅ: äâà ãðîìàäÿíèíà, òðè âіðìåíèíà é ïîäіáíі іìåííèêè іç
ñóôіêñîì -èí-; äâà ÷îëîâіêà (ëþäèíà, îñîáà).

5 і áіëüøå Іç ÷èñëіâíèêàìè ï’ÿòü і áіëüøå â íàçèâíîìó âіäìіíêó іìåí-
íèê óæèâàєìî â ðîäîâîìó âіäìіíêó ìíîæèíè (êîãî? ÷îãî?).
НАПРИКЛАД: ï’ÿòü ìåòðіâ, äåñÿòü ìіñÿöіâ. 
Ó íåïðÿìèõ âіäìіíêàõ іìåííèê ñòîїòü ó òîìó ñàìîìó âіäìіí-
êó, ùî é ÷èñëіâíèê. НАПРИКЛАД: ñåìè ó÷íіâ, ñіìîì ó÷íÿì, 
ñіìîìà ó÷íÿìè. 

Іç ÷èñëіâíèêàìè òèñÿ÷à, ìіëüéîí, ìіëüÿðä іìåííèê íåçìіííî 
âæèâàєìî â ðîäîâîìó âіäìіíêó. НАПРИКЛАД: òèñÿ÷à òîíí, 
òèñÿ÷åþ òîíí, òèñÿ÷і òîíí.

ÄÄðîáîâі Ïðè äðîáîâèõ ÷èñëіâíèêàõ (êðіì ïіâòîðà, ïіâòîðè), ÿêі îçíà-
  ÷àþòü êіëüêіñòü ÷àñòèí îäíîãî ïðåäìåòà, іìåííèê íåçìіííî 
âæèâàєìî â ðîäîâîìó âіäìіíêó îäíèíè. Ïðè ÷èñëіâíèêó ïіâ-
òîðà, ïіâòîðè іìåííèê óæèâàєìî çà ïîäàíèì íèæ÷å çðàçêîì.
НАПРИКЛАД:

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.

äâі ï’ÿòі ìåòðà
äâîõ ï’ÿòèõ ìåòðà
äâîì ï’ÿòèì ìåòðà
äâі ï’ÿòі ìåòðà
äâîìà ï’ÿòèìè ìåòðà
(íà/ó) äâîõ ï’ÿòèõ ìåòðà

ïіâòîðà ìåòðà
ïіâòîðà ìåòðà
ïіâòîðà ìåòðàì
ïіâòîðà ìåòðà
ïіâòîðà ìåòðàìè
(íà/ó) ïіâòîðà ìåòðàõ

ÀËÅ ÿêùî äî ñêëàäó äðîáîâîãî ÷èñëіâíèêà âõîäÿòü ñëîâà ç ïî-
   ëîâèíîþ, ç ÷âåðòþ, òî іìåííèê ïîâ’ÿçóєìî ç öіëèì ÷èñëîì.
ПОРІВНЯЙМО:

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

ïіâòîðè òîííè
äâі òðåòі êіëîãðàìà               
äâîì òðåòіì êіëîãðàìà

äâà ç ïîëîâèíîþ  êіëîãðàìè
                    
ï’ÿòü  іç ÷âåðòþ ëіòðіâ

ïіâòîðè òîííòîíí
äâі òðåòі êіëîãðàìèêіëîãðàìè
äâîì òðåòіì êіëîãðàìàìêіëîãðàìàì

äâà ç ïîëîâèíîþ êіëîãðàìàêіëîãðàìà

ï’ÿòü іç ÷âåðòþ ëіòðàëіòðà

Іìåííèêè ïðè ñêëàäåíèõ ÷èñëіâíèêàõ óæèâàєìî â òîìó âіäìіíêó, ÿêîãî 
âèìàãàє îñòàííє ñëîâî: äâàäöÿòü òðè äíі, äâàäöÿòü ï’ÿòü äíіâ.

Çáіðíі Çáіðíі ÷èñëіâíèêè ïîєäíóєìî òіëüêè ç òèìè іìåííèêàìè, ÿêі:
 є íàçâàìè іñòîò ÷îëîâі÷îãî ðîäó: òðîє êîíåé, ñåìåðî õëîïöіâ;
 є íàçâàìè íåіñòîò ñåðåäíüîãî ðîäó àáî íàçâàìè ìàëèõ çà 
âіêîì òâàðèí: äâîє âіêîí, òðîє âåäìåæàò;
 ìàþòü ôîðìó ëèøå ìíîæèíè: ÷åòâåðî äâåðåé, òðîє ñàíåé.
Ïіñëÿ çáіðíèõ ÷èñëіâíèêіâ (êðіì îáèäâà), óæèòèõ ó íàçèâíîìó 
âіäìіíêó, іìåííèê ñòàâèìî â ðîäîâîìó âіäìіíêó ìíîæèíè: äâîє 
êîíåé, ÷åòâåðî ó÷íіâ.

Ç іìåííèêàìè æіíî÷îãî ðîäó âæèâàєìî òіëüêè çáіðíèé ÷èñëіâíèê îáèäâі. 
Íàïðèêëàä: îáèäâі ñåñòðè, îáèäâі äіâ÷èíè.

83. Спишіть словосполучення, ставлячи іменник у потрібній формі. Обґрунтуйте ви-
бір форми.

Äâà (ñìàðòôîí), äâàäöÿòü ÷îòèðè (êîì-
áàéí), äâі òèñÿ÷і (òîííà), ç ìіëüéîíîì (ãðèâ-
íÿ), òðè (àïåëüñèí), äâі ï’ÿòі (ìåòð), ÷îòèðè ç 
ïîëîâèíîþ (ïðîöåíò), ïіâòîðà (ìіñÿöü), ïіâòî-
ðà (ðіê), ñіì (áóòåëü), äâà (êîêòåéëü), ÷îòèðè 
(êðîëèê), äåñÿòü (êðîëèê), îäíієї öіëîї ï’ÿòè 
âîñüìèõ (âіäñîòîê), ÷îòèðè (ñòіëåöü), òðè (ñàí-
òèìåòð), øіñòäåñÿò äâà (ó÷åíü).

äâà êіëîãðàì

ï’ÿòü ëіòð
  

Зверніть увагу! 

Зверніть увагу! 

Ó íàçèâíîìó âіäìіíêó
×èñëіâíèê + Іìåííèê
2, 3, 4    + Í.  â. ìí.
5 і áіëüøå + Ð.  â. ìí.
äðîáîâèé  + Ð.  â. îäí.
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84. Поясніть, чому в поданих реченнях іменник кілограм ужито в різних формах.
1. Êóïèòè òðè êіëîãðàìè öóêðó.
2. Ó ìіøêó ï’ÿòäåñÿò êіëîãðàìіâ öóêðó.
3. Äîäàєìî äâі òðåòі êіëîãðàìà öóêðó.
4. Çàñèïàòè òðè ç ïîëîâèíîþ êіëîãðàìè öóêðó.

коло думок  

85. Прочитайте вголос текст, правильно поєднуючи числівники 
з іменниками. Висловте міркування щодо порушеної в тексті пробл

ЇÆÒÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Çäîðîâ’ÿ ëþäèíè çíà÷íîþ ìіðîþ çà-
ëåæèòü âіä õàð÷óâàííÿ.

Çäîðîâіé ëþäèíі äієòîëîãè ðåêîìåí-
äóþòü їñòè 4 (ðàç) íà äåíü. ßêùî âàæêî 
òðèìàòè ïåðåðâè ìіæ îñíîâíèìè ïðèéî-
 ìàìè їæі, äîïóñêàєòüñÿ ç’їñòè ÿáëóêî, 
ìîðêâèíó, ñóõèé õëіáåöü, âèïèòè ñêëÿí-
 êó ñîêó. Їñòè íåîáõіäíî ïîâіëüíî, à ïіñëÿ 
їäè íå ìîæíà âіäðàçó ëÿãàòè ñïàòè. 
Íàéâàæëèâіøèé ïðîäóêò – öå ÷èñòà 
âîäà. Ïîòðіáíî âæèâàòè 1,5–2 (ëіòð) 

íåãàçîâàíîї âîäè íà äåíü. Îñíîâîþ ðàöіîíó ìàþòü áóòè îâî÷і, ôðóêòè, 
ðіçíі êàøі. Êðіì òîãî, â іäåàëі íà äåíü ïîòðіáíî ç’їäàòè 2 (ãðàì) áіëêà 
íà 1 (êіëîãðàì) âàãè. Іíàêøå êðàñèâèõ ì’ÿçіâ, çäîðîâîãî é ñèëüíîãî òіëà 
íå áóäå. Äî ðå÷і, íàéáіëüøå áіëêіâ – âіä 15 (ãðàì) – ìіñòèòüñÿ â ì’ÿñі, 
ìîðåïðîäóêòàõ, ÿéöÿõ, ãîðіõàõ, êâàñîëі, ñîї òîùî, à íàéìåíøå – âіä 0,4 
äî 1,9 (ãðàì) – ó ãðèáàõ, ÿãîäàõ, ôðóêòàõ. Ïîøèðåíà äóìêà, ùî æіíöі 
çà îäèí ðàç âàðòî ç’їäàòè íå áіëüøå íіæ 200 (ãðàì) їæі, à ÷îëîâіêîâі – 
íå áіëüøå íіæ 300 (ãðàì).

Ïàì’ÿòàéìî, ùî їæà ïîâèííà áóòè íàøèìè ëіêàìè, à íå ëіêè – їæåþ 
(Ç ïîñіáíèêà).

еми.

Áåçïåêà

86. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яким чином харчування впливає на здоров’я людини?
Які продукти, страви, на вашу думку, слід уживати обмежено, а які допоможуть
зберегти здоров’я?

87. І. Запишіть сполучення, вибравши з дужок потрібне слово.
Øåñòåðî (êðîëіâ, ÿëèíîê), òðîє (âіäåð, æîëóäіâ), äåñÿòåðî (æóðíàëіâ,

ïàñàæèðіâ), òðîє (ñåñòåð, áðàòіâ), äâîє (íîæèöü, äèñêіâ), ÷åòâåðî (îëåíÿò, 
øêîëÿðîê), äåñÿòåðî (ìóçèêàíòіâ, áàëåðèí), äâàäöÿòåðî (äíіâ, âіéñüêîâèõ). 

ІІ. Складіть і запишіть складне речення з одним утвореним словосполученням (на вибір).

88. Заповніть вільні місця в реченнях поданими числівниками. Ви можете вико-
ристати кожен числівник лише один раз.

÷îòèðè, äâîє, øіñòü, òðè ç ïîëîâèíîþ, äâі òðåòі

1. Ôіëüì іäå  ãîäèíè. 2. Âèîðàëè  ãåêòàðà.

3. Íå ãîëîñóâàëî     äåïóòàòіâ. 5. Ïðîáіãëè    êіëîìåòðè.
4. Ìèíóëî  ðîêіâ.

89. Відредагуйте усно речення. 
1. Íà çóñòðі÷і ãëàâ äåðæàâ áóëè ïðèñóòíі òðè ìіíіñòðіâ. 2. Çîëîòі ìåäà-

ëі âèáîðîëè íà Îëіìïіàäі øåñòåðî ñïîðòñìåíè. 3. Ñåñòðè îáîє ùå äîñèòü
ìîëîäі. 4. Óâåäåíî â åêñïëóàòàöіþ ï’ÿòåðî æèòëîâèõ áóäèíêіâ. 5. Ïðè-
áëèçíî òðüîìà òèñÿ÷àìè òîííàìè.

90. Повідомте одне одному наведену інформацію, використовуючи різні варіанти
конструкцій на позначення часу. Ви можете скористатися поданою нижче таблицею. 

1. Çàðàç 09:00
2. Ôіëüì ðîçïî÷íåòüñÿ… 17:45
3. Ïîòÿã Îäåñà – Òåðíîïіëü ïðèáóâàє… 11:13
4. Çóñòðі÷ òðèâàòèìå ç 14:15 äî 15:50

5. Çóñòðіíüìîñÿ ïіñëÿ 16:00

попрацюйте в парах

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

îäèíàäöÿòà ãîäèíà
î øîñòіé ãîäèíі
äåâ’ÿòà òðèäöÿòü
ïіâ íà ñüîìó
çà ÷âåðòü äåâ’ÿòà
ïî ñüîìіé 

îäèíàäöÿòü ãîäèí
ó øіñòü ãîäèí
äåâ’ÿòü òðèäöÿòü
ïіâ ñüîìîї 
çà ÷âåðòü äåâ’ÿòü
âîñüìèé ÷àñ

91. І. Прочитайте вголос дати. 
7 ñі÷íÿ 2018 ðîêó, ç 24 ñåðïíÿ 1991 ðîêó, íà 14 æîâòíÿ 2019 ðîêó, ç 1648 

ïî 1657 ðіê, Âèçâîëüíà âіéíà 1648–1657 ðîêіâ, ç 1 ïî 15 ëèïíÿ 1996 ðîêó,
1970–1980-òі ðîêè.

ІІ. Назвіть число й місяць, коли в Україні відзначають: Різдво, День Незалежності 
України, День українського козацтва.

ситуація

92. Уявіть, що ви вирішили відвідати під час канікул кілька заходів (вистави,
фільми, екскурсії, виставки тощо). Аби зробити вибір, підійшли до каси.
Візьміть участь у можливому в цій ситуації 

діалозі (8–12 реплік), що містить запитання й від-
повіді із числівниками на позначення часу й дат. 

ó ä óÌîæëèâі ó÷àñíèêè äіàëîãó:Ìîæëèâі ó÷àñíèêè äіàëîãó:
à) ñòàðøîêëàñíèêè (ñòàðøîêëàñíèöі); 
á) êàñèðêà é ñòàðøîêëàñíèêá) êàñèðêà é ñòàðøîêëàñíèê 
(ñòàð øî  êëàñíèöÿ).

попрацюйте в парах

93. Знайдіть у підручнику з історії два речення з датами історичних подій, а в під -
ручнику з географії – два речення з кількісними даними (про розміри території, чисельність 
населення, особливості клімату тощо). Спишіть ці речення, замінюючи цифри словами. 
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94. Запишіть сполучення, дібравши правильну форму іменника.
120 (ãðîìàäÿíèí), 3 (ãðîìàäÿíèí), 4 (ãðîìàäÿíêà), 

32 (õàðêіâ’ÿíèí), 8 (õàðêіâ’ÿíèí), 54 (áîëãàðèí), 70 (ñå-
ëÿíèí), 4 (ñåëÿíèí), 3 (ëüâіâ’ÿíèí), 44 (çàðîáіò÷àíèí),
òðîє (êèÿíèí), ï’ÿòåðî (äíіïðÿíèí).

95. І. Спишіть, замінюючи цифри словами й ставлячи іменники
в потрібній формі. Обґрунтуйте свій вибір.

5 (òîííà); 2 (ìàíäàðèí); 3 (éîãóðò); 4 (ñèðîê); 0,12 (âіäñîòîê); 5,95 (ñàí-
òèìåòð); 74 (ëіòð); 3476 (êіëîìåòð); 1/3 (ãðóïà); 1/8 (øëÿõ); 102 (äåïóòàò);
2/3 (ñêëÿíêà); 2 (âåëîñèïåä); 3 (êіëîãðàì); 2/3 (ìåòð); 2 (íåòáóê); 500 (ìåòð); 
4 (óêðàїíåöü); 7 (ìàðêåð); äî 100 (òîííà).

ІІ. З одним поданим сполученням (на вибір) складіть і запишіть речення.

96. Виконайте завдання одного з варіантів. 

Ñêëàäіòü é îçâó÷òå îãîëîøåí-
íÿ ïðèâàòíîãî çìіñòó, âèêîðè-

ñòàâøè ÷èñëіâíèêè íà ïîçíà÷åííÿ
äàò і ÷àñó.

Ñêëàäіòü é îçâó÷òå ãðàôіê
÷åð  ãóâàííÿ àáî іíäèâіäóàëü-

íèé ðîçêëàä äîäàòêîâèõ çàíÿòü,
âèêîðèñòàâøè ÷èñëіâíèêè íà ïî-
çíà÷åííÿ äàò і ÷àñó.

Ñêëàäіòü ðîçïîâіäü ïðî ïðîöåñ ïðèãîòóâàííÿ ïåâíîї ñòðàâè ÷è ïðî-
 âåäåííÿ äîñëіäó ç âèêîðèñòàííÿì âëàñíå êіëüêіñíèõ, çáіðíèõ і 

äðîáîâèõ ÷èñëіâíèêіâ.

97. Виконайте тестові завдання.
1. Ïðàâèëüíî ïîєäíàíî ÷èñëіâíèê ç іìåííèêîì ó ðÿäêó
À ïіâòîðà áóòëі Â ÷îòèðè ìåãàáàéòè      
Á äâà ç ïîëîâèíîþ ëіòðà Ã òðè äîëàðà

2. Ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
À îäíà øîñòà âіäñîòêà, äâà òðîëåéáóñè
Á äåâ’ÿòü ñîòèõ ãåêòàðіâ, äâà îêåàíè
Â òðè ñàéòè, ï’ÿòü øîñòèõ êіëîãðàìà
Ã äåñÿòü ïіâíіâ, äâàäöÿòü äâà òðàìâàї

3. Ïðàâèëüíî ïîєäíàíî ÷èñëіâíèê ç іìåííèêîì ó ðÿäêó
À äåñÿòåðî ó÷åíèöü Â òðè ó÷íÿ
Á ñîðîê ÷îòèðè ó÷íÿ Ã ï’ÿòåðî ó÷íіâ

4. Ïîòðåáóє ðåäàãóâàííÿ ðå÷åííÿ
À Çàðàç çà ÷âåðòü ñüîìà.
Á Òðîє äðóçіâ çóñòðіëèñÿ ïіñëÿ êàíіêóë.
Â Àïåëüñèíè çàâàæèëè äâà êіëîãðàìè.
Ã  Ìàìà ïðèéøëà â ïîëîâèíі òðåòüîãî.

5. Ãðàìàòè÷íî ïðàâèëüíå ïðîäîâæåííÿ ðå÷åííÿ «Ìè çóñòðіíåìîñÿ…» 
íàâåäåíî â ðÿäêó

À …â øіñòü ãîäèí. Â …î äâàíàäöÿòіé ãîäèíі.
Á …áåç ï’ÿòíàäöÿòè ñіì. Ã …î øîñòіé ãîäèíі äåñÿòіé õâèëèíі.

êèÿíèí
êèÿíè
òðè êèÿíèíà
ï’ÿòü êèÿí

À Á

Â

ÐÎÇÂÈÒÎÊ  ÌÎÂËÅÍÍß 

§ 10. ÓÑÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÒÅÊÑÒÓ ІÇ ×ÈÑËІÂÍÈÊÀÌÈ 

98. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку.

ÁÓÄÈÍÎÊ Ç ÕÈÌÅÐÀÌÈ

Ó 1902–1903 ðîêàõ ó Êèєâі áóëî 
çâåäåíî äèâîâèæíó áóäіâëþ, ÿêó ìè
íàçèâàєìî Áóäèíêîì ç õèìåðàìè. Öþ
ñïîðóäó ââàæàþòü âåðøèíîþ òâîð÷î ñòі
Âëàäèñëàâà Ãîðîäåöüêîãî – îäíîãî ç 
íàéâèäàòíіøèõ êèїâñüêèõ àðõіòåêòî-
ðіâ êіíöÿ XIX – ïî÷àòêó XX ñòîëіòòÿ,
ñïðàâæíüîãî ðîìàíòèêà é íåâòîìíî-
ãî ìàíäðіâíèêà.

Ó ñâіòîâіé ïðàêòèöі íåìàє íі÷îãî 
ïîäіáíîãî. Çà îðèãіíàëüíіñòþ çàäóìó
ç êèїâñüêîþ áóäіâëåþ ìîæå çìàãàòèñÿ
ëèøå çíàìåíèòèé áóäèíîê Êàñà Ìі ëà
â Áàðñåëîíі, ÿêèé ñïîðóäèâ êіëüêîìà
ðîêàìè ïіçíіøå, ó 1905–1910 ðîêàõ,
іñïàíñüêèé àðõіòåêòîð-ôàíòàçåð Àí-
òîíіî Ãàóäі.

Äëÿ ñâîãî äіòèùà Â. Ãîðîäåöüêèé îáðàâ äåøåâó äіëÿíêó çåìëі, ÿêà 
òðèâàëèé ÷àñ ïóñòóâàëà ÷åðåç ñêëàäíіñòü ðåëüєôó. Êàæóòü, áóöіìòî
çâåäåííÿ áóäіâëі ïîâ’ÿçàíå ç òèì, ùî àðõіòåêòîð ïîñïåðå÷àâñÿ çі ñâîїì 
êîëåãîþ Îëåêñàíäðîì Êîáåëєâèì: îñòàííіé êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óâàâ
ðåàëüíіñòü óñïіøíîãî ïðîâåäåííÿ áóäіâåëüíèõ ðîáіò íà òàêіé ñêëàäíіé 
äіëÿíöі. Ãîðîäåöüêèé öå ïàðі âèãðàâ, ïðîäåìîíñòðóâàâøè âëàñíі òâîð-
÷і çäіáíîñòі.

Çàâåðøèëîñÿ áóäіâíèöòâî äî 40-ðі÷íîãî þâіëåþ àâòîðà. Îòîæ äåíü 
íàðîäæåííÿ Âëàäèñëàâ Ãîðîäåöüêèé ñâÿòêóâàâ ó âëàñíîìó áóäèíêó, ó 
êâàðòèðі ç äåñÿòè êіìíàò íà ïåðøîìó ïîâåðñі.

Öþ äèâîâèæíó ñïîðóäó çáóäîâàíî іç öåãëè. Ç Áàíêîâîї âóëèöі âîíà 
ìàє òðè ïîâåðõè, à ç ïðîòèëåæíîãî áîêó – øåñòèïîâåðõîâà. Óñüîãî áóëî 
ñіì êâàðòèð: âіä äâîêіìíàòíèõ äî äåñÿòèêіìíàòíèõ. Êðіì íåîáõіäíèõ 
äîïîìіæíèõ ïðèìіùåíü – êóõíі, âàííîї òà òóàëåòó – áóëè é ëüîäîâíі, 
ëüîõè, äðîâ’ÿíèé ñêëàä (áóäèíîê îïàëþâàâñÿ), ïðàëüíÿ, åêіïàæíі é êî-
ðіâíèêè, äå òðèìàëè êîðіâ äëÿ ìåøêàíöіâ – ëþáèòåëіâ ñâіæîãî ìîëîêà.

Íàéâèçíà÷íіøèì ó öіé àðõіòåêòóðíіé ïàì’ÿòöі є ñêóëüïòóðíå îôîð-
ìëåííÿ ç іñòîò íàçåìíîãî é ïіäâîäíîãî òâàðèííîãî ñâіòó: çîáðàæåííÿ 
ìîðñüêèõ ìіôі÷íèõ ÷óäîâèñüê, ñëîíіâ, íîñîðîãіâ, àíòèëîï, ÿùіðîê. 
Áіëüøіñòü іñòîò ìàþòü ñïîêіéíèé і ìèðíèé âèãëÿä. Ñëîíè, íîñîðîãè, 
êîñóëі, ÿùіðêè, æàáè çàâìåðëè, ñïîãëÿäàþ÷è âóëèöі. Êèїâñüêèé àðõі-
òåêòîð çóìіâ îæèâèòè âàæêèé ìàòåðіàë – áåòîí – çîáðàæåííÿìè ðîñ-
ëèííîñòі, ðóõîì æèòòÿ ìіôі÷íèõ òâàðèí і ëþäåé. Âåëè÷åçíà êіëüêіñòü 
ñêóëüïòóð, ñòâîðåíèõ ôàíòàçієþ 39-ðі÷íîãî àðõіòåêòîðà, і äàëà ñïîðóäі 
її ñó÷àñíó íàçâó – «Áóäèíîê ç õèìåðàìè». Ãîðîäåöüêèé ñàì ðîáèâ êðåñ-
ëåííÿ ñêóëüïòóð і øàáëîíè äëÿ íèõ íà âåëè÷åçíèõ àðêóøàõ êàðòîíó â 
íàòóðàëüíó âåëè÷èíó. Çà öèìè øàáëîíàìè іòàëіéñüêèé ñêóëüïòîð Åëіà 
Ñàëÿ âèêîíàâ îôîðìëåííÿ ç âèñîêîÿêіñíîãî öåìåíòó.

Äîñÿãíåííÿ

1

2

1) Áóäèíîê ç õèìåðàìè (çàãàëü-
íèé âèãëÿä); 2) ôðàãìåíò ôàñàäó
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Òåìàòèêà çîâíіøíüîãî îçäîáëåííÿ ïðèìіùåííÿ ïîâ’ÿçàíà іç çàõîï-
ëåííÿì Ãîðîäåöüêîãî äàëåêèìè ïîäîðîæàìè òà åêçîòè÷íèì ïîëþâàí-
íÿì ó ðåãіîíàõ Àçії òà Àôðèêè. À áåòîííі ñêóëüïòóðè ôàñàäó âèêîíàíî 
âèêëþ÷íî ç ìåòîþ ðåêëàìè õóäîæíіõ ìîæëèâîñòåé öåìåíòó. Öåé ìàòåðі-
àë ó òîé ÷àñ ùå íå ìàâ âåëèêîї ïîïóëÿðíîñòі, òîìó âèðîáíèê çàïðîïî-
íóâàâ éîãî àðõіòåêòîðó áåçïëàòíî â ðåêëàìíèõ öіëÿõ.

Âëàäèñëàâ Ãîðîäåöüêèé ìåøêàâ ó íîâіé áóäіâëі ïîðіâíÿíî íåäîâãî: 
ó 1913 ð. âіí її ïðîäàâ (Іç êíèæêè «100 íàéâіäîìіøèõ øåäåâðіâ Óêðàїíè»).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тип і стиль мовлення тексту.
2. Випишіть з тексту словосполучення із числівниками та складними словами, 

частиною яких є числівник (цифри запишіть словами). 
3. Підготуйте складний план тексту.
4. Прочитайте текст удруге. Перекажіть за планом стисло прочитане (усно), ви-

користавши всі виписані словосполучення.

§ 11. ÄІЄÑËÎÂÎ, ÄІЄÑËІÂÍІ ÔÎÐÌÈ

Ïðî íåîçíà÷åíó òà іíøі ôîðìè äієñëîâà, äîêîíàíèé і íåäîêîíàíèé âèä,
ñïîñîáè äієñëîâà, à òàêîæ ïðî áåçîñîáîâі äієñëîâà

ПРИГАДАЙМО. Яку форму дієслова називають початковою та які її особливості? Чим
дієслова дійсного способу відрізняються від дієслів умовного й наказового? 

99. А. Зіставте групи слів. З’ясуйте, на які питання відповідають дієслова докона-
ного виду, а на які – недоконаного.

   Äîêîíàíèé âèä
ñêà÷àâ ôîòîãðàôіþ
íàäіøëþ ïîâіäîìëåííÿ

     Íåäîêîíàíèé âèä
ñêà÷óâàâ ôîòîãðàôіþ
íàäñèëàòèìó ïîâіäîìëåííÿ

Б. У якій з поданих вище колонок дієслова означають дію, завершену в минулому,
або дію з вказівкою на її завершеність у майбутньому?

В. Зробіть висновок про ознаки дієслів доконаного й недоконаного виду.

Ôîðìè äієñëîâà

Íåîçíà÷åíà ôîðìà
(ùî ðîáèòè?
ùî çðîáèòè?)
ìàëþâàòè

Îñîáîâà ôîðìà
(ùî ðîáëþ?
ùî çðîáëþ?)

ìàëþþ

Áåçîñîáîâà ôîðìà 
íà -íî, -òî

(ùî çðîáëåíî?)
ðîçìàëüîâàíî

Äієïðèêìåòíèê
(ÿêèé?)

çìàëüîâàíèé

Äієïðèñëіâíèê
(ùî ðîáëÿ÷è? ùî çðîáèâøè?)

ìàëþþ÷è

Іíôіíіòèâ Íåîçíà÷åíà ôîðìà äієñëîâà (іíôіíіòèâ) – öå ïî÷àòêîâà íå-
çìіíþâàíà ôîðìà äієñëîâà, ùî îçíà÷àє äіþ àáî ñòàí ïðåäìåòà
óçàãàëüíåíî, áåç âêàçіâêè íà ÷àñ, îñîáó, ðіä, ÷èñëî. Òàêі äіє-
ñëî âà ìàþòü íàïðèêіíöі ñóôіêñ -òè (-òü). НАПРИКЛАД: âіä-
÷ó âàòè, âіä÷óâàòü.

ÄÄієïðèê-
ìåòíèê

Äієïðèêìåòíèê – öå âіäìіíþâàíà ôîðìà äієñëîâà, ùî ïåðåäàє 
îçíàêó çà äієþ і âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ ÿêèé? ÿêà? ÿêå? ÿêі?
НАПРИКЛАД: âіäіðâàíèé, ðîçêâіòëèé.

ÄÄієïðèñ-
ëіâíèê

Äієïðèñëіâíèê – öå íåçìіíþâàíà ôîðìà äієñëîâà, ùî ïåðåäàє
äîäàòêîâó äіþ ïðåäìåòà é âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ ùî ðîáëÿ÷è? 
ùî çðîáèâøè? НАПРИКЛАД: ÷èòàþ÷è, ïіäіéøîâøè.

Ôîðìà íà 
-íî, -òî

Áåçîñîáîâі äієñëіâíі ôîðìè íà -íî, -òî òâîðèìî âіä ïàñèâíèõ
äієïðèêìåòíèêіâ øëÿõîì çàìіíè çàêіí÷åííÿ íà ñóôіêñ -î. НА-
ПРИКЛАД: ïðî÷èòàíèé – ïðî÷èòàíî. Öі ôîðìè íåâіäìіíþâàíі.

100. І. Прочитайте уривок з фантастичної повісті Анато
Костецького «Суперклей Христофора Тюлькіна». Чим цей уривок співзвучний
з поданою ілюстрацією?

          ÔÀÍÒÀÇІß ÒÞËÜÊІÍÀ

Ìîæëèâîñòі ñóïåðêëåþ, ÿêèé âè-
íàéøîâ Õðèñòîôîð Òþëüêіí, áóëè áåç-
ìåæíі. Íèì, ÿê ñïîäіâàâñÿ õëîïåöü,
ìîæíà áóäå ñêëåþâàòè òðóáè, ìîñòè, 
ëіòàêè, ïàðîïëàâè. Íå òðåáà íі÷îãî
çâàðþâàòè! À öå, ÿê ïіäðàõóâàâ Õðèñ-
òîôîð, çåêîíîìèòü äåðæàâі âåëèêó
êіëüêіñòü ìåòàëó. Ìîæíà áóäå ñêëåþ-
âàòè é áóäèíêè – çàìіñòü öåìåíòíîãî 
ðîç÷èíó. Àäæå êëåé òàêèé ìіöíèé, ùî
éîìó íі÷îãî íå ñòðàøíî!

Õðèñòîôîðîâà ôàíòàçіÿ ñÿãàëà é ó
êîñìі÷íі äàëі. Âіí óÿâëÿâ, ÿê ñêëåþþòü 
éîãî êëåєì êîñìі÷íі îðáіòàëüíі ñòàíöії,
òàêі âåëè÷åçíі, ùî íà íèõ âèñòà÷èòü
ìіñöÿ äëÿ âñüîãî їõíüîãî êëàñó…

Îä òàêèõ äóìîê Õðèñòîôîðîâі àæ ó ãîëîâі ïàìîðî÷èëîñÿ!
Îò ó їõíє íåâåëèêå ìіñòå÷êî çëіòàþòüñÿ íàéâèäàòíіøі â÷åíі ñó÷àñ-

íîñòі… Âîíè â çàõâàòі âіä êëåþ é ùèðî äÿêóþòü Õðèñòîôîðîâі çà
íåïåðåâåðøåíèé âèíàõіä! À ïîòіì… Ïîòіì ïðåçèäåíò âëàñíîðó÷ âðó÷àє 
éîìó îðäåí і çàïðîøóє äî Àêàäåìії íàóê!..

Åõ, íó é íó!.. Òþëüêіí àæ ïðèöìîêíóâ ÿçèêîì і ïîñòàâèâ êðàïêó 
(À. Êîñòåöüêèé).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Випишіть дієслова в неозначеній формі й утворіть від них особові дієслова 

теперішнього й майбутнього часу (письмово).
2. Випишіть три дієслова доконаного виду й доберіть до них форми недоконаного

виду (письмово).
3. Два речення (на вибір) перебудуйте так, щоб особові дієслова було вжито у

формі теперішнього часу (письмово).
ІІІ. Перебудуйте усно текст так, щоб розповідь ішла від імені винахідника
супер   клею – Христофора, а всі особові дієслова було вжито лише у формі
майбутнього часу.

Â. Ðåêóíåíêî. Íîâèé ñâіò

олія
й уривок співзвучний 

Ïіäïðèєìëèâіñòü
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101. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи може, на вашу думку, фантазія стати поштовхом для 
успішної підприємницької діяльності? Що треба для того, щоб наші фантазії хоча 
б частково стали дійсністю?

102. І. Спишіть речення, уставляючи пропущені букви. Підкресліть дієслова як члени 
речення. 

1. Íàíèçóєìî ðàäîùі é æàëі íà íèòêó (íå)ñêіí÷åííîї ðîçìîâè, і íàìèñ-
òèí   êè þíèõ íàøèõ ëіò íàì ãðàíі âіäêð(å,è)âàþòü âåñåëêîâі (Ã. Äóäêà).
2. І ìіñÿöü ïàäàє ó ðóêè, (ç,ñ)ïèíèâøè íà ñåêóíäó áіã (Î. Äîâãîï’ÿò).
3. Âóëèöÿ – ÿê äîâãà êàçêà, ÿêó ìîæíà îïîâіäàòè áåç êіíöÿ (Í. Áі÷óÿ).
4. Ãіë(ë)ÿ âèøíåâå (ç,ñ)ïàëåíî â ïå÷і, ãîðøêè âîðêî÷óòü, ñÿþ÷è ùîêàìè
(Ã. Äóäêà). 5. ß íå âòîìëþñÿ é ñîòíþ ëіò òåáå, êîõàíèé ìіé, ÷(å,è)êàòè 
(Î. Äîâãîï’ÿò). 6. Íå(â)äîâçі áóäå ðî(ç,ñ)ïî÷àòî áóäіâíèöòâî ùå îäíієї
ñòàíöії ìåòðî â Êèє âі (3 ãàçåòè).

ІІ. Випишіть дієслова групами залежно від форми: 1) неозначена; 2) особова; 3) без -
особова на -но, -то; 4) дієприслівник.

103. Поясніть, чому в першому реченні неозначена форма дієслова виконує роль 
означення, у другому – додатка, а в третьому – обставини.

1. ßðîñëàâ ìàâ ìðіþ – ïîòàíöþâàòèö  ç îäíîêëàñíèöåþ.
2. Ñîôіéêà ïîïðîñèëà íàñ ïðèéòè ðàíіøå.
3. Æåíÿ âèðóøàє êóïóâàòè ðàðèòåòíі êíèãè.

коло думок  

104. І. Перебудуйте подані словосполучення, замінюючи неозначену форму діє сло-
ва: 1) дієприслівником; 2) дієслівною формою на -но, -то. Утворені словосполучення 
запишіть.

ІІ. Складіть і запишіть по одному реченню з
утвореним словосполученням кожної групи.

 ïðèêðàøàòè ÿëèíêó
 îòðèìóâàòè ïîäàðóíêè
 áàæàòè ùàñëèâîãî Ðіçäâà
 ñïіâàòè êîëÿäêè
 ãîòóâàòè êóòþ
 çàïèñóâàòè ïðèâіòàííÿ

105. Від поданих дієслів недоконаного виду утворіть
по черзі усно дієслова доконаного виду. 

Ðîçâèâàòè, ïðèêðàøàòè, ðîçêèäàòè, çóïèíÿ-
òèñÿ, ñêà÷óâàòè, êîïàòè, ðîçïèñóâàòè, ëèøàòè,
çâèêàòè, ñìèêàòè.

ÍÅäîêîíàíèé âèä
ùî ðîáèòè?

Äîêîíàíèé âèä
ùî çðîáèòè?

попрацюйте в парах

Áåçîñîáîâі Äієñëîâà, ùî îçíà÷àþòü äіþ áåç âêàçіâêè íà äіÿ÷à (îñîáó ÷è 
ïðåäìåò), íàçèâàєìî áåçîñîáîâèìè. НАПРИКЛАД: ñâіòàє, çà-
ìåëî, ùàñòèòü.

106. І. Випишіть спочатку речення, у яких безособові дієслова означають явища при-
роди, а потім – у яких такі дієслова означають фізичний і психічний стан людини. 

1. Ïіä öèì âèñîêèì çîðÿíèì íåáîì äóìàєòüñÿ ïðî âñå îäðàçó (Î. Ñèçî-
íåíêî). 2. Çðàíêó çàõìàðèëî і äîâãî ñіÿëî íà çåìëþ õîëîäíó äðіáíó ìæó
(Ã. Òþòþííèê). 3. Õîìі é çà âóõîì íå ñâåðáèòü (Ë. Ãëіáîâ). 4. Äîâêîëà
ìåíå ãðèìіëî, ðåâëî, êëåêîòіëî, ìîâ ó êîòëі (І. Ôðàíêî).

ІІ. Складіть і запишіть з дієсловом мрячить два речення так, щоб у першому воно 
було безособовим, а в другому – особовим.

Ñïîñîáè äієñëîâà

äіéñíèé
(äîñëіäæóþ,
äîñëіäæóâàâ,
äîñëіäæóâàòèìó)

óìîâíèé
(äîñëіäæóâàâ áè)

íàêàçîâèé
(äîñëіäæóé, äîñëіäæóéìî,
äîñëіäæóéòå,
íåõàé äîñëіäæóє)

107. Перебудуйте речення, замінюючи дієслова наказового способу неозначеною
формою (письмово). Як це позначилося на змісті речень? 

ÇÐÀÇÎÊ. Ãîâîðіòü ãîëîñíіøå. – Ïðîøó ãîâîðèòè ãîëîñíіøå (Âàì òðåáà 
ãîâîðèòè ãîëîñíіøå). 

1. Çàéäіòü äî çàëè. 2. Îáîâ’ÿçêîâî ïðîêîíñóëüòóéòåñÿ ç ëіêàðåì. 3. Ïî  ñòàâ-
òå ñâіé ïіäïèñ. 4. Ïðîõîäüòå øâèäøå! 5. Çðîáіòü Âàø âèáіð. 6. Ïðèé ìàþ÷è 
ðіøåííÿ, äîòðèìóéòåñÿ íîðì çàêîíó. 7. Íå ïåðåìèêàéòå íà іíøèé êàíàë.

108. Випишіть із текстів художнього або публіцистичного стилю чотири речення з 
дієсловами умовного чи наказового способу. Перебудуйте ці речення, змінивши спосіб
дієслів. Які зміни сталися у змісті речень?

109. Прочитайте речення. Знайдіть і поясніть випадки вживання дієслів дійсного 
й умовного способів у значенні наказового. З якою метою використано такий за-

сіб?
1. Âèõîäèìî, äðóçі, ïî îäíîìó, íå ïîñïіøàþ÷è. 2. Ñèíó! Çàëèøèâ áè òè 

âæå ñâîї êîâçàíè òà ñіäàâ çà óðîêè. 3. Ïіñëÿ óðîêіâ çàáіæèø äî áіáëіîòåêè
é âіçüìåø êíèæêè. 4. Ìîæå, çàëèøèâñÿ á ùå íà äåíü ó íàñ, Ìèêîëî?

ситуація

110. Уявіть: працівник (працівниця) туристич-
ного агентства дає роз’яснення відвідувачам 
щодо туру й оформлення документів. Роз іг-

райте за особами діалог-розпитування (7–10 реп-
лік), можливий у цій ситуації. Уведіть у діалог 2–
3 поданих сполучення. 
 ïåðåáóâàþ÷è çà êîðäîíîì
 âêëþ÷åíî ìåäè÷íó ñòðàõîâêó
 âîëîäіòè іíîçåìíîþ ìîâîþ 
 ïåðåòíóâøè êîðäîíïåðåòíóâøè êîðäîí
 ïàñïîðò, âèäàíèé ìіãðàöіéíîþ ñëóæáîþ
 çâåðíóâøèñü äî Ïîñîëüñòâà Óêðàїíèçâåðíóâøèñü äî Ïîñîëüñòâà Óêðàїíè

попрацюйте в парах

111. Уявіть, що вашому класу доручили підготувати свято з нагоди Дня українсько-
го козацтва (Дня української писемності та мови, дня вашого навчального закла-
ду тощо). Скориставшись дієсловами майбутнього часу й дієприслівниками, спла-
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нуйте колективну роботу, розподіліть ролі кожного учасника (5–7 речень). Озвучте свій 
план.

112. Виконайте завдання одного з варіантів.

Ñêëàäіòü ïèñüìîâî ïëàí íà ëіò-
íі êàíіêóëè (7–10 ïóíêòіâ) ç 

âèêîðèñòàííÿì äієñëіâ ìàéáóòíüîãî 
÷àñó.

Ïðîêîìåíòóéòå ïèñüìîâî íî-
âèíó (íîâèíè) òèæíÿ, âèñâіò-

ëåíó (âèñâіòëåíі) íà îäíîìó ç òåëå-
êàíàëіâ (8–12 ðå÷åíü). Âèêîðèñòàé-
òå äієñëîâà äîêîíàíîãî âèäó.

Ñêëàäіòü ðîçïîâіäü (4–7 ðå÷åíü) ïðî âðàæåííÿ âіä öіêàâîї ìàíäðіâêè 
(åêñêóðñії). Âèêîðèñòàéòå äієïðèñëіâíèêè òà äієñëîâà â íåîçíà÷åíіé 
ôîðìі. 

113. Виконайте тестові завдання. 
1. Îñîáîâå äієñëîâî äîêîíàíîãî âèäó є ó âіðøîâàíîìó ðÿäêó
À Õîëîíóòü âåðá ïîòðіñêàíі âóñòà,
Á À äîù íіìèé òîðêàє ðóêó ãіëêè.
Â Ïîâіëüíî ãàñíå æîâòà ìèòü ãóñòà:
Ã Óïàëà îñåíі êîðîíà çîëîòà
Ä Ïіä çâóêè Ëóêàøåâîї ñîïіëêè. 

          (Ì. Áîðîâêî)

2. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ôîðìàìè äієñëîâà òà âèäіëåíèìè ñëî âàìè.

   Ôîðìà äієñëîâà
1 îñîáîâà
2 íåîçíà÷åíà
3 äієïðèêìåòíèê
4 äієïðèñëіâíèê

                                 Ïðèêëàä
À  Êðàùå íåäîñîëèòè, íіæ ïåðåñîëèòè (Íàð.

òâîð÷іñòü).
Á  І ì÷àòü âіòðè, íåíà÷å äіòè áîñі, íàñóíóâøè íà 

î÷і êàðòóçè (Ì. Áîðîâêî).
Â  ßê íå êàçàâ òè ïðàâäó â÷îðà, òî íå ïîâіðÿòü і 

ñüîãîäíі (Ä. Áіëîóñ).
Ã  Ñêіëüêè ñêëàäåíî ïіñåíü, ëåãåíä, ïåðåêàçіâ ïðî 

ðіäíó áàòüêіâñüêó õàòó (Â. Ñêóðàòіâñüêèé).
Ä  ×îãî ñòàðèé òðåìòÿ÷èìè ðóêàìè ëîâèâ ñåêóí-

äè êðèëüöå çîëîòå? (Ë. Êîñòåíêî).
3. Äієñëîâî íàêàçîâîãî ñïîñîáó âæèòî â ðå÷åííі
À Òðåáà òåðìіíîâî âèäàòè íàêàç. 
Á Âіäïîâіäü íàäіøëåìî çàâòðà. 
Â Òåïåð âèçíà÷іìî íàøі ïðіîðèòåòè.
Ã Ìåøêàíöі ïîïðîñèëè íàäàòè äîïîìîãó.

4. Áåçîñîáîâå äієñëîâî âæèòî â ñïîëó÷åííі
À ðå÷і çіáðàíі        Â íàäâîðі âå÷îðіє
Á ïî÷àëè áóäóâàòè     Ã ñïіâàє ñèäÿ÷è

5. Ãðàìàòè÷íî ïðàâèëüíå ïðîäîâæåííÿ ðå÷åííÿ «Ñïіëêóþ÷èñü ÷åðåç
Іíòåðíåò…» íàâåäåíî â ðÿäêó

À …ìîþ óâàãó ïðèâåðíóëî îäíå ïîâіäîìëåííÿ.
Á …ìåíå îõîïèëà ðàäіñòü.
Â …òè çíàéäåø íîâèõ äðóçіâ.
Ã …ó ìîїé óÿâі ïîñòàþòü ÿñêðàâі êàðòèíè.

À Á

Â

§ 12. ÑËÎÂÎÇÌІÍÀ ÄІЄÑËІÂ 

Ïðî áóêâè å, è â îñîáîâèõ çàêіí÷åííÿõ, ñêëàäíі âèïàäêè ñëîâîçìіíè
îêðåìèõ äієñëіâ, à òàêîæ ïðî âèðàæåííÿ íàêàçîâîãî ñïîñîáó

114. І. Спишіть речення, ставлячи дієслова в правильній формі. Які дієслова вжито у 
формі майбутнього часу?

1. Ïîõâàëà – öå ñîíÿ÷íå ñâіòëî, ÿêå (çіãðіâàòè) ëþäñüêó äóøó; ìè íå 
(ìîãòè) ðîçêâіòíóòè, êîëè áіëüøіñòü ç íàñ çàâæäè ãîòîâà îáäóòè іíøèõ 
õîëîäíèì âіòðîì êðèòèêè, ìè äóæå íåîõî÷å (äàðóâàòè) ñîíÿ÷íå òåïëî
ïîõâàëè (Äæ. Ëåð). 2. Ñëîâî, ÿêå íå іç ñåðöÿ (âèéòè), äî ñåðöÿ íå (äіéòè)
(Íіì. ïðèñëіâ’ÿ). 3. Òå, ùî ìè (çíàòè), – îáìåæåíå, à òå, ÷îãî ìè íå 
(çíàòè), – íåñêіí÷åííå (Ï. Ëàïëàñ). 4. Êîæíèé öâіò íà ñâîєìó ñòåáëі 
(ðîçïóñêàòèñÿ). 5. Íå êàæè ãîï, ïîêè íå (ïåðåñêî÷èòè). 6. Ç äîáðèì
ïîæèâåø – äîáðî (ïåðåéíÿòè) (Íàð. òâîð÷іñòü).

ІІ. Підкресліть граматичні основи. 

І äієâіäìіíà Äî І äієâіäìіíè íàëåæàòü äієñëîâà, ÿêі â 3-é îñîáі ìíîæèíè
ìàþòü çàêіí÷åííÿ -óòü (-þòü).Íàïðèêëàä:ïèøó (ïèøóòü), 
÷èòàþ (÷èòàþòü).

ІІ äієâіäìіíà Äî ІІ äієâіäìіíè íàëåæàòü äієñëîâà, ÿêі â 3-é îñîáі ìíîæèíè
ìàþòü çàêіí÷åííÿ -àòü (-ÿòü). Íàïðèêëàä: êðè÷ó (êðè÷àòü),
ñòîþ (ñòîÿòü).

Çðàçêè äієâіäìіíþâàííÿ â òåïåðіøíüîìó ÷àñі

Îñîáà
І äієâіäìіíà ІІ äієâіäìіíà

Îäíèíà Ìíîæèíà Îäíèíà Ìíîæèíà

1-øà
2-ãà
3-òÿ

іäó ÷óþ
іäåø ÷óєø
іäå ÷óє

іäåìî ÷óєìî
іäåòå ÷óєòå
іäóòü ÷óþòü

áà÷ó êëåþ
áà÷èø êëåїø
áà÷èòü êëåїòü

áà÷èìî êëåїìî
áà÷èòå êëåїòå
áà÷àòü êëåÿòü

Áóêâè å (є), è (ї) â îñîáîâèõ çàêіí÷åííÿõ äієñëіâ

І äієâіäìіíà ІІ äієâіäìіíà

å ïèøåø ïðàöþєìî
ïèøåìî ïðàöþєø
ïèøåòå ïðàöþєòå є è ëþáèø ñòîїø

ëþáèìî ñòîїìî
ëþáèòå ñòîїòå ї

115. Запишіть дієслова у 2-й особі однини теперішнього часу. Доберіть до них (де
можливо) дієслова-антоніми в тій самій формі.

Ëþáëþ, çàïèòóþ, їæäæó, îáіäàþ, áóäóþ, ìèðþñÿ.

116. І. Запишіть прислів’я, уставляючи пропущену букву в закінченнях дієслів.
1. ßê õî÷..ø áàãàòî æàòè, òî òðåáà ìàëî ñïàòè. 2. ßê áóä..ø ðîáèòè, òî áóäå 

é ðîäèòè. 3. Çãà..ø íà æíèâàõ õâèëèíó, âòðàò..ø íå îäíó çåðíèíó. 4. Äîáðі 
æîðíà âñå ïåðåìåë..òü. 5. Êîæåí çâіð ñâîєї ñòåæèíè òðèìà..òüñÿ. 6. Äóìàé íå 
äóìàé, à âèùå ñåáå íå ñòðèáí..ø. 7. І êàøі ìè íå õî÷..ìî, і ïî âîäó íå ïіäåìî. 

ІІ. Підкресліть дієслова як члени речення. 
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117. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте прислів’я «Кожен звір своєї стежини три-
мається»? 

118. Поставте дієслова в 1-й особі однини теперішнього часу. Усно прокоментуйте,
які приголосні чергуються.

Õîäèòè, їçäèòè, ìàçàòè, áðåñòè, ÷èñòèòè, ìîëîòè, òåñàòè, ïðîñèòè,
êëèêàòè, ñêàêàòè, ñìèêàòè, òîïèòè, ïîëîñêàòè.

119. Спишіть дієслова, уставляючи пропущену букву е (є) або и (ї). Скористайтеся
поданими вище опорними таблицями.

Ñòàí..ø, ïåðåïðîøó..ìî, ëþá..ø, ëþá..òå, êàæ..ìî, ñêàæ..ø,
ìàéñòðó..ø, ïîìіò..ø, âèðîñò..ø, ïåðåìîæ..ìî, êðóò..òå, âèâ÷..ìî, ãîâîð..
ìî, ïåðåõîä..ø, ïèø..ø.

Îêðåìі
äієñëîâà

Äієñëîâà áóòè, äàòè, їñòè é äієñëîâà ç îñíîâîþ íà -âіñòè
(ðîçïîâіñòè, âіäïîâіñòè((  òà іí.) âіäðіçíÿþòüñÿ ñâîїìè ôîðìàìè 
âіä іíøèõ äієñëіâ. Íàïðèêëàä:

Îñîáà Îäíèíà Ìíîæèíà

1-øà äàì їì âіäïîâіì äàìî їìî âіäïîâіìî

2-ãà äàñè їñè âіäïîâіñè äàñòå їñòå âіäïîâіñòå

3-òÿ äàñòü їñòü âіäïîâіñòü äàäóòü їäÿòü âіäïîâіäÿòü

Âіä äієñëîâà áóòè âæèâàєìî òіëüêè ôîðìó є.

Ó 2-é îñîáі îäíèíè äієñëîâà äàòè, їñòè, âіäïîâіñòè ìàþòü ôîðìó äàñè,
їñè, âіäïîâіñè (áåç êіíöåâîãî [ø]).

120. І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках дієслова в 2-й особі. 
1. Òè (âіäïîâіñòè) íà ìîє çàïèòàííÿ? 2. Çàâòðà (ïåðåäàòè) ìåíі êíèæêó.

3. Äðóçі, (ðîçïîâіñòè) ìåíі ïðî ïîäîðîæ? 4. Êîëè (їñòè), íå ðîçìîâëÿé.
5. (Äàòè) ìåíі ïîãðàòèñÿ íà ïëàíøåòі?

ІІ. Провідміняйте письмово за особами й числами дієслово «розповісти». Ви може-
те скористатися поданим вище зразком. 

Íàêàçîâèé 
ñïîñіá

Äåÿêі äієñëîâà ó ôîðìі 1-ї îñîáè ìíîæèíè íàêàçîâîãî ñïîñîáó 
ìàþòü ïàðàëåëüíі çàêіí÷åííÿ. Íàïðèêëàä: õîäіìî – õîäіì. 
Ïàðàëåëüíі çàêіí÷åííÿ -іìî òà -іì çâè÷àéíî áóâàþòü:
 ïіä íàãîëîñîì (ïðèïóñò¾ìî – ïðèïóñò¾¾ ¾ì)¾¾ ;
 ó äієñëîâàõ ç íàãîëîøåíèì ïðåôіêñîì âè-, ÿêі áåç ïðåôіêñà 
ìàþòü êіíöåâèé íàãîëîñ (âèáåðіìî – âèáåðіì, áî áåð¾ìî – áåð¾¾ ¾ì)¾¾ ; 
ïіñëÿ í ó äієñëîâàõ, ùî ìàþòü ó íåîçíà÷åíіé ôîðìі ñóôіêñ 
-íó- (êèâíіìî – êèâíіì, áî êèâíóòè);
 ó äієñëîâàõ ç îñíîâîþ íà ë àáî ð ïіñëÿ ïðèãîëîñíîãî (ïіä-
êðåñëіìî – ïіäêðåñëіì; ïðîâіòðіìî – ïðîâіòðіì).
Іíøі äієñëîâà ó ôîðìі 1-ї îñîáè ìíîæèíè íàêàçîâîãî ñïî ñî áó

ìàþòü çàêіí÷åííÿ -ìî (ïîêëè÷ìî, ïîâіðìî, ÷èñòüìî, çëàçüìî).

Зверніть увагу! 

Êóëüòóðà
ìîâëåííÿ

 Â óêðàїíñüêіé ìîâі ôîðìè íàêàçîâîãî ñïîñîáó ÍÅ óòâî-
ðþ  єìî çà äîïîìîãîþ ÷àñòêè äàâàéòå. 

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

çàñïіâàéìî
õîäіìî
ðîáіòü

äàâàéòå çàñïіâàєìî
äàâàéòå ïіäåìî
ðîáіòå

 Âіä äієñëіâ ðîçïîâіñòè, äîïîâіñòè é ïîä. ôîðìè íàêà-
çîâîãî ñïîñîáó íå óòâîðþєìî. Ïðîòå çà ïîòðåáè çâè÷àéíî
âæèâàєìî ôîðìè ðîçïîâіäàé (âіä ðîçïîâіäàòè), äîïîâіäàé
(âіä äîïîâіäàòè).

121. І. Утворіть і запишіть форми 1-ї особи множини наказового способу (до перших
чотирьох дієслів наведіть паралельні форми).

Ëþáèòè, äîïîìîãòè, âèçíà÷èòè, ïіäêðåñëèòè; äîñëіäæóâàòè, âіðèòè,
ïîãîäæóâàòèñÿ, ïîêëèêàòè.

ІІ. З одним словом у формі наказового способу складіть і запишіть речення з одно-
рідними членами.

ситуація

122. Уявіть, що ви з друзями святкового дня перебуваєте в центрі міста й обмі-
нюєтеся ідеями, як провести час. Складіть текст-пропозицію (3–4 речення) з дієсло-
вами наказового способу. Ви можете використати 
подані словосполучення. 

çðîáіìî ñåëôі
ñôîòîãðàôóéìîñÿ áіëÿ ôîíòàíó
êóïіìî ìîðîçèâà
çàòåëåôîíóéìî äðóãîâі (ïîäðóçі)
ïðèñÿäüìî áіëÿ ôîíòàíó
çàéäіìî äî êàâ’ÿðíі
âіçüìіìî ó÷àñòü ó êîíêóðñі

123. Визначте, які два речення НЕ потребують редагування. Поясніть недоліки, 
допущені в інших реченнях.

1. Äàâàéòå ïîїäåìî íà åêñêóðñіþ. 2. Çàïèøіìòå íîâèé ðîçêëàä
ðóõó. 3. Ðîçïîâіñèø ìåíі ïðî àêâàïàðê? 4. Òіëüêè ðîáіòå âñå ïðà-
âèëüíî. 5. Êîëè âè âіäïîâіñòå íà âñі çàïèòàííÿ? 6. ×åðåç òèæäåíü
ïîäàñèø çàÿâó. 7. Ñîëîäêîãî áàãàòî íå ç’їñèø. 8. Ìè áåðåìî ó÷àñòü ó
çìàãàííÿõ. 9. Òàїñà ÿâëÿєòüñÿ àäâîêàòîì.

два – чотири – усі разом

124. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи відомі вам випадки забруднення довкілля промисло-
вими підприємствами? Яких заходів доцільно вживати громадськості, щоб попе-
реджувати такі факти?
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125. І. Прочитайте текст. Яку актуальну проблему в ньому порушено

×ÈÑÒÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂІÑÒÜ

Çàâîäè é ôàáðèêè – îäíі іç çàáðóä-
íþâà÷іâ äîâêіëëÿ. Òîìó âіäïîâіäíî äî 
çàêîíó ïіäïðèєìñòâà ìàþòü óæèâàòè 
íèçêó ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîäіâ. Ùî-
 äåííà ðîáîòà åêîëîãіâ íà ïðîìèñ ëî âèõ 
îá’єêòàõ ñïðÿìîâàíà ïåðåäóñіì íà:

 âèêîíàííÿ âèìîã ïðèðîäîîõî-
ðîí     íîãî çàêîíîäàâñòâà;

 äîòðèìàííÿ ïðèíöèïіâ ðåñóðñî-
åôåêòèâíîñòі é ÷èñòîòè âèðîá íè ö òâà;

 çìåíøåííÿ âèêèäіâ øêіäëèâèõ
ðå÷îâèí;

 ñêîðî÷åííÿ âèêèäіâ ïàðíèêîâèõ ãàçіâ;
 çàïîáіãàííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîãі÷íèõ ñèòóàöіé.
Çà åêîëîãі÷íå ïðàâîïîðóøåííÿ çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî åêîëîãі÷íó

âіäïîâіäàëüíіñòü.

ІІ. Знайдіть у тексті фрагмент, у якому наведено перелік заходів. Перебудуйте 
цей фрагмент, уживаючи в кожному його пункті дієслова у формі 2-ї особи дійсного 
або наказового способу.

о?
Áåçïåêà

126. І. Спишіть речення, уживаючи наведені в дужках дієслова в наказовому спо-
собі. Визначте усно особу й число цих дієслів.

1. (Ðîçïî÷àòè) íàø äåíü ç âіðòóàëüíîї ìàíäðіâêè çàïîâіäíèêîì «Àñêàíіÿ-
Íîâà» (Ç ðàäіîïåðåäà÷і). 2. Ñëîâà, âіä ÿêèõ ñàìîìó íåïðèєìíî, (òðèìàòè) 
ïðè ñîáі. 3. Íà ãðóáå ñëîâî íå (ñåðäèòèñÿ), íà ëàñêàâå íå (çäàâàòèñÿ) (Íàð.
òâîð÷іñòü). 4. Ïîãëÿíüìî ó íåáî, (çіãðіòè) äîëîíі â äîëîíÿõ (Ë. Þôåðîâà).
5. Êðàþ ðіäíèé, (öâіñòè), ÿê Ìàëèøêîâèé ãàé, і (øóìóâàòè) ÿâîðèííÿì 
ðîç   ëîãèì (Î. Äîâãîï’ÿò).

ІІ. Підкресліть граматичні основи.

127. Виконайте тестові завдання. 
1. Ïîìèëêó â íàïèñàííі îñîáîâîãî çàêіí÷åííÿ äієñëîâà äîïóùåíî â

ñëîâі
À ëі÷èòè – ëі÷èø Â ïðîäàòè – ïðîäàñè
Á äàòè – äàñè Ã ç’їñòè – ç’їñèø

2. ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ óòâîðåíî ôîðìó íàêàçîâîãî ñïîñîáó äієñëîâà
À äàâàé çãàäàєìî Â íåõàé ïðîäàþòü 
Á ïîêèíüìî Ã íå ñåðäüñÿ 

3. Ïàðàëåëüíі ôîðìè 1-ї îñîáè ìíîæèíè íàêàçîâîãî ñïîñîáó ìàє
äієñëîâî

À äîãëÿäàòè      Â ïðîâіòðèòè 
Á âèðіâíþâàòè Ã ïîâіðèòè

4. Ïðàâèëüíî âæèòî äієñëіâíó ôîðìó â ðå÷åííі
À Õîäіìòå øâèäøå äîäîìó. 
Â Çíàþ, ùî âè ðîçïîâіñòå ìåíі.
Á Ïàðëàìåíò óõâàëå ðіøåííÿ.     
Ã Ïîêëè÷іìî êîãîñü íà äîïîìîãó.

5. Ïðàâèëüíî âæèòî äієñëіâíó ôîðìó â ðå÷åííі
À Íà ðі÷öі ëіä ðîçìåðçàїòüñÿ. 
Á Ðîçïîâіñèø ìåíі ïðî ïîäîðîæ?
Â Ñôîðìóëþéìî íàøі âèñíîâêè. 
Ã Äàñèø êîðèñíó ïîðàäó. 

§ 13. ÀÊÒÈÂÍІ É ÏÀÑÈÂÍІ ÄІЄÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊÈ

Ïðî îçíàêó ïðåäìåòà çà äієþ, ïðî òâîðåííÿ é ðîëü äієïðèêìåòíèêіâ,
à òàêîæ ïðî íîðìè ùîäî âæèâàííÿ їõ ó ìîâëåííі

ПРИГАДАЙМО. Що спільного, а що відмінного між дієприкметниками й дієприслівни-
ками? Що таке дієприкметниковий зворот? 

128. А. Зверніть увагу на виділені суфікси у словах. З’ясуйте, у якій колонці на-
ведено НЕПРАВИЛЬНІ форми дієприкметників.

ïîòåìíіâøèé
ðîçìîêøèé

ïîòåìíіëèé
ðîçìîêëèé

Б. З’ясуйте, у якому реченні підрядну частину можна замінити дієприкметниковим
зворотом, а в якому – ні. Чому?

Äіâ÷èíêà, ÿêà ãðàєòüñÿ íà ïëàíøåòі.
Ïëàíøåò, ÿêèé ïîäàðóâàëè íà äåíü íàðîäæåííÿ.

В. Зробіть висновки-рекомендації щодо правильного вживання дієприкметників.

ÀÀêòèâíі Àêòèâíі äієïðèêìåòíèêè âèðàæàþòü îçíàêó ïðåäìåòà çà
äієþ, ÿêó âіí ñàì âèêîíóє. Íàïðèêëàä: ðîçêâіòëå äåðåâî 
(ñàìî ðîçêâіòëî). Àêòèâíі äієïðèêìåòíèêè ìàþòü ôîðìè 
òåïåðіøíüîãî ÷àñó (їõ óæèâàєìî çðіäêà) òà ìèíóëîãî ÷àñó.

Ïàñèâíі Ïàñèâíі äієïðèêìåòíèêè âèðàæàþòü îçíàêó ïðåäìåòà çà
äієþ, ÿêó âèêîíóє íàä íèì іíøèé ïðåäìåò. Íàïðèêëàä:
çðóáàíå äåðåâî (õòîñü çðóáàâ). Ïàñèâíі äієïðèêìåòíèêè
ìàþòü ôîðìó ëèøå ìèíóëîãî ÷àñó.

Òâîðåííÿ àêòèâíèõ äієïðèêìåòíèêіâ

Òåïåðіøíіé ÷àñ Ìèíóëèé ÷àñ

Çà äîïîìîãîþ ñóôіêñіâ
-ó÷- (-þ÷-), -à÷- (-ÿ÷-):

õâèëþþ÷èé, âàáëÿ÷èé

Çà äîïîìîãîþ ñóôіêñà 
-ë-:

çìàðíіëèé, ïðîìîêëèé
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Ïðè òâîðåííі àêòèâíèõ äієïðèêìåòíèêіâ ìèíóëîãî ÷àñó ñóôіêñ -íó- 
îñíîâè іíôіíіòèâà âèïàäàє: çàñîõíóòè – çàñîõëèé; çìåðçíóòè – çìåðçëèé.

Òâîðåííÿ ïàñèâíèõ äієïðèêìåòíèêіâ

Çà äîïîìîãîþ
ñóôіêñà -í-:

îáðàíèé

Çà äîïîìîãîþ
ñóôіêñà -åí- (-єí-):

îçáðîєíèé

Çà äîïîìîãîþ
ñóôіêñà -ò-:

âèáèòèé

Âіä äієñëіâ іç ñóôіêñîì -í- (-íó-) òà âіä äієñëіâ ç îñíîâîþ іíôіíіòèâà íà
-îðî-, -îëî- ìîæíà óòâîðèòè ïàðàëåëüíі ôîðìè: çãîðíóòè – çãîðíóòèé,
çãîðíåíèé; êîëîòè – êîëîòèé, êîëåíèé. 

129. І. Випишіть із речень дієприкметники у дві колонки: 1) активні; 2) пасивні. Яку 
роль виконують у мовленні дієприкметники кожної групи?

1. Òà õіáà æ íå áóâàє, ùî ðàïòîì ðîçêâіòíóòü êàøòàíè, êîëè âіòåð çìіòàє 
îñòàííі ïîæîâêëі ëèñòêè (Ã. Äóäêà). 2. Ìàéäàíè, ïàðêè, âóëèöі, ìîñòè, 
íàïíóòі íàä òðàìâàÿìè äðîòè, ðîçñèïàíі ó ïðîñòîðі âîãíі – óñå íåìîâáè â 
ëåòàðãіéíіì ñíі (Ì. Ëóêіâ). 3. ßê ñіðíè÷îê, ïðèïàëåíèé âіä ñîíöÿ, äåíü
ñïàëàõíóâ, îáâóãëèâñÿ, ïîãàñ (Ë. Êîñòåíêî). 4. Óñîõëèé äóá, íàñóïèâøèñü
ðîãàòî, ÷åðâîíèé îáðіé íàñòðîìèâ íà ðіã (Ë. Êîñòåíêî). 5. Äîðîãà. Ðàíîê.
Òèøà. Äîâãèé ÿð, âåñü áіëîþ ÷åðåìõîþ çàëèòèé (Ì. Ðèëüñüêèé). 6. Óñÿ
çåìëÿ – æèâі êâіò÷àñòі ôðåñêè, âі÷íèé øóì íåâèãîðіëèõ òðàâ (Î. Þùåíêî).

ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів. 

130. І. Перебудуйте речення, замінюючи підрядну частину дієприкметниковим 
зворо том (письмово). У якому реченні таку заміну зробити не можна? Розставте
потрібні розділові знаки.

1. Íі÷îãî íå âàðòі ñëîâà, ÿêі ÷іòêî íå âèìîâèâ é óâàæíî íå âèñëóõàâ 
(Ôðàíöóçüêå ïðèñëіâ’ÿ). 2. Ãðіø çáåðåæåíèé íå ãіðøèé âіä ãðîøà, ÿêèé
çàðî   áèëè ïðàöåþ (×åñüêå ïðèñëіâ’ÿ). 3. Ó ñâіòі, ÿêèé íàáóâàє ùîðàçó ïî  ìіò-
íіøîї ñòàíäàðòèçàöії, äåäàëі âàæ÷å çóñòðіòè ùîñü îðèãіíàëüíå é ñàìîáóòíє.
4. Ïіä   ãîðåöüêèé çàìîê – öå ðåíåñàíñíèé ïàëàö, ÿêèé îòî÷åíèé îáîðîííèìè 
ñïî   ðóäàìè. 5. Ç ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ çâіëüíèëè ïðàöіâíèêà, ÿêîãî 
çàòðè  ìàëè ïіä ÷àñ âèìàãàííÿ õàáàðà. 6. Ó Ìåðåæó âèêëàëè ôîòî áóäіâëі, 
ÿêà âöіëіëà ïіñëÿ òàéôóíó (Ç ãàçåòè).

ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. У яких з них звуків більше, 
ніж букв?

Êóëüòóðà
ìîâëåííÿ

 Â óêðàїíñüêіé ìîâі íåìàє àêòèâíèõ äієïðèêìåòíèêіâ іç 
ñóôіêñîì -ø- (-âø). Íàïðèêëàä: çáіäíіëèé (à íå çáіäíіâøèé); 
íàáîëіëå (à íå íàáîëіâøå).
 Àêòèâíі äієïðèêìåòíèêè òåïåðіøíüîãî ÷àñó âæèâàєìî
çðіäêà. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ çàìіñòü íèõ âèêîðèñòîâóєìî
îïèñîâі ôîðìè. Íàïðèêëàä: ÿêèé ãîâîðèòü (à íå ãîâîðÿ÷èé); 
òîé, ùî ðóõàє (à íå ðóõàþ÷èé).

Зверніть увагу! 

Зверніть увагу! 

Êóëüòóðà
ìîâëåííÿ

 Çàìіñòü äåÿêèõ àêòèâíèõ äієïðèêìåòíèêіâ òåïåðіøíüîãî
÷àñó, ÿêі íå âіäïîâіäàþòü íîðìàì ñó÷àñíîї óêðàїíñüêîї ìîâè, 
ñóïåðå÷àòü її äóõîâі, ìîâîçíàâöі ðåêîìåíäóþòü óæè âàòè
ïðèêìåòíèêè. Íàïðèêëàä:

Ðåêîìåíäîâàíî  ÍÅ ðåêîìåíäîâàíî

ìèéíèé çàñіá
îìîëîäæóâàëüíèé êðåì
îõî÷і âçÿòè ó÷àñòü
ïàíіâíå ñòàíîâèùå
æèòòєñòâåðäíèé ôіëüì
êîîðäèíàöіéíèé öåíòð
ðîçáóðõàíå ìîðå
âèïíóòèé æèâіò

ìèþ÷èé 
îìîëîäæóþ÷èé
áàæàþ÷і
ïàíóþ÷å 
æèòòєñòâåðäæóþ÷èé 
êîîðäèíóþ÷èé 
âèðóþ÷å
âèñòóïàþ÷èé

Êðіì òîãî, áåðåìî äî óâàãè:

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

ïîåò-ïî÷àòêіâåöü
ëіêàð-ïðàêòèê
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçêіâ
çàâіäóâà÷ âіääіëó
êîìàíäóâà÷ ôëîòó
íàïàäíèê
âіäïî÷èâàëüíèê
âñòóïíèê 
äîïîâіäà÷, ïðîìîâåöü

ïî÷àòêóþ÷èé ïîåò
ïðàêòèêóþ÷èé ëіêàð
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè
çàâіäóþ÷èé âіääіëîì
êîìàíäóþ÷èé ôëîòîì
íàïàäàþ÷èé
âіäïî÷èâàþ÷èé
ïîñòóïàþ÷èé
âèñòóïàþ÷èé

131. Утворіть і запишіть від першої групи дієслів пасивні дієприкметники, а від другої –
активні дієприкметники минулого часу. З одним утвореним словом складіть і запишіть
речення.

1. Ñòâîðèòè, çãîðíóòè, çàìêíóòè, çàïðîñèòè, çàìîâèòè.
2. Äîñòèãíóòè, ïî÷åðâîíіòè, óöіëіòè, âèãîòîâèòè, çìîêíóòè, âèñîõíóòè.

132. Виберіть з поданих слів те, яке відповідає сучасним рекомендаціям мовознавців.
Прочитайте наведене нижче речення, уставивши на місці пропуску вибране слово. 

1) ïàíóþ÷èé,  ïàíіâíèé

Ñâîїì ïîõîäæåííÿì і êîíôіãóðàöієþ äþíè çàâäÿ÷óþòü        âіòðàì,
ÿêі òðèâàëèé ÷àñ äìóòü â îäíîìó íàïðÿìêó.

2) íàâêîëèøíіé, îòî÷óþ÷èé

Òðåáà ñêëàäàòè íîâі óÿâëåííÿ ïðî        ñâіò – íîâі áóäóòü ïîâíіøі
é ñïðàâåäëèâіøі.

3) ñàìîêëåéíèé,  ñàìîêëåþ÷èé

Ïðîïîíóєìî êóïèòè        ñòðі÷êè çà íàéíèæ÷èìè öіíàìè.
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133. Відредагуйте усно речення. Поясніть суть допущених недоліків. 
1. Íàä ñòåïîì ðîçêèíóëîñÿ ïîòåìíіâøå íåáî. 2. Ñòóäåíòè ñіëè â ïîòÿã, 

ñëіäóþ÷èé äî Ðіâíîãî. 3. Íå ìîæíà áàéäóæå ñòàâèòèñÿ äî ëþäåé, ïîòðåáóþ-
÷èõ äîïîìîãè. 4. Іç öієї âèøêè ìîæóòü ñòðèáàòè ïî÷àòêóþ÷і ñïîðòñìåíè.
5. Áàæàþ÷і âçÿòè ó÷àñòü â åêñêóðñії ïîâèííі çàïèñàòèñÿ â ïðîôêîìі. 6. Ìè -
þ÷і çàñîáè — öå ðå÷îâèíè, ÿêі ðîáëÿòü ðå÷і ÷èñòèìè. 7. Âèñòóïàþ÷èé íà-
ãîëîñèâ íà âàæëèâîñòі î÷èñíèõ ñïîðóä.

134. З’ясуйте, у яких трьох сполученнях допущено помилки. Запропонуйте пра-
виль  ні варіанти.

Ðîçïîäіëèòè çàîùàäæåíі êîøòè, ìèëóâàòèñÿ ïîçåëåíіâøèì ëèñ-
òÿì, ñïàäàє íà äóìêó, äîêëàñòè çóñèëü, ïðèéíÿòè ó÷àñòü â îëіìïіàäі,
îïëà÷åíèé ïðîїçä, âèñîõëèé çà ëіòî ïîòі÷îê, äîìîãòèñÿ æåëàíîãî
ðåçóëüòàòó, ðіøåííÿ ïðèéíÿòî.

два – чотири – усі разом

135. Відредагуйте письмово словосполучення. З одним правильним словоспо-
лучен ням (на вибір) складіть і запишіть речення.

Çàñîõøèé êîðіíü, ïðîìîêíóâøèé ïіä äîùåì, çàïèñóþ÷èé ïðèñòðіé, êî-
ìàíäóþ÷èé ôëîòîì, âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà, çàâіäóþ÷èé ñêëà  äîì, 
ïî÷àòêóþ÷èé ñïîðòñìåí, åêñêóðñіÿ äëÿ âіäïî÷èâàþ÷èõ, ìàíåâð íàïàäàþ-
÷îãî, íåäîñòèæèìà âèñîòà, áëîêóþ÷èé ïðèñòðіé, êîîðäèíóþ÷èé öåíòð, äî-
ãîðàþ÷å áàãàòòÿ, äіþ÷èé çà ïðàâèëàìè.

136. І. Розгляньте комікс. Про що нам розповів художник? Чи вдалося йому пере-
дати емоційний стан персонажів у різні моменти? 

ІІ. Складіть усно за коміксом невелику розповідь (5–6 речень), використовуючи ак-
тивні й пасивні дієприкметники.

137. Уявіть, що на вулиці до вас звернувся журналіст одного з телеканалів із
проханням висловити свою думку щодо важливої події місяця (тижня, дня). 
Визначте таку подію та висловте усно свою думку (4–6 речень). У першому

реченні стисло зазначте, яку саме подію ви коментуватимете. Скористайтеся 2–4 діє-
прикметниками. 

138. Випишіть словосполучення з дієприкметниками, обґрунтуйте свій вибір.
Íåîöіíåíèé òîâàð, íåîöіíåííèé âíåñîê, ïåêó÷èé áіëü, íåâáëàãàííèé

áàòüêî, ïàëàþ÷å ñîíöå, ñïіëà âèøíÿ, çðіëà ÿãîäà, íåçäîëàíèé íàðîä, íå çäî-
    ëàííèé íàðîä, êâіòó÷èé ñàä, ðîçêâіòëèé ñàä, íåçäіéñíåíà ìðіÿ, íå çäіé ñíåí-
íà ìðіÿ, ñîëîíèé ïіò, ñîëåíі îãіðêè, óêëàäåíà óãîäà.

Ïðàâîïèñ Ó ñóôіêñàõ ïàñèâíèõ äієïðèêìåòíèêіâ ïèøåìî:
áóêâó å (є), à íå è, ї (çàïëà÷ї åíèé, ïðèñâîєíèé);
îäíó áóêâó í (ðîçêàçà(( íèé, çàêіí÷åíèé).

139. Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть й обґрунтуйте орфограми в суфіксах 
пасивних дієприкметників.

Îáìåò(å,è)íèé, âèçíà(í,íí)èé, îáêëå(ї,є)íèé, ñòðóø(å,è)íèé, âіä÷èí(å,è)
íèé, íàïî(ї,є)íèé, çàòðèìà(í,íí)èé, çàñêë(å,è)íèé, çàïëåò(å,è)íèé, çàïðÿ-
æ(å,è)íèé, âіäïðîø(å,è)íèé, ïðåäñòàâë(å,è)íèé, íàïèñà(í,íí)èé.

140. Виконайте тестові завдання.
1. Äієïðèêìåòíèê є â ðå÷åííі
À ×îðíà íі÷ іíêðóñòîâàíà íіæíіñòþ (Ë. Êîñòåíêî).
Á Ó ñîíöі êðàñóþ÷èñü, áіëà õìàðèíêà òðіïî÷å âãîðі (Ï. Äîðîøêî).
Â Áіëèé êіíü, ïîâîääÿ ïîïóñòèâøè, ëåòèòü â ñòåïè (À. Ìàëèøêî).
Ã Ùî íàïèñàíî ïåðîì, íå âèâîëî÷èø і âîëîì (Íàð. òâîð÷іñòü).

2. Äієïðèêìåòíèêè ëèøå ïàñèâíîãî ñòàíó íàâåäåíî â ðÿäêó
À ñêîïіéîâàíèé, íàâèñëèé, óñóíóòèé 
Á çáåíòåæåíèé, ðîçêèäàíèé, ïî÷îðíіëèé 
Â çðîáëåíèé, ïåðå÷èòàíèé, çøèòèé
Ã îáìîêëèé, çàìêíóòèé, äîñëіäæåíèé

3. Ðåäàãóâàííÿ ÍÅ ïîòðåáóє ñëîâîñïîëó÷åííÿ
À æèòòєñòâåðäíà ìóçèêà 
Á îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå
Â ñòîìèâøèéñÿ çà äåíü
Ã ïåðåìіãøèé ó çìàãàííÿõ

4. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî äієïðèêìåòíèê
À çìåðçëèé Â çæîâêëèé
Á êîëåíèé Ã íàáîëіâøèé 

5. Ðåäàãóâàííÿ ÍÅ ïîòðåáóє ñëîâîñïîëó÷åííÿ
À óïðàâëÿєìèé ÷åðåç Іíòåðíåò
Á äіþ÷å çàêîíîäàâñòâî
Â ïî÷àòêóþ÷і õóäîæíèêè
Ã çàìêíåíèé ó êіìíàòі
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1. Ïðîâіäìіíÿéòå óñíî ñëîâîñïîëó÷åííÿ «äîðîæíÿ ðîçìіòêà».
2. ßê óòâîðèòè ôîðìè ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ ïðèêìåòíèêіâ? Íàâåäіòü ïðè-

ê   ëàäè.
3. ßêèõ ïîìèëîê ñëіä óíèêàòè ïіä ÷àñ óòâîðåííÿ ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ

ïðèêìåòíèêіâ?
4. Ðîçêàæіòü ïðî îñîáëèâîñòі âіäìіíþâàííÿ ÷èñëіâíèêіâ.
5. ßê ïðàâèëüíî ïîєäíàòè ÷èñëіâíèêè ç іìåííèêàìè?
6. Íàâåäіòü ïðèêëàäè ôîðì ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ ïðèñëіâíèêіâ.
7. ßêі є äієñëіâíі ôîðìè? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
8. Ðîçêàæіòü ïðî îñîáëèâîñòі âæèâàííÿ äієñëіâ íàêàçîâîãî ñïîñîáó.
9. Ïðîâіäìіíÿéòå óñíî çà îñîáàìè äієñëîâî їñòè.

10. Ñôîðìóëþéòå ðåêîìåíäàöії ùîäî ïðàâèëüíîãî âæèâàííÿ äієïðèêìåò-
íèêіâ.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ. Ïåðåâіðòå ïðàâèëüíіñòü
âèêîíàííÿ çà äîïîìîãîþ âіäïîâіäåé ó äîäàòêó

1. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî ôîðìó ïðèêìåòíèêà â ðÿäêó
À âіäïîâіäàëüíіøà, áіëüø õîëîäíà
Á íàéãîëîâíіøà, ñâіòëіøèé
Â íàéïðèєìíіøèé, äîðîæ÷èé
Ã ðîçóìíіøèé, áіëüø ïîòóæíіøèé

2. ÍÅïðàâèëüíî âæèòî âіäìіíêîâó ôîðìó ÷èñëіâíèêà â ðÿäêó
À íà ï’ÿòèñòàõ ãåêòàðàõ 
Á äî øåñòèäåñÿòè ãðèâåíü 
Â ïіñëÿ ñіìäåñÿòè êіëîìåòðіâ
Ã áіëüøå ñåìèñîò ìåòðіâ

3. Ïðàâèëüíîþ є ôîðìà ÷èñëіâíèêà
À ï’ÿòèñòà Â ï’ÿòèñòàìè
Á ï’ÿòèñòàì Ã (íà) ï’ÿòèñòàì

4. Çàêіí÷åííÿ -à ìàє іìåííèê ó ñïîëó÷åííі
À äâàäöÿòü òðè ïåðñèê.. Â ÷îòèðè åêñêàâàòîð..
Á ñîðîê äâà òåëåêàíàë..  Ã òðè äåñÿòèõ êіëîìåòð.. 

5. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî ôîðìó äієñëîâà
À âèáà÷èø     Á âіäïîâіñèø     Â çà÷àðóєø      Ã ç’їñè

6. Ïîòðåáóє ðåäàãóâàííÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ 
À âèñòóïàþ÷èé æèâіò Â çàâіäóâà÷ âіääіëó
Á ìèéíèé çàñіá Ã ñàìîêëåéíà ñòðі÷êà   

7. Äієïðèêìåòíèêîâèì çâîðîòîì ìîæíà çàìіíèòè ïіäðÿäíó ÷àñòèíó
â ðå÷åííі

À Äіâ÷èíà ìèëóâàëàñÿ êâіòàìè, ùî ñòîÿëè ó âàçі íà âіêíі.
Á ×îëîâіêè їõàëè øëÿõîì, ùî ïðîëÿãàâ ÷åðåç ëіñ.
Â ß ÷èòàâ êíèæêó, ÿêó ïîäàðóâàëè íà äåíü íàðîäæåííÿ. 
Ã Ñòóäåíòè, ÿêі óñïіøíî ñêëàäàþòü іñïèòè, îòðèìóþòü ñòèïåíäіþ.

Готуємося до тематичного оцінювання

ЗЗапитання і завдання для самоперевірки 8. Ç’ÿñóéòå, ÿêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè є âèäіëåíі ñëîâà â ðå÷åííі (öèôðà
ïîçíà÷àє íàñòóïíå ñëîâî).

Æèòòÿ – òî (1) íåïîâòîðíà ïіñíÿ, (2) ÿêó òðåáà âìіòè (3) ïðîñïіâàòè, 
íå çáèâàþ÷èñü íà ôàëüø, (4) óíèêàþ÷è ðіçíîãîëîññÿ (І. Öþïà).

À ôîðìà äієñëîâà (íåîçíà÷åíà)
Á ôîðìà äієñëîâà (äієïðèêìåòíèê)
Â ôîðìà äієñëîâà (äієïðèñëіâíèê)
Ã ïðèêìåòíèê
Ä çàéìåííèê
Å ïðèñëіâíèê
Є ñïîëó÷íèê

9. Óòâîðіòü ïðîñòó é ñêëàäåíó ôîðìè ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ ïðèêìåò-
íèêà äóæèé і ïðèñëіâíèêà ðàäіñíî.

10. Ñêëàäіòü ïî îäíîìó ðå÷åííþ ç äієïðèêìåòíèêîì і äієïðèñëіâíèêîì.
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